
 

 

 

 

FIŞA TEHNICĂ 

DENUMIREA PRODUSULUI: KLINTENSIV  GEL DEZINFECTANT 

 

 

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE : 

ASPECT :   lichid vâscos sub formă de gel transparent 

CULOARE :   albastru  

MIROS :   caracteristic esenţelor folosite, specific de alcool  

pH    7 ± 0,5 

SOLUBILITATE ÎN APĂ : completă în orice proporţie 

BIODEGRADABILITATE : > 90% 

TERMEN DE VALABILITATE:     3 ani de la data fabricaţiei 

 

DOMENIU DE APLICARE: KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT este un gel hidroalcoolic pentru dezinfectarea şi menţinerea 

igienei în scopul dezinfecţiei mâinilor prin frecare. Pentru uz profesional. 

KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT are acţiune rapidă, fiind un produs ideal pentru utilizări frecvente în cabinetele medicale, 

între pacienţi. Substanţele protectoare şi hidratante pentru epidermă asigură echilibrul lipidic prevenind apariţia zonelor 

uscate şi senzaţia de piele crăpată după utilizări multiple, într-un interval de timp relativ mic. 

 

GRUPA PRINCIPALĂ 1, Tip de produs:1 

Este un produs biocid destinat igienei umane (Grupa 1, Tip de produs 1- Anexa 2, HG 956/2005) 

 

COMPOZIŢIA CHIMICĂ la 100 ml produs :  

Substanţa activă: 85 ml etanol, CAS:64-17-5; CE:200-578-6,   

Alte ingrediente: agent rheologic ASE- anionic acrilic polymer, agent hidratant şi emolient, parfum, colorant, solubilizator 

şi apă.  

 

PROPRIETĂŢI MICROBILOGICE:  

SR EN 1500:  Antiseptice şi dezinfectante chimice 

SR EN 14476 + A1 : Antiseptice şi dezinfectante chimice: virucid 

 

MOD DE UTILIZARE : : se utilizează ca atare. Pentru dezinfectare igienică se folosesc 3 ml – timp de contact 30 secunde; 

pentru efectul virucid , timp de contact 3 minute.  

Recomandăm ca înainte de utilizare să se scoată bijuteriile sau accesoriile de pe mâini. Înainte de aplicare, pielea 

mâinilor trebuie să fie uscată. Se aplică 2-3 ml de gel KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT. Se freacă mâinile frontal, palmă pe 

palmă, apoi se alternează palma cu dosul mâinilor. Se freacă cu atenţie vârful degetelor, cele care au contactul cel 

mai mare cu pacienţii şi se freacă cu atenţie şi încheieturile degetelor, în cutele epidermei. 

AMBALAJ: flacon HDPE 0,5/1 l e. 

 

KLINTENSIV  GEL DEZINFECTANT  se depozitează în spaţii închise, curate, bine aerisite,  la temperaturi între + 5˚C la + 30˚C 

Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare a calităţii întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare, 

respectiv declaraţia de conformitate întocmită pe baza specificaţiilor tehnice şi a buletinelor de analiză şi avizul sanitar. 

R10 Inflamabil 

S2 A nu se lǎsa la îndemâna copiilor 

S7 A se pǎstra ambalajul închis ermetic. 

S16 A se păstra departe de orice flacară sau sursă de scânteie. Fumatul interzis. 

S25 A se evita contactul cu ochii. 

S26 În caz de contact cu ochii spălaţi imediat şi din abundenţă cu apă şi consultaţi un specialist.  

S46 În caz de ingerare, consultaţi imediat un medic si arătaţ-i ambalajul sau eticheta. La nevoie, contactaţi centrul de 

tratare a otrăvirilor.   

S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurǎtor. A se consulta instrucţiunile speciale/Fişa cu Date de Securitate.     


