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                                   FIȘA  TEHNICĂ 
                         Soluție dezinfecție BOZO 

       
1. Tipul de produs:  Grupa principală  1 

                                                    Tipul  TP2 
 

2. Domeniul de utilizare:  Soluție dezinfectantă  pentru suprafețe. 
 

             3. Categoria de utilizatori: Populație, Industrie și HORECA. 
 
             4. Modul de folosire:  Lichid gata de utilizare, fără a fi diluat ! 

                                 Se folosește prin pulverizare pe suprafețe care în  prelabil au fost   
                                      curățate. 
                                       Nu amestecați cu alte produse de dezinfecție; acest lucru poate  
                                       reduce eficacitatea produsului. 
 

              5. Compoziția chimică:  Ingredienți activi : Clorura de benzalconiu  BC 50     
    CAS 68424-85- ; EC  270-325-2 ; Concentratie  0.08 %. 
    Conform EN 1276, Clorura de benzalconiu BC 50, la o diluție de 1:1250  în apă distilată are     
    activitate bactericidă în 5 minute la 20⁰C în condiții de perforare. 
    Legat de proprietățile biocide ale Clorurii de benzalconiu este cunoscut faptul că acest  
    dezinfectant are o acțiune rapidă algicidă, bactericidă și fungicidă. 
    Eficiența biocidă a clorurii de benzalconiu derivă din capacitatea sa de a distruge membranele  
    celulare și intracelulare, fiind agent surfactant cationic.  
    Proprietățile sale de biocid și de detergență asigură o eficacitate ridicată împotriva bacteriilor,  
    algelor, ciupercilor, virușilor înveliți  în concentrații  excepțional de scăzute.  

  
               6.  Condiții de păstrare, depozitare si eliminare finală:  
                Produsul se pastrează în  recipientul original în încăperi ventilate la  temperatura 5-25 0C. 
                A nu se reutiliza recipientul. Recipientele goale conțin resturi de produs și pot fi periculoase. 

    Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost   
    deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.  

                Nu păstrați produsul în recipiente neetichetate.  
                Utilizați un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. 

     Generarea de deșeuri trebuie evitată sau minimizată pe cât posibil. Dispunerea produsului    
     trebuie să fie întodeauna în concordanță cu legislația privind protecția mediului și   
     dispunerea deșeurilor, precum și cu reglementările  autorităților locale sau regionale. 
 

               7. Periculozitate, riscuri privind sănătatea umană și măsuri de prim ajutor: 
                Inhalare: în condiţii normale de utilizare, nu prezintă pericol la inhalare.  

    Contact cu pielea: în condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol.  
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      Contact cu ochii: în condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol.  
      Înghiţire: în condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol.  
      Riscuri privind siguranţa: Conţine substanţe cu limită ocupaţională de expunere.  
      Riscuri privind mediul: Nu este clasificat periculos pentru mediu.  
      Riscuri datorate proprietăţilor fizico chimice: nu prezintă pericol. 
      Masuri de prim ajutor în caz de inhalare:nu este cazul produsul conține apă (99%) și nu   
      emană vapori 
      Măsuri de prim ajutor în caz de  înghițire: se administrează imediat multă apă și se solicită  
      ajutorul medicului dacă este cazul. 
      După contactul cu pielea: Nu sunt necesare măsuri speciale. Se va îndepărta  
      îmbrăcămintea murdară și se va spăla suprafața contaminată cu apă. 
      După contactul cu ochii: se spală  ochii cu apă din abundență cel puțin 10 minute.     
      Asigurați imediat asistență medicală dacă apar iritații. 

                  Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire   
                  corespunzătoare. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin respiraţie  
                  gură la gură. 
 
            8. Mod de ambalare : Produsul se ambalează în flacoane din polietilenă (HDPE) 
                                                          de 1.0L; 5.0L și 20.0L 
 
              9. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis   
                                                                  etanș. 
 
 
 
 
 
 
 
                            Iulie 2020                                                                  SC BOZO SRL 
 

 
 


