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FIŞA TEHNICĂ 

DENUMIREA PRODUSULUI: KLINTENSIV  DEZINFECTANT  INSTRUMENTAR 

 

 

 

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE : 

ASPECT :   lichid transparent 

CULOARE :   albastru 

MIROS :                  caracteristic esenţelor folosite  

pH    4 ± 1 

SOLUBILITATE ÎN APĂ :               completă în orice proporţie 

CARACTER CHIMIC:  nonionic 

BIODEGRADABILITATE :                > 90% 

TERMEN DE VALABILITATE:              3 ani de la data fabricaţiei 

 

DOMENIU DE APLICARE: Este o soluţie concentrată, cu proprietăţi detergente şi dezinfectante fără aldehide, cu un 

spectru larg de acţiune biocidă creat în funcţie de reglementările normelor armonizate europene privind dezinfecţia, 

pentru dezinfectarea, presterilizarea şi curaţarea tuturor instrumentelor din domeniul medical și spații private, având ca 

substanţe active sărurile cuaternare de amoniu şi clorhidratul de polihexanidă. Conţine inhibitori de coroziune şi agent 

de complexare.  

 

GRUPA PRINCIPALĂ 1, Tip de produs: 2 

Este un produs biocid destinat spaţiilor private şi zonelor de sănătate publică (Grupa 1, Tip de produs 2- Anexa 2, HG 

956/2005) 

 

COMPOZIŢIA CHIMICĂ la 100 g produs :  

Substanţa activă:  

1,3 g Poli(hexametilenbiguanidă), Polimer, 91403-50-8  

2,8 g Compuşi de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri | 269-919-4 | 68391-01-5  

18 g Clorură de didecildimetilamoniu | 230-525-2 | 7173-51-5 | 

Alte ingrediente: surfactant nonionic, agent de complexare, inhibitor de coroziune şi apă.  

 

PROPRIETĂŢI MICROBILOGICE:  

SR EN 14476 + A1: virucid: 5 min. 

SR EN 13727: bactericid: 5 min. 

SR EN 13624: fungicid: 5 min. 

SR EN 14348: micobactericid: 10 min. 

 

MOD DE UTILIZARE : soluţie concentrată pentru uz profesional. Se diluează la 2%, adică 20 ml produs la 1 l de apă, 

instrumentarul se curǎţǎ, apoi se imerseazǎ în soluţia preparatǎ, timpul de contact fiind de minimum 5 minute, dupǎ care 

se clăteşte cu apă curentă. In funcţie de gradul de murdărie se prepară soluţia cel puţin o dată pe zi. Se poate utiliza în 

cuvele cu ultrasunete. 

 

AMBALAJ: flacon HDPE 1000/2000/5000 ml ℮ 

 

KLINTENSIV DEZINFECTANT INSTRUMENTAR  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 v igoare, 

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

 

Precauţiuni de utilizare: Acest produs este destinat pentru uz profesional şi se va folosi de către personal calificat , cu 

cunoaşterea normelor de siguranţă în domeniu. Se va utiliza cu mănuşi de protecţie. Se recomandă a fi utilizate în 

încăperi bine aerisite şi ventilate. Produsul va fi păstrat închis, în ambalajul original, la răcoare şi la loc uscat. Este indicat 
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a se evita contactul KLINTENSIV DEZINFECTANT INSTRUMENTAR  cu alte produse cu activitate biocidă sau cu alţi 

detergenţi, în special cu cei care conţin surfactanţi anionici sau aldehide. 

Conţine chorhidrat de polihexanidă.  

R36/38 Iritant pentru ochi si pentru piele. 

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte nefaste pe termen lung pentru mediul acvatic.  

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

S7 A se păstra ambalajul închis ermetic. 

S25 A se evita contactul cu ochii. 

S26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 

S37 Folosiţi mănuşi corespunzătoare. 

S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. 

S60 A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos.  

S61 Nu aruncaţi produsul direct în mediul înconjurător. A se consulta instructiunile speciale. 

                        

Xi – Iritant       

N-Periculos pentru mediu 


