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1. Compoziţie  

 
-alcool 70%, glicerina, apa. 

 
 

2. Domeniu de  utilizare 

 
Se recomanda pentru igienizarea mainilor si a spatiilor publice. 

 

3. Performante 

 
-activitate bactericida impotriva: Staphylococcus ATCC 6538, Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442, 

Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli K12 NCTC 10538. 
 

4.Caracteristici tehnice  

 

5. Mod de aplicare  

 
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: 

 -pulverizati pe suprafata ce urmeaza a fi dezinfectata dupa care stergeti cu o carpa curata. 

 

6. Masuri de securitate 

 
Numai pentru uz extern. 

P102-A nu se lasa la indemana copiilor. 

P305+P351+P338-IN CAZ DE CONTACT CU OCHII:clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe 

minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru de poate face cu usurinta. 

Continuati sa clatiti. A nu se folosi pe rani deschise. 

 

Nr 

crt 

 

CARACTERISTICA 

 

CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

 

METODA DE 

ÎNCERCARE 

1 Aspect Lichid omogen Vizual 

2 Miros Caracteristic Organoleptic 

3 Densitatea la 20ºC, g/cm
3
 0.95-0.97 SR EN  ISO 2811 

4 Stabilitate Stabil vizual 

5 Culoare Incolor  vizual 
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7. Ambalare, transport și depozitare  

 
Produsul se păstrează în ambalajul original in flacoane de 0.5 L, 3L, 5L 

Depozitarea se face în locuri răcoroase (TºC < 25), ferite de razele solare și de alte substanțe chimice. 

Transportul produsului se face cu mijloace de transport curate și acoperite.  

Fiecare transport va fi însoțit de documentul de certificare al calității, întocmit conform dispozițiilor 

legale în vigoare.  
 

8. Termen de valabilitate 
Termenul de valabilitate al produsului este de  24 luni de la data fabricației.  
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