SPECIFICAȚIE

TEHNICA

Igienizant mâini

1. DESCRIERE:
Este un produs pe bază de alcool și apă demineralizată care poate fi utilizat pentru
igienizarea mâinilor
După folosire crează o senzație de relaxare și prospețime a palmelor.
2. CARACTERISTICI :
Nr.
crt.
1
3
4
5

Caracteristici
aspect
miros
pH
densitate 200C; g/ml

Conditii de admisibilitate
lichid transparent
specific
6,0 ÷ 7,5
0,950 ± 0,05

Metode de incercare
vizual
organoleptic
SR EN 1262-2004
STAS 35/1981

3. INGREDIENTE :
Mix. Etanol denaturant (CAS 64-17-5) + Propan-2-ol (CAS 67-63-0); Glicerol; Apă
demineralizată.
Agenti denaturare: MEK și Denatrol.
Calitatea materiilor prime utilizate este garantată de furnizori prin documente specifice la
fiecare livrare.
4. MOD DE UTILIZARE :
Se pulverizează manual; se freacă palmele pentru uniformizare.
Nu se va folosi în amestec cu alte substanțe . Acest lucru poate conduce la obținerea unor
amestecuri cu un potențial scăzut de igienizare.
5. CONDITII DE MEDIU :
In procesul de fabricație măsurile de siguranță sunt maxime.
Transportul si depozitarea produsului se face conform legislației în vigoare.
6. AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE :
Produsul se ambalează în flacoane de 100 ML cu dispozitiv de pulverizare sau canistre din
polietilenă la 1L și 5L
Poate fi livrat și în vrac, funcție de cerințele clienților.
Marcarea unitaților de ambalaj se efectuează prin etichetare. Eticheta va conține mențiuni
privind: denumirea producătorului, denumire produs, nr. Lot, data fabricației, data
expirării produsului, ingrediente, instrucțiuni de utilizare.
Transportul se va efectua cu mijloace de transport care să asigure integritatea produselor.
Depozitarea se face la temperaturi scazute (sub 250 C), în spații lipsite de
umiditate, la adăpost de radiațiile solare.
7. DOCUMENTE:
Fiecare lot de produs livrat este însțit de: Declarație de conformitate, Buletin de analiză,
Fișa tehnică de securitate

8. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE :
Produsul se folosește numai în scopul pentru care este destinat.
Nu se va folosi produsul în amestec cu alte substanțe. Acest lucru poate conduce la
obținerea de amestecuri cu putere scazută de igienizare.
Produsul nu afectează sănătatea persoanelor care îl utilizează dacă sunt respectate normele
de utilizare.
9. MASURI DE SECURITATE :

GH 02
Lichid și vapori inflamabili !
A se păstra departe de surse de caldură sau alte surse de aprindere.
Nu se păstrează la îndemana copiilor.
Poate provoca iritarea ochilor.
In cazul contactului cu ochii se spală imediat cu multă apă, ținând ochii deschiși.
Daca se produce iritarea ochilor, se consultă imediat medicul de specialitate.
In caz de accident (înghițire), nu se provoacă voma, se consultă imediat medicul (dacă
este posibil arătați eticheta).
10. GARANTII :
SC BOZO SRL garantează calitatea produselor timp de 3(trei) ani de la data fabricației, în
condițiile respectării depozitării, transportului și instrucțiunilor de utilizare conform
prezentei fișe tehnice.
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