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FIŞĂ TEHNICĂ

Denumire: Alcool de uz casnic 70%vol
Denumire mărcă comercială: Agentul de curăţare de uz casnic, alcool 70%vol
Standard tehnic: Standard de Firma nr.1-2020

Caracteristici fizico-chimice:

Nr.crt Caracteristici Valori
1. Formă Lichid, limpede, omogen, fără impurităţi
2. Culoare Albastru deschis
3. Miros Specific de alcool
4. Ph 7±0,5
5. Densitate 0,895-0,905 g/cm³
6. Solubilitate în apă Complet solubil la 20°, în orice concentraţie
7. Proprietăţi oxidante Nu există date
8. Punct de îngheţ -35°C
9. Alcool etilic denaturat 70 %vol.
10. Urme de benzoat denatoniu Nedetectabil /Gust amar- pentru a nu se bea
11. Aciditate ca acid acetic Nedetectabil-inofensiv pentru organism
12. Acetaldehida Nedetectabila-foarte comuna, în organism este exidată de

ficat în acid acetic, fiind “responsabila”cu mahmureala.
13. Acetatul de etil Nedetectabil, este esterul etanolului denaturat, este foarte

comun, este folosit şi în industria vinului
14. Monoetilen glicol 2,81 %vol.-în principiu, este utilizat pentru a putea fi

folosit în domenii diverse, ca măsură de siguranţă,  pentru
A NU FI BĂUT.
Conform studiilor ştiinţifice, doar in varianta
NEDILUATĂ, a avut ca rezultat , dovezi minore,
tranzitorii ale iritării pielii.
Depăşirea peste 5% -devine toxic la înghiţire

15. Viteză de evaporare Nu există date
16. Proprietăţi oxidante Nu există date
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INFORMAŢII PRODUS

Agentul de curăţare din alcool etilic denaturat, de uz casnic, 70%vol este o soluţie
hidroalcoolică limpede, fără impurităţi, care se foloseşte ca atare, nediluată, numai pentru uz extern.
Nu necesită clătire!

Domeniile şi ariile de  aplicare : medical/industrial/instituţional/casnic/colectiviţăţi/
agroalimentar, în condiţii de curăţenie.

 Igienizarea mâinilor prin frecare, în condiţii de curăţenie.

Modul de utilizare.
Pentru igienizarea măinilor, prin frecare, recomandăm să se respecte întreaga tehnică de

curăţare a mâinilor recomandată de OMS:
o Se freacă mâinile palmă-palmă;
o Se freacă cu palma dreaptă dosul mâinii stângi cu degetele interpuse şi invers;
o Se freacă mâinile palmă-palmă cu degetele interpuse;
o Se freacă dosul fiecărei mâini cu cealaltă mâna, cu degetele încrucişate;
o Se freacă cu dosul degetelor palma opusă, cu degetele interpuse;
o Fiecare faţă se freacă în palma opusă, folosind mişcări rotaţionale;
o Odată uscate, mâinile sunt în siguranţă.

Asigurati-vă că produsul ajunge peste tot!

Timpul de contact.

Igienizarea mâinilor prin frecare
- pentru igienizarea mâinilor prin frecare, în condiţii de curăţenie, timpul de contact recomandat

este de 30 secunde, aplicînd cca. 3 ml de produs nediluat sau echivalentul unei apăsări de pulverizator.

Se recomandă aceşti timpi de contact ca fiind minimi, pentru siguranţa obţinerii rezultatelor
conforme.

Categoriile de utilizatori : profesionali, industriali, populaţie.
Forma de ambalare: Ambalarea diferă şi este în concordanţă directă cu nevoile şi solicitările

clienţilor. Astfel că ambalarea poate fi la pet-uri de 0,2 l, 0,5l, 1l, 5l,10 l sau canistre 5l, 10l,20l.

Depozitare și manipulare
- A se amplasa departe de sursa de caldura, de foc sau razele solare.
- Asigurarea unui standard înalt de curațenie în zona de depozitare.
- Se vor aerisi bine spaţiile de depozitare. Produsul se va păstra numai în ambalajul original, închis

ermetic, departe de razele solare.
Temperatura optimă de depozitare de la +5° la +25°.
Nu sunt necesare norme speciale pentru manipulare, însă recomandarea este sa existe atenție.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Păstraţi departe de alimente şi băuturi.
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Fiecare livrare va fi însoţită de:
- factură fiscală
- declaraţie de conformitate
- certificat de calitate
- fișa tehnică
- fișa de securitate

Garanţii.
Termenul de garanţie este de 36 luni, păstrat în ambalaj original închis etanş.
Acesta decurge de la data achiziţionării,  cu condiţia respectării condiţiilor de transport,
manipulare, depozitare.

New Design Composite


