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     UTILIZARE 

 

Produs  pe baza de alcool etilic(etanol) si alcool izopropilic  

recomandat  pentru  dezinfectarea suprafetelor de orice fel(aparatura electronica si 

computere,birouri, spatii de locuit,spatii industriale sau comerciale, mijloace de 

transport in comun, institutii publice).  

Contine alcool min 75% . Este produs biocid. 
  

      DOZARE SI MOD DE UTILIZARE 
  

Se aplica pe diferite suprafete, nediluat , prin pulverizare sau stergere cu carpa  

umezita in produs. Timp de actiune 5 minute. 
   
  

 

        COMPOZITIE: 

 
Aspect Lichid limpede sau slab colorat 

 

Alcool etilic                     65-75 %vol 

Alcool izopropilic 0-15% vol 

Apa demineralizata  Max 20% 

Metiletilcetona   0-1% 

pH 6.5-8 

Miros Caracteristic(de alcool) 

Omogenitate Fara aglomerari de particule 

 

 



 

 

          RECOMANDARI PRIVIND MANIPULAREA SI DEPOZITAREA 
 

Produsul se pastreaza in ambalajul original. Se va evita deteriorarea fizica a 

ambalajului. 

Produsul se pastreaza in incaperi uscate si curate, la temperaturi cuprinse intre 5 si 

25 grade C, ferite de sursele de caldura, radiatii solare si electricitate statica. 

Perioada de valabilitate dupa deschiderea flacoanelor : 3 luni. 

Fraze de pericol: 

H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. 

H302 – Nociv în caz de înghiţire. 

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Fraze de precautie: 

P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe 

încinse. – Fumatul interzis. 

P241 – Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/…/ antideflagrante. 

P301 + P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. 

P370 + P378 – În caz de incendiu: utilizaţi CO2, spumă, pulbere pentru stingere. 

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă 

timp de mai multe minute.  
 

        AMBALARE 
 

Flacoane 750 ml., bidoane 5 litri, bidoane 10 litri. 

 
 

  

 

        


