
 
 
 

  

E. E Indústria e Comércio de Produtos Para Higiene LTDA 
Avenida Coronel Luiz Rodrigues de Barros, 690 – Bairro Jardim Eliane                                                              

Tel: (11) 4243-8184 - e-mail: marox@marox.com.br 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ALXIDINA GEL - 70º INPM 
 
1. Descrição 
 É um gel desinfetante em solução alcoólica (70° INPM) a base de clorexidina para uso geral e  em indústria alimentícia 
e afins. O produto possui atividade antimicrobiana prolongada de largo espectro, sendo eficaz contra bactérias Gram-
positivas e Gram-negativas. Não desenvolve resistência bacteriana. Não necessita enxague após o uso. Usado para 
desinfecção de bancadas de trabalho, limpeza cip, pisos, paredes, superfícies, pias, talheres, utensílios, etc. Eficaz 
contra as bactérias Staphylococus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia Coli. 
 
 
2- Composição Química 

• Digluconato de Clorexidina 
• Solução alcoólica 
• Carbomero espessante 
• Neutralizante 

• Água 
 
3- Especificações Físico-Químicas 
pH puro 5,50  - 7,50 
Densidade a 25ºC (g/ml) 0,800 – 0,900 g/ml 
Aspecto Gel  Incolor 
Odor Característico 
Sólidos,% 17,00   -  18,00 

 
4- Locais de Uso 
Produto desenvolvido para ser usado em superfícies, bancadas, pias, pisos, utensílios, etc. Utilizado nas industrias 
alimentícias e cozinhas industriais em geral. Utilizar sempre em superfícies limpas e livres de detergentes aniônicos 
(detergente de cozinha)  Não agride o  plástico, latão, borracha, alumínio, inox etc. Em superfícies com porosidade 
deixar agir com mais tempo.  Não utilizar junto com alcalinos fortes, fosfatos. O produto não necessita enxague final. 
 
5 -Modo de usar 
Aplicar o produto PURO, na temperatura ambiente, sobre a superfície na qual se deseja desinfecção. Deixar o produto 
agir por no mínimo 10 minutos. 
 
 
6-Precauções 
 PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CR IANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite  a 
inalação, aspiração e contato com olhos. Não mistur ar com outros produtos. Não utilizar para desinfecç ão de alimentos. 
Manter o produto em sua embalagem original. Não reu tilizar as embalagens. Em caso de contato com os ol hos, lavar com 
água em abundância durante 15 minutos. Se a irritaç ão persistir consulte um médico, levando a embalage m ou o rótulo do 
produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir  o vômito. Consulte um médico imediatamente ou o Ce ntro de 
Intoxicações (0800-148110), levando a embalagem ou o rótulo do produto. Cuidado inflamável. Manter lon ge de superfícies 
aquecidas.   
 

 7- Embalagem 
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