ETICHETA PRODUSULUI
KLINTENSIV ŞERVEŢELE UMEDE DEZINFECTANTE
COMPOZIŢIA CHIMICĂ la 100 g produs :
Substanţa activă:
0,34 Clorură de didecildimetilamoniu CAS:7173-51-5 (Concentratie produs 50%)
0,09 Compuşi de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5 (Concentratie
produs 50%)
Alte ingrediente: surfactant, parfum, inhibitor de coroziune şi apă.
Număr aviz sanitar: 2394BIO/02.12.24
KLINTENSIV ŞERVEŢELE UMEDE reprezintă o soluţie dezinfectantă, fără alcool, gata de folosire,
recomandată pentru suprafeţe delicate şi opacizante, sensibile la atacul chimic al soluţiilor cu bază
alcoolică. Este o soluţie ideală pentru dezinfectarea rapidă, cu efect maxim asupra suprafeţelor, scaune
de tratament, suprafeţele uniturilor dentare, piese de mână (turbină, contraunghi, piesă dreaptă), braţe
de susţinere a lămpilor, instrumente stomatologice de oţel, aluminiu, cupru, silicon sau cauciuc, suprafeţe
de lucru și obiecte de inventar din spații private și zone de sănătate publică. Soluţia are proprietăţi
detergente şi dezinfectante, fără aldehide, cu un spectru larg de acţiune biocidă, creat în funcţie de
reglementările normelor armonizate europene privind dezinfecţia. Substanţele active sunt sărurile
cuaternare de amoniu.
Mod de utilizare: Ştergeţi cu şerveţelul umed suprafaţa care trebuie dezinfectată în aşa fel încât
suprafaţa să rămână umedă. Se lasă să acţioneze timp de 5 minute. Se folosesc atâtea şerveţele cât
este nevoie. Folosiţi mănuşi. Nu se clăteşte.
PROPRIETĂŢI MICROBIOLOGICE:
SR EN 14476: virucid: 5 min.
SR EN 1276; 13727: bactericid: 5 min.
SR EN 1650; 13624: fungicid: 5 min.
SR EN 14348: micobactericid: 5 min.
Ambalaj: pachet 72 şerveţele umede care conţin 280g soluţie; pachet 80 şerveţele umede care conţin
320g soluţie; pachet 100 şerveţele umede care conţin 400 g soluţie; pachet 120 şerveţele umede care
conţin 480g soluţie.
Nr. Lot.............../Data Fabricaţiei:....................
Expiră : 3 ani de la data fabricaţiei.
Producător: S.C. STERYL-ECO SRL
Șos. București – Alexandria 544 – Oraș Bragadiru, Județ Ilfov
J23/3025/2011; CUI: RO29359178 ; Tel: 021 448 14 99 ; Fax: 021 448 14 87 ; email: office@klintensiv.com ;
web : www.klintensiv.com
Precauţiuni de utilizare:
H302 – Nociv în caz de înghițire
H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală
H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic
P261 – Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu.
P301+P312 În caz de inghiţire: sunaţi la un centru de informare toxicologică sau un
medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P305 + P351 + P338 – În caz de contact cu ochii clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi
să clătiţi.

Atentie !

