
 

 
 

  

PROIECT DE ETICHETĂ  DETERGENT DE VASE 

ANTIBACTERIAN 

 
Producator: S.C. Casa Lebada S.R.L. 

           Adresa: Sos. Buciun Nr. 23, Iasi  

           Tel/Fax:0232232348 

            e-mail: office@casalebada.ro   

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

biocide active (alcool etilic 6g/kg–6% ,EINECS 200-578-6 si 2-fenoxietanol 1.5g/kg-1.5% EINECS 

204-589-7. 

Forma de conditionare: produs sub forma de gel 

Domeniu de utilizare: Produsul este un biocid utilizat pentru spalarea si degresarea manuala a 

vaselor.  

Indicatii de folosire si dozaj:  

-produsul se aplică nediluat(ca atare). 

-se aplica 2-3 picaturi din produs direct pe buretele sau laveta cu care spalam vasele. 

-dupa spalare, se clatesc vasele cu apa din abundenta. 

Detalii privind efectele adverse 

            -contact cu ochii: la contactul accidental cu ochii se pot produce iritaţii, urmate de leziuni 

oculare; 

           -înghiţire: prin înghiţirea accidentală se produc arsuri la nivelul mucoasei gastrice, pot 

apărea leziuni la nivelul tractului respirator, laringe, esofag,stomac.; 

           -efecte adverse rezultate din proprietăţile fizico-chimice: nu se cunosc. 
 

 

 
 

 

Fraze de pericol:  

H319 –provoca o iritare gravă a ochilor; 

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.       

 

 

Depozitare- transport 

Produsul se transportă şi se depozitează în ambalajul original închis etanş, în spaţii uscate, neexpus 

la intemperii, la temperaturi de +5°C până la  +25°C. Nu se depozitează împreună cu alimentele.  



 

Deşeuri: Deşeurile de produs şi ambalaj se  tratează conform legislaţiei în vigoare. 

 

Termen de valabilitate:12 luni  păstrat în ambalajul original, închis etanş  .     

 

Volum:e/0.5 L , 3L, 5L                                                          

 

nr lot /data fabricaţiei  

Cod de bare 

 
                                                                                 


