
 

 
 

  

PROIECT DE ETICHETĂ DEZINFECTANT  
 

 
            

1. Compozitie Amestec omogen pe bază de substanţe 

biocide active (hipoclorit de sodiu 4.5% 

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

2. Tipul preparatului Produs lichid 

3. Domeniu de utilizare Se utillizeaza pentru dezinfectarea 

suprafetelor din gresie, faianta, portelan, 

sticla, parchet, instalatii sanitare. 

4. Indicații de utilizare  Produsul se aplica nediluat, ca atare. 

Timp de actiune 15 minute. 

5. Lot, data fabricație, Termen de valabilitate. Lot 8 

Data fabricatiei:07.2020 

Valabilitate 1 an de la data fabricatiei. 

6. Mod de depozitare Produsul se păstrează în ambalajul 

original. 

Depozitarea se face în locuri răcoroase 

(TºC < 25), bine ventilate, ferite de razele 

solare și de alte substanțe chimice. 

7. 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  

8. Fraze și cuvânt de avertizare ATENTIE! 

                

 
 

GHS07     GHS05 
Fraze de pericol:  

H290 – Poate fi coroziv pentru metale 

H317 – poate provoca o reacţie alergică a pielii 

H319 – poate provoca o iritare gravă a ochilor 

H335 – poate provoca iritarea căilor respiratorii 

EUH 031 – în contact cu acizii se degajă gaze toxice 

EUH 206 – Atenţie ! A nu se folosi împreună cu alte produse . Poate elibera gaze periculoase (clor) 

 

 

 



Fraze de precauţie:     

P102 – A nu se lasa la îndemâna copiilor 

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

P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate  

P233 – Păstraţi recipientul închis etanş       

P302+P351 -  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA : clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute 

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.                    

P307+P311 – ÎN CAZ DE EXPUNERE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ  sau la 

un medic. 
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