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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

 

NOME DO PRODUTO: Adesivo Protetor Antisséptico Aerossol 
VALIDADE: Este produto está em estudo de validade de 02 anos após sua fabricação. 
 
 
 
 
  
Spray de ação antisséptica que forma uma película protetora flexível e resistente à água. Utilizado em pequenas áreas de difícil acesso e também 
para evitar a formação de bolhas e calosidades nas regiões de atrito dos pés. 
 

 Película invisível e flexível; 

 Resistente a água; 

 Previne a contaminação microbiana*; 

 Previne a formação de bolhas e calosidades; 

 Indicado para áreas de difícil acesso; 

 Evita atrito entre coxas, roupas e toucas de natação; 

 Protege o rosto e orelhas do atrito da máscara e óculos de proteção; 

 Evita o atrito entre a pele e calçado, causador de calos e bolhas; 

 Evita atrito das mãos em barras de musculação, halteres e cordas; 

 Proteção das áreas sensíveis como joelhos e cotovelos; 

 Liberdade para se movimentar e realizar suas atividades; 

 Pode ser usado em qualquer esporte, principalmente com alto atrito, como por exemplo: ciclismo, atletismo, vôlei, 
basquete, handebol, rapel, etc. 

 Evita o atrito em qualquer tipo de atividade ou equipamento e em qualquer área do corpo como orelhas, nariz, mãos, 
cotovelos, coxas, joelhos e pés; 

 Rende até 50 aplicações; 

 Testado dermatologicamente; 

 Hipoalergênico; 

 Auxilia na proteção do joanete; 

 Mata germes e bactérias entre a pele e a camada protetora; 

 Protege contra o atrito de pele com pele e pele com equipamento. 
 
 
 
 
Agite bem antes de usar. Com o tubo na posição vertical, aplicar na área desejada e esperar secar. Na região dos pés, aplicar antes de 
calçar os sapatos nas áreas propícias a formação de calos e bolhas. Aguarde secar. Produto excelente para corredores, atletas, ciclistas e 
praticantes de atividades ao ar livre. Não utilizar nos olhos e sob grandes áreas do corpo. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e 
enxague as partes (atuador e válvula) com água aquecida do chuveiro, que ele voltará ao seu funcionamento normal. Para a aplicação em pequenos 
locais acione o produto o dedo indicador e aplique no local a ser protegido. 

 
 
 
Cuidado: Produto Inflamável. Conteúdo sob pressão. Não pulverizar perto do fogo, não perfurar a lata e nem incinerar a 
embalagem mesmo quando estiver vazia. Não usar nem guardar em locais quentes ou perto de chamas. Não expor aos raios 
solares nem a temperaturas superiores a 50°C. Não vaporizar o produto em corpos incandescentes. Evitar a inalação deste 
produto. Proteger os olhos durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância. Não usar se a 
pele estiver irritada ou lesionada. Caso ocorra irritação ou prurido no local da aplicação, deverá suspender o uso imediatamente e 
procurar um médico. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Evite o contato com os 
olhos. 
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Lata de Alumínio com opções em volumetrias. 
 
 
 
O Departamento de P&D da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. 
Solicite assistência informando o número da DFP inserida na embalagem. 
Dúvidas ou esclarecimentos técnicos, entrar em contato pelo fone (42) 3252-1705 / via e-mail: 
Lucília: lucilia@baston.com.br; 
Kalinca: kalinca@baston.com.br. 
*Passível de Teste de Comprovação 

EMBALAGEM 
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