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Produs avizat de Ministerul Sanatatii Aviz Nr : 1505BIO/02/05.1
Compoziţie
Produs pe bază de agenţi de suprafaţă cationici (clorură de alchildimetilbenzilamoniu ) şi
neionici.

Caracteristici tehnice
Mărimi chimico-fizice
-aspect

Condiţii de admisibilitate
-lichid limpede, divers colorat şi parfumat

-aspect sol.1% în apă

-limpede

-subst. activă totală exprimată ca subst.uscată %

- 26±2

-substanţă cationactivă %.

- 8±1

-pH-ul sol. 1% în apă
Produsul este biodegradabil.

- 6-8

Solubilitate
Se dizolvă uşor şi în apă rece.

Compatibilitate
Este compatibil cu agenţi de suprafaţă cationici şi neionici.

Ambalare
În flacoane, canistre sau în bidoane de polietilenă.

Manipulare
Se va evita ingerarea.

Transport
În mijloace de transport acoperite.

Depozitare
Se depozitează în magazii uscate şi răcoroase, ferite de îngheţ.
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Date tehnice de aplicare
Activitate
- bactericida – testată pe:
Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa în concentratie de 2% (20 ml/1 litru) eliminat
într-un timp de actiune de 5 minute
Escherichia coli K12 în concentratie de 2%(20 ml/1 litru) eliminat într-un timp de actiune de 0,5
minute
- fungicida – testată pe :
Candida albicans, Aspergillus niger în concentratie de 5% (50 ml/1 litru) eliminat într-un timp
de actiune de 20 minute

Ca urmare PM SĂPUN DETERGENT UNIVERSAL CU EFECT DEZINFECTANT se recomandă
ca:
-

Detergent pentru spălarea suprafeţelor interioare, asigurând totodată dezinfecţia acestora.

-

În funcţie de gradul de murdărire, se utilizează o soluţie de 20-100 ml P M SĂPUN
DETERGENT UNIVERSAL CU EFECT DEZINFECTANT într-un litru de apă, care se
aplică pe suprafaţa ce urmează a fi spălată, se lasă 5-10 minute, după care locul se
clăteşte cu multă apă.
P M SĂPUN DETERGENT UNIVERSAL CU EFECT DEZINFECTANT este şi un bun

fungicid şi sporicid la concentraţii de 5% (50 ml. produs/litru apă) pentru un timp de acţionare
20 minute, după care suprafaţa tratată se clăteşte cu multă apă.
Notă: Informaţiile din această fişă tehnică se bazează pe experienţa şi cunoştiinţele noastre
actuale. Datorită numeroşilor factori care pot apărea în cursul procesării sau aplicării produsului,
în alte scopuri decât cele stabilite de furnizor aceste date nu absolv utilizatorii de
responsabilitatea de a efectua propriile teste şi experimente şi nu constituie o asigurare în sensul
legii a anumitori proprietăţi sau a utilizării în anumite scopuri. Este responsabilitatea
beneficiarului mărfii să se asigure ca legile şi reglementările locale existente sunt respectate.
INTOCMIT,

Serviciul Cercetare-Dezvoltare-Tehnic
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