PROIECT DE ETICHETĂ GEL MAINI DEZINFECTANT
Produsul este un preparat sub forma de gel special conceput pentru dezinfectarea mainilor.

Producator: S.C. Casa Lebada S.R.L.
Adresa: Sos. Buciun Nr. 23, Iasi
Tel/Fax:0232232348
e-mail: office@casalebada.ro
Compoziţie: amestec omogen pe bază de substanţe biocide active (alcool etilic 70g/kg–70%
(EINECS 200-578-6)).
Domeniu de utilizare: Produsul este un biocid utilizat pentru dezinfectarea mainilor.
Performanţe:
Înlătură bacteriile de pe maini;
Se aplica uşor datorită pompitei;
Se absoarbe rapid în piele;
Aplicare:
Pregătire produs
Produsul se aplică nediluat(ca atare).
Pregătire suprafaţă
Pielea trebuie sa fie curata.
Se aplica in palma 1-5 mL de produs, dupa care se freaca mainile, incheieturile, spatiile interdigitale
si din jurul unghiilor timp de 30 de secunde pana la uscarea completa. Nu clatiti, lasati sa se usuce.
Timpul de actiune al produsului este de 60 secunde.
Fraze de pericol:

GHSO7

GHSO2

H319 – provoca o iritare gravă a ochilor;
H335 – poate provoca iritarea căilor respiratorii;
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.

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:24 luni păstrat în ambalajul original, închis etanş .
Volum:e/0.5 L
nr lot /data fabricaţiei
Cod de bare

