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FAMÍLIA
equipamentos

Dispensador de álcool 
gel com depósito para 
recarga.

DISPENSADOR DE 
ÁLCOOL GEL

      PROPRIEDADES: 

Dispensador em plástico ABS com 
d e p ó s i t o r e c a r r e g á v e l c o m 
capacidade de 500ml. Cor - branco.
 
     USO RECOMENDADO:

O dispensador é recomendado para 
a dispensa de produtos específicos 
para a desinfeção higiénica das 
mãos nas enfermarias e consultórios, 
clinicas, casas de saúde, lares de 3ª 
idade, infantários, nos serviços de 
cuidados intensivos e das doenças 
infecto-contagiosas e em outros 
organismos públicos e institucionais.

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

O dispensador deve ser colocado 
nos locais de maior afluxo de pessoas 
de forma a proporcionar a sua 
visibilidade e facilitar que as mesmas 
se desinfectem convenientemente. 
Para aplicar o produto desinfetante 
basta usar o pulsador, uma vez por 
cada dose pretendida. Altura de 
fixação aconselhada - 1,20m de nível 
do chão.

     PRECAUÇÕES:

Evitar a utilização por menores de 12 

As informações contidas neste 
catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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Dispensador de álcool gel com depósito recarregável

anos sem supervisão de um adulto. 

     LOCAL DE UTLIZAÇÃO:

O dispensador pode ser usado em 
todo o tipo de instalações.

      DIMENSÕES: 

O dispensador tem as seguintes 
dimensões: 200 x 125 x 140 mm.
Peso neto - 0,4 kg 
Débito por caudal - 0,7ml por 
pulsação. Indicador de nível de 
enchimento - sim.  Fecho com 
chave. 
Tamanho da embalagem: 
16x12,5x22,5cm
O produto desinfetante não está 
incluído


