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FIŞĂ TEHNICĂ 

 

  

 Denumire:    Alcool 70%vol  

 Denumire marcă comercială:  “GREEN CARE CLEAN” 

      Dezinfectant pentru suprafeţe 

 Caracteristici fizico-chimice: 

 Green Care Clean, alcool 70%vol. este un dezinfectant sub formă de soluţie 
hidroalcoolică limpede, fără impurităţi, care se foloseşte ca atare, nediluată, numai pentru uz 
extern. Nu necesită clătire! 

Miros Specific de alcool   
Ph  7 ±0,5 
Densitate  0,895-0,905 g/cm³ 
Solubilitate în apă Complet solubil la 20°, în orice concentraţie 
Proprietăţi oxidante Nu există date 
Punct de îngheţ -35°C 
Viteză de evaporare  Nu există date  

         

 Aria de aplicare:  
� Dezinfecţia suprafeţelor inerte, prin metoda de aplicare, ştergere şi/sau 

pulverizare a produsului, în condiţii de curăţenie şi murdărie.    
  

 Domeniile de utilizare: Dezinfectant pentru suprafeţe destinat categoriilor  

agroalimentar, industrial, casnic, în colectivităţi. 
  

 Dezinfecţia suprafeţelor inerte prin aplicare directă/pulverizare/ ştergere, prin a se 
umecta suprafaţa  care se tratează cu acest produs din : cabinete sportive, azile, instituţii de 
utilitate publică, transport(privat sau public), săli de wellness/fitness, saloane de înfrumuseţare, 
restaurante, hoteluri, grădini în aer liber, transport(privat sau public), mall-uri, unităţi 
agroalimentare, spaţii comerciale sau industriale, etc. Dezinfectantul lichid este eficient, atât în 
spaţii închise cât şi în spaţii deschise. 
 Exemple de suprafeţe inerte: cărucioare, corturi de campanie, obiecte sanitare, 
suprafeţe de mobilier, inclusiv paturi, noptiere, tocărie, uşi, ferestre din lemn, metal,plastic, 
suprafeţe din inox, ţevi, sticlă, ceramică(faianţă), ustensile şi bancuri de lucru, utilaje industriale, 
aparatură electronică de birou, etc.  
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 Tip produs biocid  Grupa principală 1  DEZINFECTANŢI  

  Tipul de produs 2  Dezinfectante şi algicide care nu sunt destinate aplicării 
directe la oameni sau animale. 
 Produse utilizate pentru dezinfectarea suprafeţelor, materialelor, echipamentelor şi 
mobilierului şi care nu sunt în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru 
animale.  

� Activitate bactericidă conform SR EN 1276 

� Activitate levuricidă, fungicidă conform SR EN 1650 
 Compoziţia chimică:  
 Substanţa activă – Etanol(denaturat) 70% vol., Nr. C.A.S. 64-17-5, CE:200-578-6 
 Alte ingrediente: apă demineralizată, coloranţi. 
  
 Modul de utilizare şi timpul de contact. 

  
 Dezinfecţia suprafeţelor inerte -biocid de suprafaţă.  
 -pentru dezinfecţia suprafeţelor inerte, atât în condiţii de curăţenie cât şi în condiţii de 

murdărie, timpul de contact  recomandat pentru fiecare utilizare, este de  cca. 5 minute, 
folosindu-se produsul nediluat.Se recomandă aceşti timpi de contact ca fiind minimi, pentru 
siguranţa obţinerii rezultatelor aşteptate. 
  
 Categorii 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 0,5l, 1l, 5l,10 l sau canistre 
HDPE de 5l, 10l,20l. 
   
 Indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi eliminare.  

 

 Păstrare. 

  Păstraţi recipientul închis etanş. 
  Produsul se va păstra numai în ambalajul original, închis ermetic, departe de 
razele solare. 
  A nu se lăsa la îndemâna copiilor! 
  Păstraţi departe de alimente şi băuturi. 
 Depozitare. 

  A se amplasa departe de sursa de caldură, 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°.  
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 Eliminare. Aruncaţi conţinutul/recipientul la o instalaţie de  eliminare a deşeurilor  
periculoase. 
  
 Transport şi manipulare.  

  Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. 
  Manipularea. Nu sunt necesare norme speciale pentru manipulare, însă 
recomandarea este sa existe atenție.  
 
 Fiecare livrare va fi însoţită de: 

 - factură fiscală 
 - declaraţie de conformitate 
 - certificat de calitate  
 - fișa tehnică 
 - fișa de securitate 
 
 Garanţii.  
 Termen de garanţie este de 36 luni, păstrat în ambalaj original închis etanş. 
 Acesta decurge de la data achiziţionării,  cu condiţia respectării condiţiilor de transport, 
păstrare, manipulare, depozitare. 
 
 Precauţiuni de utilizare minime:   

 A se folosi numai după ce au fost citite şi înţelese indicaţiile de utilizare! 
 A nu se lăsa produsul fără tratamente prealabile să ajungă în reţeaua hidrografică! 
  
 Fraze de pericol: 

 Fraze de risc:  
 H225 - Lichid și vapori inflamabili. A se evita expunerea la razele solare.  
 H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
 H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală. 
 
 Fraze de precauție:  

 P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
  P210: A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise sau suprafețe 
închise. Fumatul Interzis! 
 P305+P351+P338: În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. 
Continuați să clătiți. 
 P370+P378: În caz de incendii stingeți cu Co2, praf chimic, nisip pentru stingere. 
 P501:  Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.  
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  Activitate biocidă, standarde şi testări eficacitate: 

 Această activitate este susţinută de rapoartele de testare, efectuate de Ministerul Apărării 
Naţionale-Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”-Laborator 
Control Calitate . 
 Raport de testare activitate bactericidă, SR EN 1276, nr.2004 0100/17.04.2020, 
dezinfecţia suprafeţelor inerte, atât în condiţii de curăţenie cât şi în condiţii de murdărie. 

 Rezultatele testării, în condiţii de curăţenie (0,3 g/l albumină bovină), condiţii de 
murdărie(3g/l albumină bovină) la temperatura de 20°C  sunt: 
 

Activitatea Specia/Tulpina Metoda de 
testare 

Concentraţia 
produsului 

% 

Condiţii 
 

IgR conform 
SR EN 1276 

IgR 
 

Timp de  
Contact  

 
 
 
 
 
Bactericidă 

Staphylococcus 
aureus ATCC 

6538 

SR EN 1276/ 
dec.2019, Faza 
2, etapa 1 

Nediluat curăţenie ˃5 ˃5,07 5 minute  

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC 15442 

SR EN 1276/ 
dec.2019, Faza 
2, etapa 1 

Nediluat curăţenie ˃5 ˃5,35 5 minute  

Enterococcus 
hirae ATCC 

10541 

SR EN 1276/ 
dec.2019, Faza 
2, etapa 1 

Nediluat curăţenie ˃5 ˃5,25 5 minute  

Escherichia coli 
ATCC 10536 

SR EN 1276/ 
dec.2019, Faza 
2, etapa 1 

Nediluat curăţenie ˃5 ˃5,12 5 minute  

 
 
 
 
 
Bactericidă 

Staphylococcus 
aureus ATCC 

6538 

SR EN 1276/ 
dec.2019, Faza 
2, etapa 1 

Nediluat murdărie ˃5 ˃5,07 5 minute  

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC 15442 

SR EN 1276/ 
dec.2019, Faza 
2, etapa 1 

Nediluat murdărie ˃5 ˃5,35 5 minute  

Enterococcus 
hirae ATCC 

10541 

SR EN 1276/ 
dec.2019, Faza 
2, etapa 1 

Nediluat murdărie ˃5 ˃5,25 5 minute  

Escherichia coli 
ATCC 10536 

SR EN 1276/ 
dec.2019, Faza 
2, etapa 1 

Nediluat murdărie ˃5 ˃5,12 5 minute  
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 Raport de testare activitate fungicidă sau levuricidă, SR EN 1650, nr.2004 
0159/27.04.2020,  dezinfecţia suprafeţelor inerte, atât în condiţii de curăţenie cât şi în condiţii 

de murdărie. 

 Rezultatele testării, în condiţii de curăţenie (0,3 g/l albumină bovină), condiţii de 
murdărie(3g/l albumină bovină) la temperatura de 20°C  sunt: 
 

Activitatea Specia/Tulpina Metoda de testare Concentraţia 
produsului 

% 

Condiţii IgR conf. 
SR EN 1650 

Ig
R 
 

Timp de  
Contact  

Levuricidă Candida albicans  
ATCC 10231 

SR EN 1650/ 
Noiembrie 2019 

nediluat curăţenie ≥4 ˃4,15 5 
minute  

Fungicidă Aspergillus 
brasiliensis 

ATCC 16404 

SR EN 1650/ 
Noiembrie 2019 

nediluat curăţenie ≥4 ˃4,25 5 
minute  

Levuricidă 
 

Candida albicans  
ATCC 10231 

SR EN 1650/ 
Noiembrie 2019 

nediluat murdărie ≥4 ˃4,15 5 
minute  

Fungicidă Aspergillus 
brasiliensis 

ATCC 16404 

SR EN 1650/ 
Noiembrie 2019 

nediluat murdărie ≥4 ˃4,25 5 
minute  

 
Autorizări eliberate de către Ministerul Apărării Naţionale-Institutul Naţional de 

Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară”Cantacuzino”-Laborator Control Calitate 

Autorizaţia nr.100 din data de 24.04.2020 

Autorizaţia nr.143 din data de 07.05.2020   
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