
Solução álcoolica para a desinfeção higiénica e 
cirúrgica das mãos.

desmanol ® pure

NOVO! Ainda
 melhor a proteger e

cuidar da pele

Vantagem  
Amplo espectro de eficácia  (incl. vírus)

Protege e cuida a pele através de uma fórmula inovadora
(Dexpanthenol + Etilexilglicerina)
Incolor e sem fragrância, suave para a pele 

Comprovado dermatológicamente 

Áreas de Aplicação 
• desinfeção higiénica das mãos 

• desinfeção cirúrgica das mãos 

Instruções de uso
desmanol® pure não precisa ser diluído. Durante o tempo de 
contato para a desinfeção higiénica e cirúrgica das mãos, desmanol®
pure deve ser aplicado em porções para que as mãos permaneçam 
bem humidificadas durante todo o tempo de aplicação. 

Eficácia Microbiológica 

Eficácia Concentração Tempo de contato

bactérias pronto a usar 30 seg.

leveduras pronto a usar 30 seg.

vírus envelopados
(incl. HIV, HBV, HCV)
de acordo com DVV
(German Registered
Association for Combating
Viral Diseases)//RKI
Guideline

pronto a usar 30 seg.

vírus vacínia pronto a usar 30 seg.

adenovírus
EN14476

pronto a usar 2 min.

norovírus
EN14476

pronto a usar 30 seg.

Áreas de aplicação Concentração Tempo de contato 

desinfeção higiénica 
EN1500

pronto a usar 30 seg

desinfeção cirúrgica 
EN12791

pronto a usar 90 seg.

Certificados 

 • VAH certificado

rotavírus pronto a usar 30 seg

Informação do produto
100 g de solução contém:
 75 g propan-2-ol

Dados Físico-Químicos

Cor Incolor 

Densidade ca.   0,85 g/cm3 /   20 °C

Flashpoint ca.   18 °C /  Method :  DIN 51755 Part 1

Forma líquida

valor pH não aplicável 

Viscosidade ca.   3,6 mPa*s /  Method :  ISO 3219

.



desmanol ® pure

Rótulo de acordo com as Diretivas da CE

F: Altamente inflamável 
Xi: Irritante
R11: Altamente inflamável 
R36: Irritante para os olhos
R67: Os vapores podem causar sonolência

e tonturas. 
S16: Manter longe de fontes de ignição

Não fumar.
S25: Evitar contato com os olhos 
S26: No caso de contato com os olhos, lavar 

imediatamente com água.
Procurar ajuda médica.

S35: A embalagem deve ser descartada 
de forma segura. 

S 7/9: Manter embalagem fechada num 
local bem ventilado.

Para aplicação externa. Não colocar em contato com os olhos, 
chamas ou fontes de calor. Use biocidas com segurança.
Leia sempre a informação do produto antes de usar. 

Informação Ambiental

Aviso de segurança

Schülke & Mayr está certificada de acordo com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
e DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) e validou o sistema ambiental de acordo 
com o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Produtos Embalagem Referência

desmanol pure 100 ml 30/caixa

desmanol pure 500 ml 20/caixa

desmanol pure 1l 10/caixa

Opiniões profissionais e mais informações
Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura
e relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt

Para mais informações:

 
 

 
 

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85      | www.schuelke.pt  

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

A Schülke, líder no controlo de infeção desde 1889 pesquisa, 
desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do
ambiente, com avançados processos de produção, a preços 
competitivos, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Embalagem
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