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LOÇÃO PARA MÃOS COM FUNÇÕES BACTERICIDAS E FUNGICIDAS

Características
Liquido de reacção química neutra, de cor azul 
marinho. Biodegrabilidade conforme as normas em 
vigor(superior a 90%). DEMAN pela sua formulação 
contem dermoprotectores. 

Propriedades
DEMAN é uma loção para limpeza e lavagem de 
mãos e corpo com acção anti-séptica, conserva as 
propriedades biocidas mesmo na presença de 
substancias de matérias orgânicas ou proteicas. A 
sua acção bactericida é rápida graças à sua baixa 
tensão superficial.
DEMAN satisfaz as normas NF EN 1276 a 50% 
V/V. e a norma NF EN 1275 a 50% V/V, e mostra 
eficácia no combate às bactérias Gram+, Gram-
assim como à Listeria Monocytogenes, 
Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, 
Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae, 
em condições de limpeza é extremamente eficaz no 
fungo Candida Albicans. DEMAN pela presença 
de Digluconate de Chlorhexidina, é complementado 
com uma função bacteriológica prolongada, esta 
actividade residual apresenta um interesse na luta 
contra as infecções reduzindo os riscos de 
transmissão de germes pelas mãos.

Utilização
DEMAN utiliza-se para a higiene frequente das 
mãos em centros hospitalares, na industria agro-
alimentar, matadouros, cozinhas, cantinas, talhos, 
charcutarias, funerárias,  bombeiros , etc..

Precauções
Não deixar ao alcance das crianças.
Fechar a embalagem após cada utilização.
Em caso de contacto com os olhos, lavar com água 
em abundância. Efectuar sempre um teste para 
determinar a compatibilidade e o tempo de contacto 
apropriado. Produto Químico: Leia sempre a 
rotulagem antes de utilizar.

Aplicação 
DEMAN aplica-se puro ou diluindo 1 parte de 
produto para 1 parte de água em doseadores 
próprios para a Industria Alimentar. Para melhor 
eficácia, molhar antecipadamente a epiderme. Não 
esquecer de esfregar bem entre os dedos e as 
unhas.

Produto de qualidade alimentar, no que concerne a limpeza 
e desinfecção das mãos.


