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Composição: 

 

Septic – Lis é um antisséptico virucida para lavagem e 

desinfeção das mãos, com princípio ativo à base de cloro 

de aquil dimetil benzil amónio; emulsionado em água e 

álcool, substâncias amaciadoras da pele, emulsionantes, 

conservantes e estabilizantes. 

 

 

Características: 

 

Aspeto: Líquido – Tipo gel 

Cor: Azul 

Aroma: Característico a álcool 

Densidade: 0,880 Kg/dm3  50 gramas 

Índice de Refração:1,359 - 1,369 

% de Álcool - = > 70% (v/v) 

 

 

Propriedades: 
 

Septic – Lis é um desinfetante de excelente qualidade 

para a lavagem de mãos, sem utilização de água. Na sua 

conceção Septic – Lis combina uma forte ação 

desinfetante, que aliada a substâncias amaciadoras da 

pele, permite uma limpeza em profundidade, combatendo 

as bactérias que normalmente se desenvolvem na pele. A 

utilização regular deste produto, permite um melhor 

cumprimento das normas de higiene, uma menor irritação 

da pele e evita a contaminação cruzada. Não necessita 

de limpar o excesso do produto, dado que este se evapora 

normalmente. 
 

Campo de aplicação: 
 

Septic – Lis destina-se a ser utilizado em todos as áreas 

afetas à saúde pública, e em todos os locais de 

manipulação de alimentos para evitar a contaminação 

cruzada nas cozinhas e refeitórios de escolas, lares de 3ª 

idade, jardins-de-infância, restaurantes, cervejarias, 

cafés, hotéis, bombeiros, hospitais, etc. Deve utilizar-se 

ainda de acordo com a recomendação da Direção Geral 

da Saúde para prevenção dos vírus “Covid-19” 

(coronavírus) e H1N1 da gripe A, para desinfeção das 

mãos e de todos os locais suscetíveis de contaminação. 

(maçanetas de portas, teclados de computador, mesas de 

trabalho, corrimãos, interruptores, máquinas, elevadores, 

multibancos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação importante: 

 
Este produto está devidamente notificado na Direção 

Geral da Saúde (DGS) de acordo com o Decreto Lei nº. 

140/2017, Regulamento dos produtos biocidas, para os 

seguintes tipos de produto (TP) 

 

- TP1 – Higiene humana. 

 
Os produtos deste grupo são produtos biocidas utilizados 

na higiene humana, aplicados na pele ou no couro 

cabeludo humanos ou em contato com eles com o objetivo 

primeiro de desinfetar a pele ou o couro cabeludo. 

 

- Cumpre com todas as recomendações da DGS, 

nomeadamente com as seguintes “Normas”: 

EN 1500; EN 12054; EN 1275; EN 1276 e EN 14476. 

 

 
Modo de emprego: 
 

Septic – Lis utiliza-se diretamente nas mãos, colocando 

uma pequena quantidade e esfregando em toda a 

superfície das mãos, (palmas e costas) até à sua 

completa evaporação. Não enxaguar. Septic – Lis deve 

ser utilizado, a todo e qualquer momento, para desinfeção 

das mãos e evitar a propagação da pandemia, antes e 

após a manipulação de qualquer tipo de alimento ou 

objeto, para, desta forma, eliminar a possibilidade da 

contaminação cruzada. Nos locais suscetíveis de 

contaminação deverá aplicar-se o desinfetante, sempre 

que se julgue necessário. 

 

Armazenagem: 
 

Sem cuidados especiais, afastado de fontes de calor e 

ignição.  

 

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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