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FIŞA TEHNICĂ 

DENUMIREA PRODUSULUI: KLINTENSIV ŞERVEŢELE UMEDE 

 

 

 

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE : 

ASPECT :   lichid transparent 

CULOARE :   galben deschis 

MIROS :                  parfum  

pH    4 ± 1 

SOLUBILITATE ÎN APĂ :               completă în orice proporţie 

CARACTER CHIMIC:  amfoter-nonionic 

BIODEGRADABILITATE :                > 90% 

TERMEN DE VALABILITATE:              3 ani de la data fabricaţiei 

 

DOMENIU DE APLICARE: KLINTENSIV ŞERVEŢELE UMEDE foloseşte 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.  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.  

 

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:  

0,34 Clorură de didecildimetilamoniu  CAS:7173-51-5 , CE: 230-525-2 ,  

0,09 Compuşi de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri CAS: 68391-01-5 , CE: 269-919-4 

Alte ingrediente: surfactant, parfum, inhibitor de coroziuneşi apă.  

 

PROPRIETĂŢI MICROBIOLOGICE:  

SR EN 14476 +A1: virucid: 5 min. 

SR EN 1276; 13727: bactericid: 5 min. 

SR EN 1650; 13624: fungicid: 5 min. 

SR EN 14348: micobactericid: 5 min. 

 

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. 

 

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. 

 

KLINTENSIV ŞERVEŢELE UMEDE 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 fişelor tehnice, 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 vor utiliza mănuşi de protecţie. Se recomandă a fi utilizate în 
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încăperi bine aerisite şi ventilate. Produsul va fi păstrat închis, în amabalajul original, la răcoare şi la loc uscat. Este 

indicat a se evita contactul KLINTENSIV ŞERVEŢELE UMEDE cu alte produse cu activitate biocidă, sau cu alţi detergenţi 

în special cu cei care conţin surfactanţi anionici sau aldehide. 

Eventualele diferenţe minore de miros sunt datorate parfumurilor naturale şi nu afectează calitatea produsului.  

R36 Iritant pentru ochi 

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor 

S7 A se păstra ambalajul închis ermetic. 

S23 Nu inhalaţi aerosolii. 

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

 

  

 

 

 

 

                  Xi Iritant            

 


