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DESCRIÇÃO
MULTI SEPT ESPUMA ANTISSÉPTICA foi desenvolvido para higienização das mãos, sua
concentração de ÁLCOOL 70%, apresenta ação antisséptica, proporciona hidratação pelos
ingredientes de sua composição, auxiliando dessa forma na adesão à regra de uso. Perfeito
para locais onde o uso constante e repetido se faz necessário. Possui laudos realizados em
laboratório credenciado, de Dermatologicamente Testado, de Graduação Alcóolica e de que
comprovam a eliminação de 99,99% para os microrganismos testados: Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Eschirichia coli, Salmonella choleraesuis.
APLICAÇÃO
Sua aplicação é indicada em qualquer estabelecimento industrial ou institucional que exige
uma boa assepsia instantânea das mãos, tais como: estabelecimentos da área da saúde,
hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios, indústrias alimentícias, catering,
cozinhas industriais, restaurantes, academias e etc., evitando as infecções cruzadas. Para uso
constante e repetido.
MODO DE USAR
Aplique nas mãos uma quantidade de Multi Sept Espuma, suficiente para cobrir a superfície
das mãos limpas e secas, friccione as palmas das mãos entre si, entrelaçando os dedos, dorso
das mãos, polegares, friccione as digitais e unhas na palma da mão e faça movimentos
circulares nos punhos, friccione até secar naturalmente. Este produto não substitui o sabonete
e a lavagem com água, na presença de sujidade visível das mãos.
COMPOSIÇÃO
Aqua, Alcohol, Propylene glycol, Peg-10 Dimethicone, Cocoamidepropyl Betaine, Citric acid.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA À 20ºC
COR
ODOR
ASPECTO
pH
DENSIDADE
ATIVO

Incolor
Característico
Líquido
5,0 – 7,0
0,830 – 0,890 g/mL
Álcool 70%

PRECAUÇÕES
INFLAMÁVEL. CONSERVAR LONGE DO FOGO OU CHAMAS E DE FONTES DE CALOR.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter em
local fresco e ao abrigo da luz. Não armazenar em temperaturas acima de 43°C. Uso externo
VALIDADE
24 meses a partir da data de fabricação.

TITULO:

Boletim Técnico
Multi Sept Espuma Antisséptica

CÓDIGO: BT 074

REV. : 00
0000

DATA REV.: 10/02/2020

Pág: 2 de 2

APRESENTAÇÃO
MS-250AE – Frasco 250 mL com válvula espuma – Caixa de papelão com 12 frascos.
MS-400AE - Refil Eco Fácil 400 mL – Caixa de papelão com 12 refis (3 caixas internas
contendo 4 refis de 400mL cada).
MS-AE600V - refil Eco Fácil 600 mL com válvula espuma – Caixa de papelão com 06 refis (2
caixas internas contendo 3 refis de 800 mL cada).
MS-AE800 – Refil Eco Fácil 800 mL – Caixa de papelão com 06 refis (2 caixas internas
contendo 3 refis de 800 mL cada).
MS-AE800V – Refil Eco Fácil 800 mL com válvula espuma – Caixa de papelão com 06 refis (2
caixas internas contendo 3 refis de 800 mL cada).
MS-AE800VE – Refil Eco Fácil 800 mL com válvula espuma especial – Caixa de papelão com
06 refis (2 caixas internas contendo 3 refis de 800 mL cada).
O sistema de refil Eco Fácil permite maior facilidade no seu uso, menor espaço de estocagem
e menos descarte de material. Possui tampa lacre que protege o sistema da válvula contra
contaminações e sujidades.
O refil Eco Fácil 400 mL é para uso na Exaccta ou Elisa Mini Saboneteira Espuma e o refil Eco
Fácil de 600 e 800 mL é para uso na Saboneteira Exaccta Plus ou Elisa, o sistema de válvula
espuma ejeta 0,40 mL por acionamento, sendo assim, 3 vezes mais econômica que as
saboneteiras convencionais.
NÚMERO DO PROCESSO - ANVISA
Processo nº: 25351.301966/2017-35
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