
* Em testes laboratoriais verificou-se a eficácia na eliminação de 99,9% dos germes mais 

comuns: Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.

RISCO À SAÚDE E MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

MODO DE USAR

Como recomendação geral é especificado manter-se entre 5°c e 30°c e entre 40% a 75% de umidade relativa.

Manter o produto em local fresco e seco, inclusive durante sua armazenagem e transporte, evitando exposição a luz direta,

poeira, umidade e temperatura elevada.

Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar o Centro de Intoxicações ou um médico.

Inalação: Não oferece riscos.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

27.08.133.06

EAN 13 ( Balde com 150 toalhas) DUN 14 (Caixa com 6 baldes)

7898619336923 17898619336920
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Balde: Abra a tampa e retire o filme lacre;

Procure sempre manter a tampa devidamente fechada para evitar ressecamento das toalhas ainda a serem utilizadas.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS!

PRECAUÇÕES

Puxe a ponta da primeira toalha e aplique sobre a superfície, utensílio e/ou equipamento a ser higienizado;

Este é um produto descartável - após o uso, descartar a toalha no lixo;

Uso externo; Não ingerir; Evite inalação ou aspiração e contato com os olhos; Conservar o produto em local seco, arejado e ao

abrigo da luz direta; Não misturar com outros produtos; Manter o produto na embalagem original; Não utilizar para

desinfecção de alimentos.

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância.

Contato com a pele: Não oferece riscos.

DESCRIÇÃO

A Toalha Umedecida Antisséptica da Volk do Brasil é um produto desenvolvido especialmente para limpeza das sujidades nas

mãos, possuindo 99,9% de eficiência na eliminação de germes e bactérias*. 

CÓDIGO DO PRODUTO

PROTECTION FOR BEAUTY

DESCRITIVO TÉCNICO

TOALHAS UMEDECIDOS ANTISSÉPTICA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Balde com 150 toalhas umedecidas

Tamanho da toalha: 18 cm X 14 cm

Princípio Ativo: Cloreto de Benzalcônio 50%

pH: 6,0 a 8,0

Processo ANVISA Nº: 25351.332189/2019-66

Validade: 24 meses da data de fabricação

COMPOSIÇÃO

Água, propylene glycol, benzalkonium chloride e parfum (fragrância).

IDEAIS PARA HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS DE ADULTOS E CRIANÇAS

Além de promover a sensação de mãos frescas, as Toalhas 

Antissépticas substituem o álcool em gel.


