
FIŞĂ TEHNICĂ

Formular cod FO4-12 rev. 0

Denumire: Igienizant pe bază de alcool 70%vol.
Denumire mărci comerciale: Igienizant pentru mâini gel,

Agent de curăţire pentru mâini gel
Standard tehnic: Standard de Firmă nr.3 din 03.04.2020

Igiena este un element esenţial în viaţa de zi cu zi a fiecărei persoane şi mai cu seamă igiena
mâinilor. Ştim cu toţii că în cadrul igienei generale, mâinile ocupă locul principal pentru că, pe de o parte
sunt cele mai predispuse la a fi contaminate cu diferite bacterii si pe de alta parte, sunt principalul factor
de transmitere a acestora.

Igiena corectă a mâinilor nu este niciodată un „subiect” demodat!
Gelul igienizant pentru protecţia mâinilor este un produs de curăţare cu acţine rapidă, fiind ideal

pentru utilizări frecvente. Acest produs este remarcabil  pentru că: menţine igiena mâinilor şi in situaţiile
în care accesul la apa curentă şi săpun nu este la îndemână, hidratează şi  protejează pielea mainilor, etc.

Gelul igienizant pentru mâini, este un produs de generaţie nouă, hidroalcoolic care se remarcă prin
faptul că : menţine igiena mâinilor şi în situaţiile în care accesul la apa curentă şi săpun nu este la
îndemână, nu lasă mâinile cu aspect de „lipici”. Ingredientele speciale creează o senzaţie plăcută,
răcoritoare iar substanţele protectoare şi hidratante pentru epidermă asigură echilibrul lipidic prevenind
apariţia zonelor uscate şi senzaţia de piele crapată după utilizări multiple.

O igienizare optimă presupune folosirea unui igienizant sub formă de gel.

Caracteristici fizico-chimice.
Nr.crt Caracteristici Valori

1. Formă Soluţie hidroalcoolică , limpede, omogenă fără impurităţi
2. Culoare Incoloră
3. Miros Specific de alcool
4. Ph 7 ±0,5
5. Densitate dez.lichid 0,880-0,890 g/cm³
6. Proprietăţi oxidante Nu există date
7. Solubilitate în apă Complet solubil la 20°, în orice concentraţie
8. Punct de îngheţ -35°C
9. Alcool etilic denaturat(96%) Cca 65,00%vol.
10. Alcool izopropilic Cca.5 %
11. Glicerină Cca. 1%
12. Apă demineralizată Cca.0,2999

Igienizantul pentru mâini sub formă de soluţie lichidă, se foloseşte ca atare, nediluat, numai
pentru uz extern. Nu necesită clătire!

Pentru igiena corectă a 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;
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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.

Domeniile şi ariile de  aplicare : medical/industrial/casnic, în condiţii de curăţenie.
 Igiena corectă a mâinilor prin frecare

În momentul folosirii asiguraţi-vă că produsul ajunge peste tot!
Timpul de contact, în condiţiile de curăţenie:
- timpul de contact recomandat este de 30 de secunde, aplicând cca. 3 ml de produs nediluat, sub

forma de gel, cca. dimeniunea unei monede în palmă.
De asemenea, recomandăm ca înainte de utilizare să se scoată bijuteriile sau accesoriile de pe

mâini.

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.
Depozitarea recipienților

- 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.

Livrare. 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,

manipulare, depozitare.
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