Nossa empresa
A Família Facilite, atua desde o ano de
2012 no mercado brasileiro, sempre mantendo o
padrão de qualidade de todos seus produtos e
reinventando diariamente um novo modo de
trabalhar para seus consumidores.
Em sua área de atuação, aliada com
seus profissionais treinados e capacitados,
proporcionam o aprimoramento constante na
criação de novas soluções. Isso faz com que a Família
Facilite se consolide no mercado como sendo uma
empresa séria, compenetrada na satisfação de seus
clientes e criando um ambiente inovador e confiável.

MISSÃO:
Fabricar e oferecer soluções em higiene e limpeza, que satisfaçam
nossos consumidores de maneira eficiente e inovadora em parceria
com fornecedores, clientes e colaboradores, gerando rentabilidade e
qualidade de vida a todos.
VALORES:
Responsabilidade, Equilíbrio, Compromisso, Inovação, Integridade,
Segurança, Humildade, Honestidade, Respeito, Confiança, Foco,
Comprometimento e Sustentabilidade.

Certificações
A tradição que você já conhece!
Benefícios para um dia a dia mais seguro, livre de bactérias, trazendo proteção para sua família. Além de deixar os ambientes de sua

casa bem mais perfumados
Comprometida com o meio ambiente
A Família Facilite atua no desenvolvimento e comercialização de saneantes domissanitários e cosméticos, satisfazendo seus clientes,
sempre atendendo aos objetivos de qualidade e transparência. Comprometida com o meio ambiente e atendendo os requisitos

legais.
Nossas certificações, registros e licenças
Para atender a todos os requisitos legais hoje existentes, estamos sempre em conformidade com todos os órgãos reguladores para
que não haja acidentes de forma geral.
PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL
PPRA – PROGRAMA DE PRFEVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
ASO – ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

E todos os alvarás e licenças de funcionamento junto à CETESB e ANVISA

Nome do Produto: Álcool Facilite 92,8º INPM INSTITUCIONAL
Principais usos recomendados: Limpador de uso geral, exclusivamente de uso
profissional.
Riscos
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO
FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local
bem arejado.
EFEITOS DO PRODUTO
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local
bem arejado.
Efeitos adversos à saúde humana: Produto que altera o comportamento, quando ingerido.
Efeitos ambientais: O escoamento para a rede de esgoto pode criar riscos de fogo e
explosão.
Principais sintomas: Causa dor de cabeça, sonolência e lassidão.
Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais
e embriaguez.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 103 – caixa 12 x 1 Litro – peso 11,600kg
Ean13 – 7898966126000 – Dun14 – 17898966126007 - NCM 22089000

Nome do Produto: Álcool Facilite 70º INPM HOSPITALAR
Principais usos recomendados: Para desinfecção de superfícies fixas e artigos não

críticos e artigos não críticos de ambientes hospitalares e estabelecimentos
relacionados com atendimento a saúde, como pisos, paredes, mobiliários, bancadas,
etc.
Riscos
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO
FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local
bem arejado.
Efeitos do produto
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local bem arejado.
Efeitos adversos à saúde humana: Produto que altera o comportamento, quando ingerido.
Efeitos ambientais: O escoamento para a rede de esgoto pode criar riscos de fogo e explosão.
Principais sintomas: Causa dor de cabeça, sonolência e lassidão.
Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e embriaguez.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 109 – caixa 12 x 1 Litro – peso 11,200kg
Ean13 – 7898966126123 – Dun14 – 17898966126120 - NCM 22089000

Nome do Produto: Álcool Facilite 70º INPM HOSPITALAR
Principais usos recomendados: O Álcool Facilite 70º INPM, é destinado para

higienização, e desinfecção, eficácia na eliminação de 99,9% dos germes e
bactérias (STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA, CHOLERAESUIS,
ESCHERICHIA COLE, PSEUDONOMAS AEROGENOSA).
Riscos
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO
FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local
bem arejado.
Efeitos do produto
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local bem arejado.
Efeitos adversos à saúde humana: Produto que altera o comportamento, quando ingerido.
Efeitos ambientais: O escoamento para a rede de esgoto pode criar riscos de fogo e explosão.
Principais sintomas: Causa dor de cabeça, sonolência e lassidão.
Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e embriaguez.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 114 – caixa 02 x 5 Litros – peso 9,300kg
Ean13 – 7898966126208 – Dun14 – 17898966126205- NCM 22089000

Nome do Produto: Álcool Facilite 70º INPM HOSPITALAR - ALMOTOLIA
Principais usos recomendados: O Álcool Facilite 70º INPM, é destinado para

higienização, e desinfecção, eficácia na eliminação de 99,9% dos germes e
bactérias (STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA, CHOLERAESUIS,
ESCHERICHIA COLE, PSEUDONOMAS AEROGENOSA).
Riscos
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO
FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local
bem arejado.
Efeitos do produto
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local bem arejado.
Efeitos adversos à saúde humana: Produto que altera o comportamento, quando ingerido.
Efeitos ambientais: O escoamento para a rede de esgoto pode criar riscos de fogo e explosão.
Principais sintomas: Causa dor de cabeça, sonolência e lassidão.
Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e embriaguez.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 110 – caixa 48 x 100 mL – peso 5,500kg
Ean13 – 7898966126178 – Dun14 – 17898966126175 - NCM 22071010

Nome do Produto: Álcool Facilite 46,2º INPM TRADICIONAL
Principais usos recomendados: Limpador de uso geral. Uso doméstico. Aplicar

nas superfícies que se deseja limpeza.
Riscos
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO
FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local bem arejado.
EFEITOS DO PRODUTO
Substância altamente inflamável.
Manter longe de fontes de ignição.
Locais em que tenham esse símbolo devem constar a seguinte frase: PROIBIDO FUMAR!
A mistura ar-produto pode inflamar ou explodir.
Manter longe do alcance das crianças. Manter recipiente em local
bem arejado.
Efeitos adversos à saúde humana: Produto que altera o comportamento, quando ingerido.
Efeitos ambientais: O escoamento para a rede de esgoto pode criar riscos de fogo e
explosão.
Principais sintomas: Causa dor de cabeça, sonolência e lassidão.
Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais
e embriaguez.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 101 – caixa 12 x 1 Litro – peso 11,600kg
Ean13 – 7898966126000 – Dun14 – 17898966126007 - NCM 22089000

Nome do Produto: Álcool Facilite GEL 70º INPM ANTISSÉPTICO
Principais usos recomendados: O Álcool Facilite Gel 70º INPM, é indicado para
antissepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento à saúde. É um
potente bactericida e fungicida, eliminando de modo eficiente as bactérias, fungos e
vírus prevenindo a disseminação de infecções nos ambientes hospitalares.
PERIGOS MAIS IMPORTANTES
Perigos físicos e químicos: Liquido inflamável / Produto Inflamável.

Efeitos adversos a saúde humana: Levemente irritante para os olhos. Produto que
altera o comportamento humano quando ingerido. Causa dores de cabeça, sonolência
e lassidão. Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e
embriagueis.
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação: Não ha ocorrências.
Contato com a pele: Não irritante para a pele.
Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos.
Ingestão: Quando ingerido provoca problemas gastro intestinais, dor de cabeça, náuseas e
vômitos. Lavar a boca com água limpa em abundância e dar bastante água para beber. Procurar
assistência médica imediatamente.
Notas para o médico: Em todos os casos encaminhar a vítima ao médico e informar o grau de
contaminação, sempre que possível levando o rótulo do produto.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 104 – caixa 12 x 500 Gramas – peso 5.800kg
Ean13 – 7898966126147 – Dun14 – 17898966126144 - NCM 22072019

Nome do Produto: Álcool Facilite GEL 70º INPM ANTISSÉPTICO
Principais usos recomendados: O Álcool Facilite Gel 70º INPM, é indicado para
antissepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento à saúde. É um
potente bactericida e fungicida, eliminando de modo eficiente as bactérias, fungos e
vírus prevenindo a disseminação de infecções nos ambientes hospitalares.
PERIGOS MAIS IMPORTANTES
Perigos físicos e químicos: Liquido inflamável / Produto Inflamável.

Efeitos adversos a saúde humana: Levemente irritante para os olhos. Produto que
altera o comportamento humano quando ingerido. Causa dores de cabeça, sonolência
e lassidão. Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e
embriagueis.
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação: Não ha ocorrências.
Contato com a pele: Não irritante para a pele.
Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos.
Ingestão: Quando ingerido provoca problemas gastro intestinais, dor de cabeça, náuseas e
vômitos. Lavar a boca com água limpa em abundância e dar bastante água para beber. Procurar
assistência médica imediatamente.
Notas para o médico: Em todos os casos encaminhar a vítima ao médico e informar o grau de
contaminação, sempre que possível levando o rótulo do produto.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 112 – caixa 06 x 600 Gramas – peso 2.600kg
Ean13 – 7898966126185 – Dun14 – 17898966126182 - NCM 22072019

Nome do Produto: Álcool Facilite GEL 80º INPM ACENDEDOR
Principais usos recomendados: O Álcool Facilite Gel 80º INPM, é especial para
churrasqueira, lareira e réchaud. Garante um fogo perfeito. Seguro e duradouro.
Modo de Usar: Coloque a quantidade necessária, de preferência em pontos concentrados, e
acenda aproximando a chama com cautela.
PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Perigos físicos e químicos: Liquido inflamável / Produto
Inflamável.
Efeitos adversos a saúde humana: Levemente irritante para os olhos. Produto que altera o
comportamento humano quando ingerido. Causa dores de cabeça, sonolência e lassidão.
Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e embriagueis.
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação: Não ha ocorrências.
Contato com a pele: Não irritante para a pele.
Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos.
Ingestão: Quando ingerido provoca problemas gastro intestinais, dor de cabeça, náuseas e
vômitos. Lavar a boca com água limpa em abundância e dar bastante água para beber. Procurar
assistência médica imediatamente.
Notas para o médico: Em todos os casos encaminhar a vítima ao médico e informar o grau de
contaminação, sempre que possível levando o rótulo do produto.

Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 105 – caixa 12 x 500 Gramas – peso 6,200kg
Ean13 – 7898966126154 – Dun14 – 17898966126151 - NCM 22072019

Nome do Produto: Álcool Facilite GEL 70º INPM ANTISSÉPTICO
Principais usos recomendados: O Álcool Facilite Gel 70º INPM, é destinado para
higienização, e desinfecção, eficácia na eliminação de 99,9% dos germes e bactérias
(STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA, CHOLERAESUIS, ESCHERICHIA
COLE, PSEUDONOMAS AEROGENOSA).
PERIGOS MAIS IMPORTANTES
Perigos físicos e químicos: Liquido inflamável / Produto Inflamável.

Efeitos adversos a saúde humana: Levemente irritante para os olhos. Produto que
altera o comportamento humano quando ingerido. Causa dores de cabeça, sonolência
e lassidão. Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e
embriagueis.
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação: Não ha ocorrências.
Contato com a pele: Não irritante para a pele.
Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos.
Ingestão: Quando ingerido provoca problemas gastro intestinais, dor de cabeça, náuseas e
vômitos. Lavar a boca com água limpa em abundância e dar bastante água para beber. Procurar
assistência médica imediatamente.
Notas para o médico: Em todos os casos encaminhar a vítima ao médico e informar o grau de
contaminação, sempre que possível levando o rótulo do produto.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 113 – caixa 02 x 5 Kilos – peso 9.700kg
Ean13 – 7898966126192– Dun14 – 17898966126199 - NCM 22072019

Nome do Produto: Álcool Facilite GEL 70º INPM ANTISSÉPTICO
Principais usos recomendados: O Álcool Facilite Gel 70º INPM, é destinado para
higienização, e desinfecção, eficácia na eliminação de 99,9% dos germes e bactérias
(STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELA, CHOLERAESUIS, ESCHERICHIA
COLE, PSEUDONOMAS AEROGENOSA).
PERIGOS MAIS IMPORTANTES
Perigos físicos e químicos: Liquido inflamável / Produto Inflamável.

Efeitos adversos a saúde humana: Levemente irritante para os olhos. Produto que
altera o comportamento humano quando ingerido. Causa dores de cabeça, sonolência
e lassidão. Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e
embriagueis.
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
Inalação: Não ha ocorrências.
Contato com a pele: Não irritante para a pele.
Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos.
Ingestão: Quando ingerido provoca problemas gastro intestinais, dor de cabeça, náuseas e
vômitos. Lavar a boca com água limpa em abundância e dar bastante água para beber. Procurar
assistência médica imediatamente.
Notas para o médico: Em todos os casos encaminhar a vítima ao médico e informar o grau de
contaminação, sempre que possível levando o rótulo do produto.
Maiores informações ver:

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUIMICO – FISPQ
Código produto 111 – caixa 10 x 800 Gramas – peso 8.200kg
Ean13 – 7898966126161 – Dun14 – 17898966126168 - NCM 22072019

Industria de Cosméticos Vale Petro
Rua Maria Soldeira Lourençon, 444 – Jardim Santa Julia – Itupeva/SP – Cep 13.295-000
Telefone: 11 4591-1617 – CNPJ 16.974.554/0001-20 – I.E: 388.098.583.111
www.valepetro.com.br / www.alcoolfacilite.com.br

