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Oferta solutie dezinfectanta pentru suprafete SDS 
 
 

Pentru dezinfectarea suprafetelor din unitatile alimentare, ferme de animale, 
spatii industriale sau casnice. 

Eficienta impotriva bacteriilor. Actiune rapida la interior si exterior. 

Utilizare: Se foloseste ca atare (nediluat) pulverizand produsul pe suprafata 
care in prealabil a fost curatata cu o solutie detergenta.  

Pregătirea produsului: • Este produs gata de utilizare, se aplica nediluat. Se 
conditioneaza la 10- 30 grade C. 

Mod de aplicare: Prin pulverizare la temperatura de aplicare (a mediului): 
min. 10 ºC, max. 30 ºC 

Atentie: Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate reduce 
eficienta tratamentului. • Nu se combina cu alte produse. 

Pret/ambalaj: 

- 5 litri – 15 lei /litru – 60lei/buc 
-  10 litri - 14,25 lei/litru - 142.5 lei/buc 
- 20 litri -  13.63 lei/litru - 272.6 lei/buc 
- 25 litri - 13 lei/litru - 325 lei/buc 
- 1000 litri – 10.8 lei/litru – 10800 lei/buc (ambalaj 
IBC 1000L returnabil) 

Preturi exprimate in LEI fara tva, nu includ costurile de  transport. 
Expediere in maxim 2zile lucratoare de la comanda ferma. 
 

Cu respect, 
 George Namolosu 
 0749.203585 
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1. PROPRIETĂŢILE PRODUSULUI  

 
Descriere Soluție dezinfectantă de suprafețe.  
Grupa principal 2, tipul TP2 
Utilizare Dezinfectează suprafețele din unitățile alimentare, ferme de animale, spații 
industriale sau casnice.  
Categorii de utilizatori Populație, industrie și profesional.  
Compoziţie Ingredienți activi CAS EC Concentrație (%) Clorura de benzalconiu 68424-
85-1 270-325-2 0.04  
 
2. MODUL DE FOLOSIRE ȘI ACȚIUNE  
 
Se utilizează ca atare, fără a fi diluat!  
Se foloseste pulverizând produsul pe suprafața care în prealabil a fost curațată cu o 
soluție detergentă.  
Temperatura de aplicare (a mediului): min. 10 ºC, max. 30 ºC 
 Atentie! Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate reduce eficiența 
tratamentului. Nu se combină cu alte produse.  
 
3. CONDIŢII DE PĂSTRARE, DEPOZITARE ȘI ELIMINARE FINALĂ  
 

A se păstra în recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecționat dintr-un 
material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat. Recipientele goale conțin resturi 
de produs și pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipintul. 
  Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost 
deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările. A nu se 
păstra în recipiente neetichetate.  

A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.  
Utilizare specifică: Generarea de deșeuri trebuie evitată sau minimizată pe cât posibil. 

Dispunerea produsului, a soluțiilor sau a altor produse ce conțin acest material trebuie să fie 
întodeauna în concordanță cu legislația privind protecția mediului și dispunerea deșeurilor, 
precum și cu reglementările autoritaților locale sau regionale.  

Manipulare: Se evita contactul cu ochii. Se recomandă spalarea cu apă din abundență 
după manipulare. 

 Depozitare: Produsul se păstreaza în recipientul original în încăperi ventilate la 
temperatura 5-25 0C. 
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4. MĂSURI DE PROTECŢIE  
 
Lichid și vapori inflamabili. În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu multă apă și 
săpun.  
A nu se păstra la îndemâna copiilor.  
A nu se ingera produsul. În caz accidental de înghițire, nu se provoacă voma, se 
consultă imediat medicul.  
 
5. PERICULOZITATE ȘI MĂSURI DE PRIM-AJUTOR  
 
Riscuri privind sănătatea umană:  
Inhalare: În condiţii normale de utilizare, nu prezintă pericol la inhalare.  
Contact cu pielea: În condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol.  
Contact cu ochii: În condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol.  
Înghiţire: În condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol.  
Riscuri privind siguranţa: Conţine substanţe cu limită ocupaţională de expunere. 
Riscuri privind mediul: Nu este clasificat periculos pentru mediu.  
Riscuri datorate proprietăţilor fizico chimice: Nu prezintă pericol.  
Măsuri de prim-ajutor în caz de inhalare: Nu este cazul. Produsul conține apă (98%) 
și nu emană vapori.  
Măsuri de prim-ajutor în caz de înghițire: Se administrează imediat multa apă și se 
solicită ajutorul medicului dacă este cazul.  
După contactul cu pielea: Nu sunt necesare masuri speciale. Se va îndepărta 
îmbracamintea murdară și se va spala suprafața contaminată cu apă.  
După contactul cu ochii: se spală ochii cu apă din abundență cel puțin 10 minute. 
Asigurați imediat asistența medicală dacă apar iritații. Nu trebuie întreprinsă nici o 
acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare.  
Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin respiraţie gură la 
gură.  
 
6. MOD DE AMBALARE  
Lichid ambalat in flacoane HDPE de 5 L, 10 L, 20 L sau IBC 1000L.  
 
7. TERMEN DE VALABILITATE  
12 luni de la data de fabricației, în ambalajul original, închis etanș. 
 


