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Denumire: Alcool 70%vol
Denumire mărci comerciale: IGIENIZANT PENTRU SUPRAFEŢE INERTE
Standard tehnic: Standard de Firmă nr.2-18.03.2020

Igienizantul pentru suprafeţe inerte este o soluţie lichidă, de culoare verde deschis care se foloseşte
ca atare, nediluat, numai pentru uz extern. Este ideal pentru spaţii publice, comerciale,  spaţii de locuit,
industriale şi mijloace de transport. Suprafeţele inerte pot fi :suprafeţe de mobiler, obiecte sanitare,
pardoseli, balustrade de inox, sticlă, ceramică, obiecte sau ustensile diverse.

În domeniul medical, exemple : paturi mobile, cărucioare mobile,scaune de tratament, bancuri de
laborator, dispozitive medicale neinvazive, obiecte sanitare, suprafeţe de mobilier din lemn, inox, sticlă,
ceramică, ustensile, instrumente şi aparatura diversă din unităţi sanitare (spitale sau cabinete) private
sau publice,etc.

În domeniile industrial/instituţional/casnic/colectiviţăţi/agroalimentar: 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), etc.

Face parte din categoria produselor care nu sunt destinate consumului uman.

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

 Asigură igienizarea suprafeţelor inerte/instrumentar/utilaje/ustensile , fiind un produs care
se aplică prin umectarea suprafeţei sau prin pulverizarea produsului.

Caracteristici fizice şi chimice.

Nr.crt Caracteristici Valori
1. Formă Lichid, limpede, omogen fără impurităţi
2. Culoare Verde deschis /albastru deschis
3. Miros Alcoolic
4. Densitate 0.895-0.905 g/l
5. Ph 7 ± 5
6. Solubilitate în apă Complet solubil la 20°
7. Proprietăţi oxidante Nu există date
8. Punct de îngheţ -35°C
9. Alcool etilic denaturat 70,00 %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
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Modul de utilizare şi timpul recomandat de contact.

Igienizantul pentru suprafeţe inerte, alcool 70%vol , ca atare,  nediluat, doar pentru uz extern , în
condiţii de curăţenie.

Aria de aplicare: unităţi sanitare/industrial/casnic/ colectiviţăţi/ agroalimentar.
-pentru suprafeţele inerte, în condiţii de curăţenie timpul de contact  recomandat pentru fiecare

utilizare, este de  cca. 5 minute, cu produsul nediluat.
Se recomandă aceşti timpi de contact ca fiind minimi, pentru siguranţa obţinerii rezultatelor

conforme. Nu necesită clătire!
Lista metodelor și verificărilor prin controlul în fabrică .

Nr.crt. Metoda Verificare Aparat de măsura și control
1. Aspect, culoare Vizual În mixer
2. Densitate volumetrică Cântărire Balanța cu precizie de 0,1g
3. Concentrație Măsurare Refractometru
4. Densitate volumetrică Măsurare Densimetru care pot cuprinde valori

de la 0,8-1,3 g/l

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.

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.
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