
 

 
 

  

PROIECT DE ETICHETĂ DEZINFECTANT 

MULTISUPRAFETE 
 

 
            

1. Compozitie amestec omogen pe bază de substanţe 

biocide active (hipoclorit de sodiu 2.5% 

Nr. CAS 7681-52-9, Nr. CE 231-668-3) 

2. Tipul preparatului Produs sub forma lichida 

3. Domeniu de utilizare Produsul este recomandat pentru 

dezinfectarea suprafetelor din gresie, 

faianta, portelan, sticla, parchet, instalatii 

sanitare. Pentru dezinfectia 

echipamentului, recipientelor, ustensilelor 

de consum, suprafetelor sau conductelor 

aferente productiei, transportului, 

depozitarii, sau consumului de alimente, 

furaje sau bauturi (inclusiv apa potabila) 

pentru oameni si animale. 

4. Indicații de utilizare  -produsul nu necesita dilutie, se aplica ca 

atare.  

Prezinta activitate biocide impotriva:  

Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442, 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Escherichia coli ATCC 10536 si 

Enterococcus hirae ATCC 10541 

5. Doza de aplicare  

6. Lot fabricație, Termen de valabilitate, Cantitate Lot 51 

Valabilitate 1 an de la data fabricatiei 

e/3L 

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. 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  

9. Fraze și cuvânt de avertizare  

                



 
 

GHS09     GHS05 

 
Fraze de pericol:  

H290 – Poate fi coroziv pentru metale  

H314-Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor  

H335 – poate provoca iritarea căilor respiratorii  

H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic pe termen lung 

Fraze de precauţie:     

P102 – A nu se lasa la îndemâna copiilor  

P260 – Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/ spray-ul  

P273 – Evitati dispersarea in mediu  

P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor si a fetei  

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  

P303+P361+P353-IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA(sau parul)-scoateti imediat toata imbracamintea 

contaminata. Clatiti pielea cu apa, faceti dus.  

P310- sunati imediat la un centru de INFORMARE TOXICOLOGICA sau medic.  

P501: Eliminati continutul/recipientul la un punct de colectare a deseurilor periculoase in conformitate cu 

reglementarile nationale.  

 


