
 

 
 

 

FIŞA DE PREZENTARE 

 
a1.Denumirea comercială: DEZINFECTANT  SPRAY UNIVERSAL 

 

a.2.Tipul de produs biocid- produsul face parte din CATEGORIA PRINCIPALĂ 1 – tip de 

produs 1 –dezinfectante pentru igiena umana si din CATEGORIA PINCIPALA 1- tip de produs 

2-dezinfectante pentru  spatii publice. 

 

a.3.Domeniul de utilizare  

a.3.1.indicaţiile de utilizare: 

Pentru maini: 

-aplicati produs pe mainile curate si uscate. 

-frecati mainile, incheieturile, spatiile interdigitale si din jurul unghiilor timp de 30 de secunde 

pana la uscarea completa.  

-nu clatiti, lasati sa se usuce 

Pentru suprafete: 

-aplicati prin pulverizare pe suprafate ce se doreste a se dezinfecta dupa care stergeti cu o carpa 

curata. 

 

a.4. forma de condiţionare  

-lichid omogen; 

-ambalare –flacon din PP de  0.5 litri prevăzut cu pompita pentru aplicare; 

                 -canistre de 3L si 5L prevazute cu dop.   

 

a.5. compoziţia chimică: identitatea fiecărei substanţe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) şi 

concentraţia în unităţi metrice : 

 

 

Denumirea  chimică subst. 

periculoase 

 

Concentraţia   

% gr 

 

Cod CAS 

 

Cod EC 

Alcool etilic < 75 64-17-5 200-578-6 

 

 

a.6. indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală; 

 Manipulare: Se va lucra în spaţii cu ventilaţie suficientă şi se va folosi echipament individual 

de protecţie.  

Se evită contactul cu alte substanţe. 



Se evită  contactul cu  ochii. Se recomandă spalarea  cu apă din abundenţă dupa manipulare. 

Depozitare: Produsul se păstrează în recipientul original închis etans, în încăperi ventilate, 

uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C si +25ºC. A se feri de razele directe ale soarelui. 

Eliminarea finală: produsul se încredinţează în scopul eliminării companiilor autorizate. 
 

a.7. categoria de utilizări; 

-industriali si populatie 

a.8.indicaţii privind periculozitatea şi măsuri de prim ajutor; 

Clasificare produs:  
Simbol de pericol: inflamabil 

Riscuri privind sănătatea umană:  

Inhalare: se utilizează produsul în încăperi cu suficientă ventilaţie;  

Contact cu pielea: nu prezintă pericol; 

Contact cu ochii: în condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol; 

Înghiţire: în condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol; 

Riscuri privind siguranţa: Conţine substanţe cu limită ocupaţională de expunere; 

Riscuri privind mediul: nu prezinta pericol pentru mediul inconjurator; 

Riscuri datorate proprietăţilor fizico chimice: nu se cunosc; 

Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare: se elimină sursa de expunere, se scoate victima la 

aer curat şi se solicită consultul medicului dacă este cazul; 

Măsuri de prim ajutor în caz de  înghiţire: se administrează imediat multa apă, nu se provoacă 

voma şi se solicită ajutorul medicului ; 

După contactul cu ochii: se spală  ochii cu apă din abundenţă cel puţin 10 minute. Asiguraţi 

imediat asistenţă medicală dacă apar iritaţii. 
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