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Domestos Professional Pine Fresh
Detergent-dezinfectant lichid cu vâscozitate ridicată 
pentru igienizarea suprafeţelor şi a articolelor textile

Destinaţie
Domestos Professional Pine Fresh este un detergent dezinfectant clorigen 
multifuncţional cu proprietăţi de albire, conceput pentru igienizarea regulată 
a suprafeţelor lavabile și a obiectelor sanitare, precum și pentru dezinfectarea 
și înălbirea la temperaturi scăzute a articolelor textile rezistente. Formularea cu 
vâscozitate ridicată și surfactanţii speciali încorporaţi asigură timp de contact 
extins cu suprafeţele pentru eficienţă maximă și conferă proprietăţi sporite de 
curăţare. 

Proprietăţi de bază și avantaje
  Clor activ: efect biocid cu spectru larg – distruge efi cient bacterii, viruși și 

mucegaiuri elimină mirosurile neplăcute prin distrugerea chimică a sursei 
acestora îndepărtează efi cient petele de ceai, cafea, vin, urină, mucegai
 Parfum: contribuie la îmbunătăţirea percepţiei senzoriale a curăţeniei
 Surfactanţi: asistă desprinderea și dizolvarea murdăriei difi cile facilitând 

curăţarea
 Vâscozitate: contribuie la un contact extins cu suprafeţele pentru maximum 

de efi cienţă



Domestos Professional Pine Fresh 
Detergent-dezinfectant lichid cu vâscozitate ridicată pentru 
igienizarea suprafeţelor şi a articolelor textile

Informaţii legate de reglementări specifi ce

Preparatul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Directivei 98/8/
CE transpusă prin HG956/2005 şi amendamentele ulterioare.

Date de efi cienţă anti-microbiană

Bactericid conform EN1276 la 1,2%, timp de contact: 5 şi 15 minute

Bactericid conform EN13697 la 1,2%, timp de contact: 15 minute

Fungicid conform EN1650 la 1,2%, timp de contact: 15 minute

Sporicid conform EN13704 la 80% şi 5, 15 şi 60 de minute

Virucid conform EN14476 la 1,2% şi 5, 30 şi 60 de minute

Ambalare

Canistre de plastic ne-transparente de 5L

Aviz sanitar

Domestos Professional Pine Fresh este avizat sanitar cu nr. 
1291BIO/02/06.10 din 01-Martie- 2010 ca preparat dezinfectant pentru 
curăţarea suprafeţelor lavabile, a toaletelor, a orifi ciilor de scurgere, a 
pardoselilor și a chiuvetelor.

Compatibilitatea cu materialele

Preparatul este compatibil cu majoritatea suprafeţelor lavabile din grupuri sanitare precum porţelan, email, faianţă, gresie, mozaic, plastic, precum și cu 
ţesături de bumbac și amestec ne-colorate. Se va aplica cu precauţie pe fi xturi metalice, pe marmură sau pe suprafeţe vopsite. Se va evita să se aplice nedi-
luat ori să se lase să se usuce pe suprafeţe exceptând obiectele din porţelan. În caz de incertitudine se va testa pe o porţiune mică, ascunsă a materialului.

NU amestecaţi cu alte substanţe sau preparate.

NU permiteţi sub nici o formă contactul cu substanţe sau preparate acide.

Informaţii de manevrare şi depozitare în siguranţă

Informaţii complete referitoare la clasifi carea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a acestuia, în conformitate cu Regulamentul 
1907/2006 (REACH) se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate, disponibilă separat.

Păstraţi produsul în ambalajul original, ferit de temperaturi extreme.

Verifi caţi eticheta pentru termenul de valabilitate şi informaţiile de bază privind precauţiile la utilizare.

Instrucţiuni de utilizare
Igienizarea grupurilor sanitare:

1) Chiuvetă (inclusiv blatul), cadă, duș, bateriile, fi ttingurile, scaunul de toaletă, 
capacul de toaletă, vasul de apă al toaletei și mânerul de tras apa, pereţii, pardo-
seala:
 Preparaţi o soluţie apă dozând 3 apăsări de pompiţă (60 ml.) în 5L apă.
 Aplicaţi pe suprafeţe utilizând un burete, o lavetă sau un mop. Frecaţi zonele 
cu murdărie persistentă. Procedaţi astfel încât să asiguraţi un timp de contact 
de 5 minute.
 Îndepărtaţi soluţia uzată prin ștergere cu o lavetă (mop) umezită și stoarsă 
frecvent în apă curată.

2) Interiorul vasului de toaletă:
 Trageţi apa.
 Dintr-un fl acon reîncărcabil cu vârf de picurare aplicaţi nediluat în cantitate 
mică pe perie și frecaţi interiorul de jur împrejur. Lăsaţi să acţioneze 5 minute cu 
peria înăuntru.
 În timp ce trageţi apa din nou frecaţi energic cu peria interiorul pentru îndepăr-
tarea tuturor reziduurilor și clătirea acesteia.

3) Sifoane de scurgere ale căzilor, chiuvetelor sau sifoane de pardoseală (periodic):
 Terminaţi curăţenia regulată.

 Turnaţi 20-40 ml. preparat nediluat în fi ecare orifi ciu de scurgere.
 Clătiţi cu puţină apă marginea orifi ciului pentru a împinge preparatul în zona 
de decantare a sifonului și a preveni pătarea sitei metalice. Lăsaţi să acţioneze.

Înălbirea și dezinfectarea articolelor textile: (verifi caţi în prealabil etichetele cu 
prescripţiile acestora)

1) Scoaterea petelor după spălarea prealabilă:
 Preparaţi o soluţie dozând o apăsare de pompiţă (20 ml.) în 5L apă rece.
 Lăsaţi articolele pătate la înmuiat peste noapte.
 Clătiţi temeinic și uscaţi.

2) Spălarea, dezinfectarea și albirea directă în mașina de spălat (pentru încărcături 
de 4-5 kg):
 Încărcaţi mașina, introduceţi detergentul și balsamul în cupele rezervate aces-
tora și selectaţi un program de spălare cu prespălare.
 Pregătiţi într-un recipient de dozare 2-3 doze (40-60 ml.) de preparat cu 100 
ml. Apă.
 Porniţi programul cu sertărașul de dozare deschis și turnaţi soluţia în jetul de 
apă din dreptul cupei de prespălare.
 Închideţi sertărașul și lăsaţi programul să decurgă normal.
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Proprietăţi fi zico-chimice

Aspect lichid vâscos, transparent, gălbui Vâscozitate 650 mPa.s la 25°C

Solubilitate solubil în apă pH (concentrat) 13

Densitate relativă 1.082 g/cm3 la 20°C

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie normală și nu trebuie interpretate ca specifi caţii.


