Deb® InstantGEL Complete
Sumário dos ensaios de eficácia
microbiológica
2ª EDIÇÃO
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Sobre a SC Johnson Professional
Na SC Johnson Professional® disponibilizamos produtos para o cuidado
da pele e soluções de limpeza e higiene para os utilizadores na indústria,
instalações públicas e cuidados de saúde. Incorporamos a gama de produtos
Deb especializados para o cuidado da pele ocupacional, reconhecidas
marcas SC Johnson e inovadores produtos profissionais especializados
para limpeza e higiene.
O nosso objetivo é proporcionar produtos e serviços inovadores e de qualidade aos mercados
profissionais que valorizam como as pessoas e as organizações apostam no cuidado da pele, na limpeza
e na higiene, tudo sob uma mesma marca.

Indústria
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Processamento
e manipulação
de alimentos

Serviços

Saúde
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InstantGEL Complete
Desinfetante das mãos em gel com base alcoólica
Bactericida | Viricida | Leveduricida | Micobactericida
O Deb InstantGEL® Complete é um gel desinfetante para as mãos com base alcoólica, contém extrato de
hamamélide purificado que proporciona proteção para a pele mesmo quando se utilizam luvas, possuindo
também eficácia biocida de amplo espectro altamente eficaz.
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Bactericida in vitro EN 1276
Sumário das condições do ensaio

Objetivo:
Esta Norma Europeia é um ensaio
quantitativo de suspensão para a
avaliação da atividade bactericida dos
antissépticos e desinfetantes químicos
utilizados na área médica.

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN 1276:2010

Laboratório:

Deb R&D Microbiology Dept,
Krefeld, DE

Data do
relatório:

19 de março de 2018

Ref. do
relatório:

2018/155

Producto
testado:

InstantGEL Complete

Produto testado:

InstantGEL Complete (M963.3)

Número de lote:

NW120103a_L

Concentrações do produto
80%, 50% e 20% (concentrações finais v/v)
testado:
Diluente:

Água destilada

Temperatura do ensaio:

20°C

Temperatura de
incubação:

36°C ± 1 °C

Neutralizador:

Polissorbato 80 a 3,0%, saponinas a 3,0%, histidina a 0,1%,
lecitina a 0,3% tiossulfato de sódio a 0,5%, triptona a 0,1%,
NaCl a 0,9%

Condições:

Condições de sujidade

Substância interferente:

3,0 g/l albumina bovina

Estirpes do ensaio:

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536
Enterococcus hirae ATCC 10541
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Tempo de contacto:

30 segundos

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

Todas as bactérias do ensaio foram
inativadas suficientemente (RF> 5)
com a seguinte relação concentraçãotempo: em condições limpas, 80%
(v/v), 30 segundos.

De acordo com a Norma DIN EN 1276:2010 (fase 2, etapa 1), o Deb
InstantGEL® Complete possui uma eficácia bactericida >5 log de 99,999% em
30 segundos a 20ºC para as estirpes de referência Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa quando
diluído ao 80% (v/v).

Bactericida in vitro EN 13727
Sumário das condições do ensaio

Objetivo:
Esta Norma Europeia é um ensaio
quantitativo de suspensão para a
avaliação da atividade bactericida
dos antissépticos e desinfetantes
químicos utilizados na área médica.

Informação geral do estudo

4

Protocolo:

EN 13727:2015

Laboratório:

HygCen GmbH Schwerin,
Germany

Data do relatório:

15 de março de 2018

Ref. do relatório:

SN 23593

Producto testado:

InstantGEL Complete
(NW120103a_L)

Datas do estudo:

02/03/18 – 04/03/18

Produto testado:

InstantGEL Complete

Número de lote:

NW120103aL

Concentrações do produto
80%, 50% e 25% (concentrações finais v/v)
testado:
Diluente:

Água destilada

Temperatura do ensaio:

20°C

Temperatura de
incubação:

36°C ± 1°C

Neutralizador:

Polissorbato 80 a 3,0%, saponinas a 3,0%, histidina a 0,1%,
cisteína (TSHC) a 0,1%

Condições:

Condições limpas

Substância interferente:

0,3 g/l albumina bovina

Estirpes do ensaio:

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli NCTC 10538
Enterococcus hirae ATCC 10541
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Tempo de contacto:

30 segundos

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

Todas as bactérias do ensaio foram
inativadas suficientemente (Log
RF> 5 com a seguinte relação
concentração-tempo: em condições
limpas, 80% (v/v), 30 segundos.

De acordo com a Norma DIN EN 13727:2015 (fase 2, etapa 1), o Deb
InstantGEL® Complete possui uma atividade bactericida >5 log (99,999%)
em 30 segundos a 20ºC para as estirpes de referência testadas
incluindo Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli e
Pseudomonas aeruginosa quando diluídas ao 80% (v/v) e portanto cumpre
os requisitos da EN 13727:2015.

Bactericida in vivo EN 1500
30 segundos

Objetivo:
Esta Norma Europeia especifica um ensaio in vivo
para a avaliação da lavagem higiénica das mãos
por fricção. O método do ensaio simula condições
práticas para determinar se um produto para a
lavagem higiénica das mãos por fricção reduz a
libertação de flora transitória quando se esfrega
sobre as mãos de voluntários contaminadas
artificialmente. Para cumprir a Norma, o produto
testado não deve ser pior que o produto de
referência propan-2-ol.

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN 1500:2013

Laboratório:

HygCen GmbH Schwerin,
Germany

Data do relatório:

19 de dezembro de 2017

Ref. do relatório:

SN 23593

Producto testado:

InstantGEL Complete
(NW120103a_L)

Datas do estudo:

21/11/17 – 09/12/17

Produto testado:

InstantGEL Complete

Número de lote:

NW120103aL

Concentrações do produto
100% (puro)
testado:
Estirpes do ensaio:

Escherichia coli NCTC 10538

Tempo de contacto:

30 segundos

Neutralizador:

3,0% polissorbato 80 + 3,0% saponina + 0,1% histidina + 0,1%
cisteína

Procedimento de
referência:

2 x 3ml 60% (v/v) propan-2-ol, esfregado sobre as mãos
durante 60 segundos

Procedimento do ensaio:

Esfregar as mãos com 3ml do produto InstantGEL Complete
durante 30 segundos

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

A partir dos valores críticos de duas amostras pareadas para o teste dos
sinais de Wilcoxon, a entrada para n=20 e um nível de significância unilateral
de 0,025 onde se encontra o valor crítico de 52, desprende-se que c = 52+1=
53. O valor 53º é -0,17. Portanto, o limite superior unilateral de confiança
de 97,5% de Hodges-Lehmann para a diferença nas reduções logarítmicas
entre o produto de referência e o InstantGEL Complete é -0,17, sendo menor
que o limite inferior estabelecido de 0,6. Portanto, podemos concluir que o
InstantGEL Complete não é inferior ao produto de referência.

O produto testado Deb InstantGEL®
Complete é apropriado para a
lavagem higiénica das mãos por
fricção de acordo com a Norma EN
1500:2013 (fase 2, etapa 2) com o
seguinte modo de aplicação: esfregar
as mãos com 3ml do produto durante
30 segundos.

Bactericida in vivo (lavagem cirúrgica) EN 12791
Objetivo:

Sumário das condições do ensaio

A Norma Europeia para os produtos
utilizados para a desinfeção cirúrgica das
mãos (lavagens cirúrgicas) é um teste in
vivo que avalia a eficácia do produto testado
na redução da flora transitória nas mãos
dos voluntários imediatamente e após um
período de 3 horas. Para cumprir a Norma,
os produtos testados não devem ser piores
que o produto de referência n-propanol.

Produto testado:

InstantGEL Complete

Número de lote:

NW120103a_L

Informação geral do estudo
Protocolo:

prEN 12971:2014

Laboratório:

HygCen GmbH Schwerin,
Germany

Data do relatório:

3 de março de 2015

Ref. do relatório:

SN 17930

Producto testado:

InstantGEL Complete
(NW120103a_L)

Datas do estudo:

21/01/2015 - 20/02/2015

Concentrações do produto
100% (puro)
testado:
Estirpes do ensaio:

N/A

Procedimento de
referência:

Esfregar alíquotas de 3ml de n-Propanol a 60% sobre as
mãos, tantas vezes como seja necessário para manter as
mãos húmidas durante 3 minutos

Procedimento do ensaio:

Esfregar alíquotas de 3ml do produto testado sobre as mãos,
tantas vezes como necessário para manter as mãos húmidas
durante 90 segundos

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

A partir dos valores críticos de duas amostras pareadas para o teste dos sinais
de Wilcoxon, a entrada para n=25 e um nível de significância unilateral de 0,025
onde se encontra o valor crítico de 89, desprende-se que c= 89+1= 90. No corpo
da tabela, as diferenças entre os pares ordenam-se de maneira descendente.
O valor 90º é 0,06. Assim, o limite superior unilateral de confiança de 97,5% de
Hodges-Lehmann para a diferença nas reduções logarítmicas entre o produto
de referência e o InstantGEL Complete é 0,13, sendo menor que o limite inferior
estabelecido de 0,75.

O Deb InstantGEL® Complete
demonstrou ser adequado para
a lavagem cirúrgica das mãos
por fricção num ensaio prático
realizado com 25 pessoas. Foram
cumpridos os requisitos da norma
EN 12791:2014 (fase 2, etapa 2)
com uma concentração de uso de
100% mantendo as mãos húmidas
durante um tempo de contacto de 90
segundos.

Portanto, a hipótese da inferioridade do efeito imediato do InstantGEL Complete
em comparação com o produto de referência pode ser rejeitada e podemos
concluir que o InstantGEL Complete não é inferior ao produto de referência.
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Micobactericida in vitro EN 14348

Sumário das condições do ensaio

Objetivo:
Ensaio quantitativo de suspensão
para a avaliação da atividade
micobactericida dos desinfetantes
químicos utilizados na área médica
incluindo os desinfetantes para
instrumentos médicos.

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN 14348:2005

Laboratório:

HygCen GmbH Schwerin,
Germany

Data do relatório:

30 de maio de 2018

Ref. do relatório:

SN 23593

Producto testado:

InstantGEL Complete
(NW120103a_L)

Datas do estudo:

06/03/2018 - 27/03/2018

Produto testado:

InstantGEL Complete

Número de lote:

NW 120103a_L

Concentrações do produto
97%, 80% e 50% (concentrações finais v/v)
testado:
Diluente:

Água destilada

Temperatura do ensaio:

20°C ± 1°C

Temperatura de
incubação:

36°C ± 1°C

Neutralizador:

1,0% polissorbato 80 + 3,0% saponinas + 0,1% histidina + 0,5%
tiossulfato de sódio (NMII)

Condições:

Condições limpas

Substância interferente:

0,3 g/l albumina bovina

Estirpes do ensaio:

Mycobacterium terrae ATCC 15755
Mycobacterium avium ATCC 15769

Tempo de contacto:

30 segundos

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

O Mycobacterium terrae e o
Mycobacterium avium foram
suficientemente inativados (log RF> 4)
com a seguinte relação concentraçãotempo: em condições limpas, 80% (v/v),
30 segundos.

O Deb InstantGEL® Complete demonstrou ter atividade micobactericida
em condições limpas cumprindo os requisitos da Norma EN 14348:2005
(fase 2, etapa 1) com a seguinte relação concentração-tempo: 80% (v/v), 30
segundos.

Fungicida e leveduricida In vitro EN 1650
Sumário das condições do ensaio

Objetivo:
Ensaio quantitativo de suspensão para
a avaliação da atividade fungicida
e leveduricida dos antissépticos e
desinfetantes químicos utilizados na
área alimentar, industrial, doméstica e
institucional.

Informação geral do estudo

InstantGEL Complete

Número de lote:

NW120103a_L

Concentrações do produto
80%, 50% e 20% (concentrações finais v/v)
testado:
Diluente:

Água destilada

Temperatura do ensaio:

20°C

Temperatura de
incubação:

30°C ± 1°C

Neutralizador:

Polissorbato 80 3,0%, saponinas 3,0%, histidina 0,1%, lecitina
0,3%, tiossulfato de sódio 0,5%, triptona 0,1%, NaCl 0,9%

Condições:

Condições de sujidade

Protocolo:

EN 1650:2013

Laboratório:

Deb R&D Microbiology
Dept, Krefeld, DE

Substância interferente:

0,3 g/l albumina bovina

Data do relatório:

5 de fevereiro de 2015

Estirpes do ensaio:

Candida albicans ATCC 10231

Ref. do relatório:

2018/155

Tempo de contacto:

30 segundos

Producto testado:

InstantGEL Complete

Datas do estudo:

31/10/14 - 09/12/14

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

Os organismos do ensaio foram
suficientemente inativados (log RF> 4)
com a seguinte relação concentraçãotempo:

O Deb InstantGEL® Complete demonstrou ter atividade leveduricida em
condições de sujidade e cumpre os requisitos da Norma EN 1650:2013 (fase
2, etapa 1) com a seguinte relação concentração-tempo:

- Candida albicans: em condições de
sujidade, 80% (v/v), 30 segundos.
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Produto testado:

- Leveduricida: em condições de sujidade, 80% (v/v), 30 segundos.

Fungicida e leveduricida In vitro EN 13624

Sumário das condições do ensaio

Objetivo:
Ensaio quantitativo de suspensão para
a avaliação da atividade fungicida
ou leveduricida dos desinfetantes
químicos utilizados na área médica.

Informação geral do estudo

Produto testado:

InstantGEL Complete (NW120103a_L)

Número de lote:

NW120103a_L

Concentrações do produto
80%, 50% e 25% (concentrações finais v/v)
testado:
Diluente:

Água destilada

Temperatura do ensaio:

20°C

Temperatura de
incubação:

30°C ± 1°C

Neutralizador:

3,0% polissorbato 80, 3,0% saponinas, 0,1% histidina, 0,1%
cisteína

Condições:

Condições limpas

Substância interferente:

30,3 g/l albumina bovina

Protocolo:

EN 13624:2013

Laboratório:

HygCen GmbH Schwerin,
Germany

Data do relatório:

15 de março de 2018

Estirpes do ensaio:

Candida albicans ATCC 10231

Ref. do relatório:

SN 23593

Tempo de contacto:

30 segundos

Producto testado:

InstantGEL Complete
(NW120103a_L)

Datas do estudo:

02/03/18 – 04/03/18

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

Os organismos do ensaio foram
suficientemente inativados (log RF> 4)
com a seguinte relação concentraçãotempo:

De acordo com a Norma EN 13624 (fase 2, etapa 1) o Deb InstantGEL®
Complete demonstrou ter atividade leveduricida >4 log (99,99%) em 30
segundos a 20ºC para a estirpe do ensaio Candida albicans quando diluído
ao 80% (v/v) e portanto cumpre os requisitos da EN 13624:2013.

- Candida albicans: em condições
limpas, 80% (v/v), 30 segundos

Viricida In vitro EN 14476 – Vírus da Pólio Tipo 1
Sumário das condições do ensaio

Objetivo:
Esta Norma Europeia é um ensaio quantitativo de
suspensão para a avaliação da atividade viricida
dos antissépticos e desinfetantes químicos
utilizados na área médica. A Norma é aplicada
nas áreas e circunstâncias quando a desinfeção
é realizada com fins médicos. No atendimento
ao paciente, por exemplo em hospitais, centros
médicos, clínicas dentárias, cuidados de saúde em
escolas, infantários, lares, seja no local de trabalho
ou inclusive em domicílios particulares.

Informação geral do estudo
Protocolo:

prEN 14476:2011

Laboratório:

Dr Brill + Dr Steinmann
Labs GmbH

Data do relatório:

24 de fevereiro de 2012

Ref. do relatório:

E12ML1348Po

Producto testado:

InstantGEL Complete

Datas do estudo:

19/01/2012 - 24/02/2012

Produto testado:

InstantGEL Complete

Número de lote:

NW120103a_L

Concentrações do produto Soluções v/v não diluídas (97% e 80%) e soluções ao 50% e
testado:
10% (demonstração de intervalo não ativo)
Diluente:

Água

Temperatura do ensaio:

20°C ± 1°C

Aparência das diluições
do produto:

Floculação menor

Condições:

Condições limpas

Substância interferente:

0,3% albumina de soro bovino

Procedimento para parar a
Diluição imediata
ação desinfetante:
Estabilidade do produto
na mistura com o vírus e a
substância interferente:

97% e 80% - precipitação menor, sem floculação

Estirpes do ensaio:

Vírus da pólio tipo 1 estirpe LSc-2ab (Chiron-Behring)

Tempo de contacto:

30, 60, 120 e 180 segundos

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

O produto sem diluir (teste de 97%) conseguiu
inativar o vírus da pólio tipo 1 após 60
segundos no teste de suspensão quantitativa. O
fator de redução médio foi ≥4,03 ± 0,26. O valor
médio corresponde a uma inativação >99,99%.

O desinfetante para as mãos Deb InstantGEL® Complete demonstrou
a sua eficácia sem diluir contra o vírus da pólio tipo 1 após um tempo
de exposição de 60 segundos em condições limpas. Portanto,
o desinfetante das mãos Deb InstantGEL® Complete pode ser
considerado como eficaz contra o vírus da pólio tipo 1 da seguinte
maneira: sem diluir, 60 segundos.
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Viricida In vitro EN 14476 – Adenovírus Tipo 5
Objetivo:

Sumário das condições do ensaio

Esta Norma Europeia é um ensaio quantitativo de
suspensão para a avaliação da atividade viricida dos
antissépticos e desinfetantes químicos utilizados
na área médica. A Norma é aplicada nas áreas e
circunstâncias quando a desinfecção é realizada
com fins médicos. No atendimento ao paciente, por
exemplo em hospitais, centros médicos, clínicas
dentárias, cuidados de saúde em escolas, infantários,
lares, seja no local de trabalho ou inclusive em
domicílios particulares.

Produto testado:

InstantGEL Complete

Número de lote:

NW120103a_L

Concentrações do produto Soluções v/v não diluídas (80%) e soluções ao 50% e 10%
testado:
(demonstração de intervalo não ativo)
Diluente:

Água

Temperatura do ensaio:

20°C ± 1°C

Aparência das diluições
do produto:

Sem precipitação

Condições:

Condições limpas

Informação geral do estudo

Substância interferente:

0,3 g/L albumina de soro bovino

Protocolo:

prEN 14476:2011

Laboratório:

Dr Brill + Dr Steinmann
Labs GmbH

Procedimento para parar a
Diluição imediata
ação desinfetante:

Data do relatório:

9 de março de 2012

Ref. do relatório:
Producto testado:
Datas do estudo:

13/01/2012 - 09/03/2012

Estabilidade do produto
na mistura com o vírus e a
substância interferente:

80% - sem precipitação, sem floculação

B12ML1348A

Estirpes do ensaio:

adenovirus tipo 5 estirpe adenoide 75 (ATCC VR-5)

InstantGEL Complete

Tempo de contacto:

30, 60 e 120 segundos

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

O produto sem diluir (teste de 80%)
conseguiu inativar o adenovírus tipo 5
após 30 segundos no ensaio de suspensão
quantitativa. O fator de redução médio foi
≥4,69 ± 0,37. O valor médio corresponde a
uma inativação >99,99%.

O desinfetante para as mãos Deb InstantGEL® Complete demonstrou
a sua eficácia sem diluir contra o adenovírus tipo 5 após um tempo
de exposição de 30 segundos em condições limpas. Portanto,
o desinfetante das mãos Deb InstantGEL® Complete pode ser
considerado como eficaz contra o adenovírus tipo 5 da seguinte
maneira: sem diluir, 30 segundos.

Viricida In vitro EN 14476 – Norovírus Murino
Objetivo:

Sumário das condições do ensaio

Esta Norma Europeia é um ensaio quantitativo
de suspensão para a avaliação da atividade
viricida dos antissépticos e desinfetantes químicos
utilizados na área médica. A Norma é aplicada
nas áreas e circunstâncias quando a desinfeção
é realizada com fins médicos. No atendimento
ao paciente, por exemplo em hospitais, centros
médicos, clínicas dentárias, cuidados de saúde em
escolas, infantários, lares, seja no local de trabalho
ou inclusive em domicílios particulares.

Produto testado:

InstantGEL Complete

Número de lote:

NW120103a_L

Informação geral do estudo
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Protocolo:

prEN 14476:2011

Laboratório:

Dr Brill + Dr Steinmann
Labs GmbH

Data do relatório:

20 de fevereiro de 2012

Ref. do relatório:

E12ML1348M

Producto testado:

InstantGEL Complete

Datas do estudo:

19/01/2012 20/02/2012

Concentrações do produto Soluções v/v não diluídas (80%) e soluções ao 50% e 10%
testado:
(demonstração de intervalo não ativo)
Diluente:

Água

Temperatura do ensaio:

20°C ± 1°C

Aparência das diluições
do produto:

Floculação menor

Neutralizador:

Condições limpas

Condições:

0,3 g/L albumina de soro bovino

Procedimento para parar a
Diluição imediata
ação desinfetante:
Estabilidade do produto
na mistura com o vírus e a
substância interferente:

80% - sem precipitação, sem floculação

Estirpes do ensaio:

murine norovirus (Berlin 06/06/DE Isolate S99)

Tempo de contacto:

15, 30 e 60 segundos

Resultados do ensaio:

Conclusão do estudo:

O produto sem diluir (ensaio de 80%)
conseguiu inativar o norovírus murino
após 15 segundos no ensaio de suspensão
quantitativa. O fator de redução médio foi
≥4,31 ± 0,17. O valor médio corresponde a
uma inativação >99,99%.

O desinfetante para as mãos Deb InstantGEL® Complete demonstrou
a sua eficácia sem diluir contra o norovírus murino após um tempo
de exposição de 15 segundos em condições limpas. Portanto,
o desinfetante das mãos Deb InstantGEL® Complete pode ser
considerado como eficaz contra o norovírus murino da seguinte
maneira: sem diluir, 15 segundos.

Viricida In vitro EN 14476 – SARS CoV-2
Objetivo:

Sumário das condições do ensaio

Esta norma é um ensaio quantitativo de suspensão
para a avaliação da atividade viricida dos
antissépticos e desinfetantes químicos utilizados
na área médica. A norma é aplicada nas áreas e
circunstâncias quando a desinfeção é realizada
com fins médicos. No atendimento ao paciente, por
exemplo em hospitais, centros médicos, clínicas
dentárias, cuidados de saúde em escolas, infantários,
lares, seja no local de trabalho ou inclusive em
domicílios particulares.

Produto testado:

Deb®InstantGEL Complete

Número de lote:

1494

Informação geral do estudo
Protocolo:

EN14476:2013+A2:2019

Laboratório:

Microbac Laboratories
Inc

Data do relatório:

0 de lulho de 2020

Ref. do relatório:

448-107

Producto testado:

Deb®InstantGEL
Complete

Datas do estudo:

09/06/2020 08/07/2020

10% (1 parte de concentrado + 9 partes de diluente)
Concentrações do produto
50% (1 parte de concentrado + 1 parte de diluente)
testado:
Puro (pronto para usar)
Diluente:

EN Água dura

Temperatura do ensaio:

20°C ± 1°C

Aspecto das diluições do
produto:

Sem precipitação

Condições:

Condições limpas

Substância interferente:

0,3 g/100 mL albumina de soro bovino (BSA) (concentração
final na mistura da reação 0,3 g/L BSA)

Procedimento para
suspender a ação do
desinfectante:

Diluição imediata

Estirpes do vírus:
Tempo de contacto:

Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARSCoV-2)
(Vírus COVID-19), estirpe: USA-WA1 / 2020, Fonte: BEI
Recursos, NR-52281
30 segundos

Conclusão do estudo:
De acordo com a diretriz EN14476:2013+A2:2019, o produto testado passa no Teste de Suspensão de Eficácia Viricida se
houver pelo menos uma redução de log 4,0 no título viral além do nível de citotoxicidade.
Quando testado conforme descrito, o InstantGel Complete , na concentração de 10%, não cumpriu a Norma Europeia
EN14476:2013+A2:2019 quando o Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave foi exposto ao produto testado
durante 30 segundos a 20°C.
Quando testado conforme descrito, o InstantGel Complete, em concentrações de 50% e puro, cumpriu a diretriz da Norma
Europeia EN14476:2013+A2:2019, quando o Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave foi exposto ao produto
testado durante 30 segundos a 20°C, com uma redução Log10 de ≥ 4,38 ± 0,18.
Todos os controles cumpriram os critérios para um teste válido. As conclusões foram baseadas em dados observados.
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Para mais informações, contacte a delegação da SC Johnson Professional mais próxima:

AUSTRALIA
SC Johnson Professional Pty Limited
Unit 1, 1 Secombe Place
2170, Moorebank
New South Wales, Australia

IBERIA (ES/PT) IBERIA (ES/PT)
SC Johnson Professional S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17 Edificio 3 Planta 4ª
28050 Madrid, España

SINGAPORE
SC Johnson Professional Pte. Ltd.
77 Robinson Road,
#13-00 Robinson 77, 068896
Singapore

Enquires: sales.proAU@scj.com
Tel: +61 (0) 2 8763 1800
Fax: +61 (0) 2 8763 1899

Email: comercial.proES@scj.com
Tel: +34 91 651 48 70
Fax: +34 91 114 38 19

Enquiries: enquiryasia@scj.com
Tel: +65 670 11 757

BELGIUM
SC Johnson Professional GmbH
PO Box 10 05 51, 47805,
Krefeld, Germany

MALAYSIA
SC Johnson Professional Sdn Bhd
Suite 20-1, UOA Corporate Tower,
The Vertical, 8, Jalan Kerinchi,
Bangsar South, 59200
Kuala Lumpur, Malaysia

Enquiries: info.proBNL@scj.com
Tel: +32 2 461 05 75
Fax: +49 2151 7380 1502
CANADA
SC Johnson Professional CA Inc.
1 Webster Street, N3T 5R1, Brantford
Ontario, Canada
Enquiries: info.proCA@scj.com
Tel: +1 (0) 519 443 8697
Fax: +1 (0) 519 443 5160
DENMARK
SC Johnson Professional A/S
Agerhatten 27B, 5220,
Odense SØ, Denmark
Enquiries: danmark.pro@scj.com
Tel: +45 6472 2400

Enquires: enquiryasia@scj.com
Tel: +60 3 2241 7700
Fax: +60 3 2241 7600
NETHERLANDS
SC Johnson Professional GmbH
Mies van der Rohe Businesspark,
Gebäude B1, Girmesgath 5, 47803,
Krefeld, Germany
E-mail: info.probnl@scj.com
Tel (NL): +31 13 456 19 15
Tel (BE): +32 2 461 05 75
NEW ZEALAND
SC Johnson Professional NZ Limited
PO Box 97740, Manukau City, 2241,
Auckland, New Zealand

FRANCE
SC Johnson Professional
3 à 5 rue du Pont des Halles
94656, RUNGIS Cedex
France
Email: infofrance-scjpro@scj.com
Tel: +33 (0) 1 41 80 11 30
Fax: +33 (0) 1 45 12 97 26

NORWAY
SC Johnson Professional AS
Nesbruveien 75, 1394, Nesbru
Norway

GERMANY (D/ AT /CH)
SC Johnson Professional GmbH
Mies van der Rohe Businesspark,
Gebäude B1, Girmesgath 5, 47803,
Krefeld, Germany

ООО „Дэб-Штоко“
ул. Земляной Вал, д. 50a/8, стр. 2
109028, Москва, Россия

Anfragen: info.proDE@scj.com
Freecall Deutschland: 0800-1002730
Freecall Österreich: 0800-100273
Freecall Schweiz: 0800-100273

SWEDEN
SC Johnson Professional AB
Skårs Led 3, 412 63, Göteborg
Sweden
Email: sverige.pro@scj.com
Tel: +46 (0) 31 16 50 50
UNITED KINGDOM
SC Johnson Professional Group Ltd.
Denby Hall Way, DE5 8JZ, Denby
United Kingdom
Enquires: talktous@scj.com
Telephone: +44 (0) 1773 855 100
Fax: +44 (0) 1773 855 107
Technical Hotline: +44 (0) 1773 855 105
USA
SC Johnson Professional Inc.
2815 Coliseum Centre Dr.
Suite 600, 28217, Charlotte
North Carolina, United States
Email: CS.proUS@scj.com
Telephone: +1 800 248 7190
Fax: +1 800 367 7408

Email: norge.pro@scj.com
Tlf: +47 66 80 34 40
RUSSIA

E-mail: russia@scj.com

Тел.: +7 (499) 350 29 22

PT LIT1434/0621

SC Johnson Professional, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Na SC Johnson Professional® oferecemos soluções especializadas para o cuidado da pele,
limpeza e higiene para utilizadores industriais, institucionais e de cuidados de saúde.
A nossa gama de produtos incorpora a gama Deb de produtos especializados para o cuidado
da pele ocupacional junto com as reconhecidas marcas SC Johnson melhoradas para o uso
profissional e inovadores produtos profissionais especializados para limpeza e higiene.

