
COVID-19
ÁLCOOL 70%
Saiba como usar de forma segura

COMO USAR CONSERVAÇÃO

• Não furar a tampa ou deixar 
aberto. A evaporação do 
álcool do produto irá reduzir 
sua capacidade de limpeza.

• Produto inflamável. Manter 
fora de chamas ou calor.

• Manter em local limpo, 
fresco e entre 15ºC e 30ºC.

• Mantenha longe de crianças e 
animais domésticos.

• Apenas para uso externo. Não beba.
• Não use em crianças menores de 2 

meses.
• Evite cheirar o produto.
• Não fume ou use próximo ao fogo ou 

de equipamentos que possam gerar 
faíscas. Espere o produto secar 
totalmente.

• Não use para limpar alimentos.
• Não dilua ou concentre os produtos.
• Não misture com outros produtos 

(água, perfumes, cremes etc.).

EVITE ACIDENTES
• Em caso de irritação, pare o uso e 

procure um médico ou farmacêutico 
levando a embalagem. 
Disque-Intoxicação: 0800-722-600.

• Em caso de ingestão acidental, não 
provoque vômito.

• Se derramar, limpe imediatamente 
com água (10 vezes o volume 
derramado), ventile o local e remova 
fontes de faísca.

• Se derramar grandes quantidades, 
não use pó de serra para absorção. 
Se necessário, use areia.

• Se necessário, ligue para o corpo de 
bombeiros.

Álcool líquido
Prefira frasco
spray, de 50 a 100 ml

Álcool gel
Prefira frascos 
individuais ou 
dispensadores de 
parede de até
500 ml

• Lave as mãos com água e 
sabonete (se a mão 
estiver com sujeira 
visível) ou use álcool a 
70% para higienizar suas 
mãos.

• Coloque um pouco do 
produto na palma da mão 
e esfregue todas as 
partes das mãos com o 
produto, até secar. 

• Não use papel ou toalha 
para secar o álcool gel.

• Não aplique sobre 
machucados abertos.

• Não passe nos olhos, 
nariz, boca ou partes 
íntimas. Em caso de 
contato acidental, lavar 
com água por 15 minutos.


