
       

 

    
 
 
 
 

    

                       

 

    
  

  

GHB20 
    

FICHA TÉCNICA 

         Data versão:   Janeiro/2020 

Gel Antisséptico Inovatta Free – Linha Quartz 800ml           

DADOS DO PRODUTO 
Código Descrição na fatura 
GHB20  GEL HIG. INOVATTA FREE LINHA QUARTZ 6X800ML 

Cor Aspecto 
Incolor Gel viscoso transparente 

Unidade de Consumo (UC) Código de Barras EAN 13 (UC):  
Bag de 800mL 789 61100 1131 8 

pH Viscosidade 
7,0 – 7,5 10.000 - 16.000cP 

Validade Densidade 
24 meses 0,85 - 0,90g/mL  

Microbiologia  
De acordo com RDC No. 481 de 23 de setembro de 1999, ANVISA. 

Composição 
ALCOHOL, AQUA, CARBOMER, HYDROXYETHYL UREA, PROPYLENE GLICOL, AMINOMETHYL PROPANOL, 

TRICLOSAN. 
 

  

DADOS DE DESPACHO 
Unidade de Despacho (UD) 

Caixa com 6 bag de 800mL cada 

Código de Barras DUN 14 (UD):  Volume  
1 789 61100 1131-5 0,01011m3 

Peso líquido Peso bruto  
4,20kg 4,66kg 

Dimensão UD (C x L x A):  
342 x 192 x 154mm 

          

Característica do Produto  

O Gel Inovatta Free permite rápida e fácil higienização das mãos. A sua fórmula à base de álcool 70% deixa as mãos 
livres de impurezas. Contém agentes hidratantes que auxiliam na manutenção da umidade natural da pele. Produto sem 

fragrância.  

Recomendação 
 

Produto de venda exclusivamente profissional. Proibida a venda direta ao público. Manter longe do alcance de crianças. 
Conservar em local seco, arejado, limpo, sem odor e ao abrigo do sol. Atenção! Produto inflamável. Manter longe de 

chamas e fontes de calor. Produto para uso externo. Descontinuar o uso em caso de irritação. 
 

Nota  
A garantia está limitada aos termos estabelecidos nesta ficha técnica, em que o comprador está ciente das propriedades 

do produto bem como do seu manuseio e aceita o produto nestas condições. As informações contidas neste documento 

são apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, ou seja esta ficha técnica não deve ser 

considerada com especificação do produto 

A garantia está limitada aos termos estabelecidos nesta ficha técnica, em que o comprador está ciente das propriedades 

do produto bem como do seu manuseio e aceita o produto nestas condições. As informações contidas neste documento 

são apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, ou seja esta ficha técnica não deve ser 

considerada com especificação do produto 
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