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FIȘĂ TEHNICĂ

Denumirea comercială

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEȚE

Compoziția chimică
(%v/v)

Alcool etilic (71%v/v), Peroxid de hidrogen (3%) stabilizat cu citrat de
sodiu (1%), alcool izopropilic (1%), metil-etil-cetona (1%), benzoat de
denatoniu (0,001%), apă ultrapurificată (23%)

Tipul de produs biocid,
conform anexei V la
Regulamentul (UE) nr.
528/2012 al Parlamentului
European
Domeniul de utilizare

TP2

1) uz casnic și în colectivități
2) domeniul medical

Categorii de utilizatori

1) medical
2) profesional
3) industrial
4) populație

lndicații
de
utilizare,
Dezinfecția suprafețelor: EN 14476, se aplică pe suprafață nediluat
concentrația și timpul de (ca "atare"), timp de contact 5 min, fără să se șteargă ulterior
fiecare
contact
pentru
utilizare
Forma de condiționare (de
exemplu: concentrat lichid,
granule, aerosoli, pulbere)
Modul de ambalare

Lichid

Flacoane de 1, 5, 10, 20 l soluție din PE, PET cu capac de plastic

lndicații privind condițiile de
păstrare, depozitare și de
eliminare finală

Condiții de păstrare:
Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc. Se va păstra într-un loc
rece și bine ventilat. Se va păstra departe de agenți oxidanți. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș.
Condiții de depozitare:
Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzator într-un loc
uscat, la maxim 25 °C.
Condiții de eliminare:
Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europeene
referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeului trebuie
atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile
pentru eliminarea deșeurilor.
Metode de tratare a deșeurilor
Produs:
În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării
sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în
conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina deșeurile într-o
stație de eliminare a deșeurilor acreditată.
Ambalaje contaminate:
Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie să fie
duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate
și eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A se elimina în
conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.
Ghid pentru selectia codului de deșeu:
Deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă produsul
este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final trebuie sa
redefinească și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este
responsabilitatea generatorului de deșeu să determine toxicitatea și
proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea
corectă a deșeului și modul de eliminare în conformitate cu legislația
Europeană (Directiva EU 2008/98/EC) și locală.
Reglementare națională România:
-Legislația pentru deșeuri: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
-Legislația pentru deșeuri de ambalaje:
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.
HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei
deșeurilor.

