
 

 
 

  

PROIECT DE ETICHETĂ SAPUN ANTIBACTERIAN 
 
            

1. Identificarea fiecarei substante active+concentratie amestec omogen pe bază de substanţe 

biocide active (alcool etilic–6% ,EINECS 

200-578-6 si 2-fenoxietanol-1.5% 

EINECS 204-589-7. 

2. Domeniu de utilizare Produsul este recomandat pentru 

curatarea si igienizarea mainilor. 

3. Categorii de utilizatori Industrial si populatie 

4. Indicații de utilizare (dozaj și timp de acțiune), alte 

indicații dacă e cazul + activitatea biocidă conform 

rapoartelor de testare 

Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire  

-umeziti mainile cu apa, aplicati produs 

in palme dupa care frecati mainile, 

incheieturile, spatiile interdigitale si din 

jurul unghiilor timp de 30 de secunde 

dupa care clatiti cu apa.  

5. Detalii efecte adverse (biosiguranta, mediu)  

6. Lot fabricație, data expirare  

7. Mod de depozitare Produsul se păstrează în ambalajul 

original. 

Depozitarea se face în locuri răcoroase 

(TºC < 25), ferite de razele solare și de 

alte substanțe chimice. 

8. Dacă are în compoziție nanomateriale plus 

riscurile lor 

Nu are în compoziție nanomateriale 

9. Date complete de producător (nume, adresă, 

telefon, fax) și distribuitor (unde este cazul) 

PRODUCATOR S.C. Casa Lebada 

S.R.L. 

Adresa: Sos. Buciun Nr. 23, Iasi  

Tel/Fax:0232232348 

e-mail: office@casalebada.ro  

10. ”Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire”- dacă 

are prospect/instrucțiuni. Se vor atașa 

instrucțiunile la dosarul depus 

 

11. Fraze și cuvânt de avertizare  

12. Ingrediente -sodium laureth sulphate, 

cocamidopropylbetaine,glycerol, etanol, 

2-fenoxietanol, carbopol, NaOH(solutie 

5%), apa colorant albastru, parfum.  

 

          

 

 

 



       

Fraze de pericol:  

H319 –provoca o iritare gravă a ochilor; 

H225-Lichid și vapori foarte inflamabili.                                                       

 

PERICOL  

 
 

GHS07         GHS02 

 
Fraze de pericol:  

H319 –provoca o iritare gravă a ochilor; 

H225-Lichid și vapori foarte inflamabili. 

Fraze de precauţie:     

P102 – A nu se lasa la îndemâna copiilor; 

P210- A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise sau suprafete incinse. 

P233 – Păstraţi recipientul închis etanş      

P305+P351+P338 -  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 

Scoateţi lentilele de contact, daca este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi 

P301+P313 ÎN CAZ DE INGHIŢIRE: se consultă medicul. 

P501- Eliminati continutul si/sau ambalajul in locuri special amenajate.       
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