
Fişă de prezentare a produsului  
SANO MULTI CLEANER DISINFECTANT LEMON 

 
1. Grupa principala si tipul de produs biocid 

o Grupa principala 1 
Tip de produs 2 – Dezinfectante pentru spatii private si zone de sanatate publica si alte produse biocide. 

 
 
2. Domeniul si aria de utilizare 
Gel înălbitor şi dezinfectant foarte concentrat, cu vâscozitate ridicată şi parfum de lămâie ! Textura vâscoasă 
şi densitatea conţinutului permit o curăţare uşoară şi eficientă pentru orice suprafaţă, asugurând o înălbire şi 
dezinfecţie totală. Ideal pentru suprafeţele verticale. Elimină murdăria şi petele pe care un produs obişnuit nu 
reuşeşte să le îndepărteze. 
3 în 1: curăţă, dezinfectează şi înălbeşte. Distruge bacteria, ciuperca şi mucegaiul. Extra eficient, foarte uşor 
de folosit şi economic! 
 
3. Compozitia chimică – substanţă activă 
 

Concentration   material raw einecs cas 
30 g/l Sodium hypochlorite as active 

chlorine 
231-668-3  7861-52-9  

 
 
4. Tipul preparatului si forma de conditionare 

o Lichid vâscos 
o recipient plastic de 500ml / 750 ml / 1L / 2L / 4L / 10L  
 

5. Indicatiile de folosire si dozaj 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de utilizare. Datorită conţinutului de înălbitor, se recomandă 

aerisirea încăperii în timpul utilizării produsului. Efectuaţi un test de rezistenţă a culorii pe o suprafaţă 
ascunsă.  Puteţi folosi produsul cu sau fără apă în concordanţă cu tipul suprafeţei şi nivelul dorit de curăţare şi 
înălbire a acestuia. Se recomandă folosirea periei. 
Nediluat: Vasul de toaletă: turnaţi sub margine şi lăsaţi să acţioneze peste noapte.  
Chiuveta din bucătărie sau baie, cada din baie: turnaţi în orificiile de scurgere şi de pre-plin. Lăsaţi să 
acţioneze 2-3 minute, apoi clătiţi.  
Canalele de scurgere: turnaţi în canalele de scurgere pentru a dezinfecta şi elimina mirosurile neplăcute. 
Diluat: pentru suprafeţe mari (pardoseli, pereţi): 50 ml produs la 5L apă. NU folosiţi nediluat pe pardoseală. 
Pentru ţesături albe: 10 ml produs la 5L apă. Înmuiaţi 45 de minute, apoi limpeziţi bine. Dacă lăsaţi albiturile 
la înmuiat peste noapte, dizolvaţi 5 ml produs la 5L apă. 
 
6. Conditii de pastrare, depozitare si eliminare finala 

o Conditii de păstrare si depozitare 
Nu folosiţi produsul până nu aţi citit toate instrucţiunile şi atenţionările. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Produsul este iritant pentru ochi, a se evita contactul cu ochii. Purtaţi mănuşi de protecţie în cazul contactului 
prelungit cu pielea. Spălaţi mâinile după utilizare. Evitaţi scurgerile de produs. A nu se amesteca cu amoniu 
sau acizi deoarece se pot elibera gaze. Nu refolosiţi ambalajul. Condiţii depozitare: Separat de acizi. Păstraţi 
recipientul bine închis, într-o zonă răcoroasă / ventilată / aerisită. Produsul este sensibil la căldură. 
Temperatura optimă: între 8 si 25 grade Celsius. Depozitaţi departe de alimente şi băuturi. 
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o Eliminare finală 
  Produs
Reziduurile chimice se clasifică în general ca deşeuri speciale. Aruncarea acestor substanţe este reglementată 
în ţările membre CE prin legi şi reglementări corespunzătoare.  
Cantităţi mici (uz casnic): cantitatile mici se pot arunca în canalizarea domestică.  
Cantităţi mari:  
Eliminarea produsului: în acord cu legislaţia locală. 
Eliminarea ambalajelor: recomandare – aruncarea ambalajelor să fie făcută respectând legislaţia în vigoare. 
Reglementări legislative în România: H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje. 
Reglementări legislative în România: Eliminarea deşeurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 
privind regimul deseurilor. 

- HG128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificată si completată prin HG 268/2005; 
- OMAPM nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor; 
- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 
- HG 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 

inclusiv deşeurile 
periculoase. 
       -      HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 
Cod deşeu:         Descriere:                                                                Clasă deşeuri (Directiva 2008 / 98 / CE)
20 01 29              Detergenţi conţinând substanţe periculoase                  Periculoase   
 
Ambalaj
Ambalajele goale pot fi aruncate împreună cu deşeurile normale. Reglementări legislative în România: H.G. 
nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Ambalajele pot fi date spre reciclare 
doar când sunt complet goale. Asiguraţi-vă că recipientul este gol înainte de a-l arunca. În cazul în care 
înstrăinaţi un recipient gol sau cu conţinut, informaţi persoana receptoare despre posibilele pericole.  
 
7. Periculozitate si masuri de prim ajutor 
 
Clasificare în acord cu Regulamentul UE nr. 1272/2008 cu amendamentele ulterioare:  
Pericole fizice:                          Nu sunt specificate riscuri. 
Pericole de sănătate:                Iritarea pielii:     H315: Provoacă iritarea pielii. 
                                                   Iritarea ochilor:  H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                             
Pericole pentru mediu:            Nu sunt riscuri specificate. 
Informaţii pericole suplimentare: EUH206 – Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Se pot 
degaja gaze periculoase (clor liber). 

Pictograme de Periculozitate:               
                                            GHS07            
Cuvânt de avertizare:                Atenţie 
Fraze de pericol:       H315: Provoacă iritarea pielii. 
                                    H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
                                   EUH206:  Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Se pot degaja gaze 
periculoase (clor liber). 
Fraze de precauţie:    
P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare.  
P262: Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  
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P264: Spălaţi-vă bine pe mâini după utilizare.  
P305+351+338 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.  
P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ 
sau un medic. P235+410: A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară. 
Informaţii suplimentare: Folosiţi mănuşi de protecţie. 
 
   
Valabilitate: 1 an de la data fabricatiei / vezi pe ambalaj. 

 
500ml / 750 ml / 1L / 2L / 4L / 10L  ℮ 

Made in UE under license of Sano Bruno’s Enterprises Ltd 
Distribuitor: SANO ROMANIA SRL, Bd. BIRUINTEI Nr. 362, Com. Pantelimon / Ilfov 
              TEL/FAX: 021-3503004 
               info@sanoromania.ro 
 
 
   
 


