
 

 
 

  

PROIECT DE ETICHETĂ DEZINFECTANT SUPRAFETE 

LEBADA PLUS 
 
            

1. Identificarea fiecarei substante active+concentratie -peroxid de hidrogen (25%), acid 

peracetic (5%) 

2. Domeniu de utilizare Produs biocid utilizat pentru 

dezinfectarea spatiilor de crestere a 

animalelor, a suprafetelor si 

imprejurimilor fermelor. Dezinfecteaza 

aerul si unitatile de tratare a aerului din 

ferme. 

Se mai poate utiliza pentru a dezinfecta  

incaltamintea persoanelor si rotile 

mijloacelor auto care intra in ferma, 

materiale, scule, echipamente aflate in 

zonele unde sunt adapostite sau 

transportate animalele, pentru a dezinfecta 

ouale, incubatoarele, statiile de incubatie 

si fosele septice din ferme 

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 

Se face o dilutie de 10%, se aplica, se 

lasa sa actioneze 30 minute. 

Prezinta activitate fungigida impotriva: 

Candida Albicans ATCC 10231 si 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404. 

Prezinta activitate bactericida impotriva: 

Staphylococcus Aureus ATCC 6538, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, 

Enterococcus hirae ATCC 10541, 

Escherichia coli ATCC 10536. 

5. Detalii efecte adverse (biosiguranta, mediu) Periculos daca este inghitit sau inhalat. 

Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu 

efecte pe termen lung. 

Poate intensifica focul, oxidant. 

Provoaca arsuri severe ale pielii si 

afecteaza grav ochii. 

Poate provoca iritatii ale tractului 

respirator. 

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 in compozitie 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 Folisiti manusi si ochelari de protectie 

pentru manipularea produsului. 

A nu se amesteca cu alte produse. 

12. Ingrediente -peroxid de hidrogen, acid peracetic, apa 

demineralizata. 

 

         

Elemente pentru etichetă 

Conform Regulamentului European (EC) nr. 1272/2008 

PERICOL     

                                                          
 

 

 
Fraze de pericol: 

Acute tox. 4: H302+H332-Periculos daca este inghitit sau inhalat 

Aquatic Chronic 1: H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung 

Ox. Liq. 2: H272-Poate intensifica focul, oxidant 

Skin Corr. 1A: H314-Provoaca arsuri severe ale pielii si afecteaza grav ochii 

STOT SE 3: H335-Poate provoca iritatii ale tractului respirator  

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. 

P220-A se pastra/depozita departe de materiale combustibile 

P221-Luati masurile de precautie necesare pentru a evita amestecul cu produse combustibile 

P264-Spalati-va bine mainile dupa manipulare 

P271+P260-A se utiliza numai in aer liber sau spatii bine ventilate. Nu inspirati 

praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul  

P273-Evitati eliberarea in mediul inconjurator; 

P280-Purtati manusi de protectie/echipament de protectie/ochelari de protectie/echipament de protectie a 

fetei; 

P363-Spalati imbracamintea contaminata inainte de folosire 

P391-Colectati scurgerile de produs 

P403+P233+P405- A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. Pastrati recipientul nchis etans. Pastrati sub 

cheie 

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

 


