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FIŞA TEHNICĂ  

Ed.1/Rev.0/30.04.2018 

 
Denumire produsului: KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE  

Alte denumiri comerciale: FLORTIS SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE PENTRU COPII 

 

       Caracteristici fizico-chimice:   

 
 

ASPECT: servetele impregnate 

CULOARE: alb opac 

MIROS: placut 

Ph: 5,4-6 

SOLUBILITATE: solubil ijn apa si alcool 

GRAVITATE SPECIFICA RELATIVA: 0.98 – 1 g/m3 la 20˚C 

BIODEGRABILITATE: nu este usor biodegradabil 

TERMEN DE VALABILITATE: 2 ani de la data fabricaţiei 

Domeniul de aplicare: KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE sunt folosite pentru curatarea si 

dezinfectIa igienica a mainilor si a pielii.   

 

Utilizarea substanţei/preparatului: Este un produs biocid gata de utilizare, care asigura o curatare si o 

dezinfectie eficienta a pielii. Servetelele umede antibacteriene KLINTENSIV® au o formula speciala ce 

elimina 99.99% din bacterii. 

 

Tip produs biocid: GRUPA PRINCIPALA I, TP 1 

 

Servetelele sunt impregnate cu  o soluţie cu proprietăţi detergente şi dezinfectante, fără aldehide, cu 

un spectru larg de acţiune biocidă, creat în funcţie de reglementările normelor armonizate europene 

privind dezinfecţia.  

 

Compoziţia chimică la 100 g produs: 

Substanţa activă:  

• 1% (10 ml/l) Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, chlorides  CAS: 68424-

85-1, CE: 270-325-2 

• 0.2% (2 ml/l) D-gluconic acid, compound with N,N''- bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino- 2,4,11,13-

tetraazatetradecanediamidine CAS: 18472-51-0, CE: 242-354-0 

 

Alte ingrediente: apa, peg-7 glyceryl cocoate, peg-40 hydrogenated castor oil, phenoxyethanol, 

ethylhexylglycerin, parfum (fara componente alergene), allantoin.  

 

Activitate biocida si standarde:  
AVIZ NR. 4293BIO/01/12.24

Activitate Standard Conditii testare Organism testat Concentrati Timp contact

Staphylococcus aureus  ATCC6538

Pseudomonas aeruginosa ATCC15442

Enterococcus hirae ATCC 10541

Escherichia colli ATCC 10536

BACTERICIDA SR EN 1499 Murdarie Escherichia colli K12 NCTC 10538 nediluat 60 secunde

BACTERICIDA SR EN 1500 Murdarie Escherichia colli K12 NCTC 10538 nediluat 60 secunde

Staphylococcus aureus  ATCC6538

Pseudomonas aeruginosa ATCC15442

Enterococcus hirae ATCC 10541

Escherichia colli ATCC 10536

LEVURICIDA SR EN 13624 Murdarie Candida albicans ATCC 10231
nediluat 50% 

(v/v)
60 secunde

60 secunde

5 minuteBACTERICIDA SR EN 1276 Murdarie
nediluat 50% 

(v/v)

KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE 

BACTERICIDA SR EN 13727 Murdarie
nediluat 50% 

(v/v)
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Indicatii de utilizare:  

Metoda de aplicare Utilizare Concentratie Timp actiune

Prin frecare Dezinfectia igienica a mainilor si a pielii ca atare 60 secunde

Domeniul de utilizare - igiena umana

 
 

Categoria de utilizatori: populatie 

 

Mod de utilizare : Numai pentru uz extern. Se utilizeaza ca atare, nediluat. Se desface usor sigiliul pentru 

a scoate 1 servetel si se freaca intens mainile. Solutia nu se indeparteaza, ci se lasa sa se evapore. Timp 

de contact: 60 secunde. 

 

Ambalare: pachet cu 1, 10, 15, 40, 60, sau 70 servetele. 

 

Transport, livrare, depozitare: KLINTENSIV® SERVETELE UMEDE DEZINFECTANTE se depozitează în spaţii 

închise, curate, bine aerisite,  la temperaturi între +5˚C la +30˚C. 

Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare a calităţii întocmit conform dispoziţiilor 

legale în vigoare, respectiv declaraţia de conformitate întocmită pe baza fişelor tehnice, a buletinelor 

de analiză şi avizul sanitar.  

 

Precauţiuni de utilizare: 

Lipiti sigiliul dupa fiecare deschidere a pachetului, pentru a se pastra toate proprietatile produsului.                                      
 

Fraze de pericol (H) : 

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor 

     
GHS07       

 

Fraze de precautie (P) : 

P102 A nu se lasa la indemana copiilor. 

P305 + P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi 

să clătiţi.                                                                                                                                  

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. 
 

 


