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Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

SURE Antibac Hand Wash Free

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului
autorizației

SALVECO S.A.S.

Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4 F 88100 SAINT DIE
DES VOSGES Franța

Numele

Adresa

Numărul curent

Numărul curent R4BP 3 RO-0018270-0000

Data autorizației 03/11/2014

Data de expirare a
autorizației 02/11/2024

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului SALVECO S.A.S.

Adresa producătorului

Adresa locurilor de producție

Avenue Pierre Mendes-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franța

Avenue Pierre Mendes-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franța

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active
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Numele producatorului PURAC BIOQUIMICA

Adresa producătorului

Adresa locurilor de producție

Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spania

Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spania

Substanța activa 1421 - Acid lactic

Numele producatorului JUNGBUNGZLAUER S.A

Adresa producătorului

Adresa locurilor de producție

Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franța

Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franța

Substanța activa 1421 - Acid lactic

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună Denumirea IUPAC Funcția Numărul CAS Numărul CE Continut (%)

Acid lactic Substanța activă 200-018-0 1.75

2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Fraze de precauție
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4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - PT1 - disinfectants for hands

Tipul produsului
TP 01 - Igienă umană

Dezinfectant pentru mâini, gata de utilizare, cu eficiență bactericidă, levuricidă și virucidă
doar împotriva  virusului gripal A/H1N1.Descrierea exactă a utilizării

autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)

Bacteria-Bacteria-nu există date

Yeasts-Yeasts-nu există date

Influenza virus A/N1H1-Viruses-nu există date

Domeniul de utilizare
de interior

în aer liber

Metoda (metodele) de aplicare
aplicare manuală -

Udați mâinile și încheieturile cu apă. Puneți 3ml de produs în căușul palmei. Frecați
mâinile și încheieturile timp de cel puțin 30 de secunde. Clătiţi bine cu apă curată.

Doza (dozele) și frecvența de
aplicare

3 mL - 0 -

Aplicați o singură dată. Repetați dacă este necesară o nouă dezinfectare a mâinilor.

Categoria (categoriile) de
utilizatori

industrial

profesional

Dimensiunile ambalajului și
materialul de ambalare Bottle, Plastic: HDPE, LDPE, PET, PE, PP , 0.01-2L
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Can /Tin, Plastic: HDPE, LDPE, PET, PE, PP , 0.1-1L
Drum, Plastic: HDPE, LDPE, PET, PE, PP , 10-210L
Jerry can, Plastic: HDPE, LDPE, PET, PE, PP , 1-80L
pouches, Plastic: HDPE, LDPE, PET, PE, PP , 0.05-5L

 Descriere (nu este menționată pe eticheta):

        

Toate ambalajele folosite sunt securizate, închise, etanşe, rezistente şi durabile.

Ambalajul poate fi reumplut doar cu produsul prevăzut în acest scop.

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Udați mâinile și încheieturile cu apă. Puneți 3ml de produs în căușul palmei. Frecați mâinile și încheieturile timp de cel puțin 30 de
secunde. Clătiţi bine cu apă curată.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

secțiune 5.2.

4.1.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau
indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

secțiune 5.3.
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4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a
produsului si ambalajul acestuia

secțiune 5.4.

4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a
produsului în condiții normale de depozitare

secțiune 5.5.

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Udați mâinile și încheieturile cu apă. Puneți 3ml de produs în căușul palmei. Frecați mâinile și încheieturile timp de cel puțin 30 de
secunde. Clătiţi bine cu apă curată.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Declarații suplimentare:

Exclusiv pentru uz profesional. Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și
măsuri de urgență pentru protecția mediului
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Nu sunt cunoscute efecte adverse directe sau indirecte.

Instrucţiuni de prim ajutor:
      

 În caz de înghițire sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medic.

                            
  În caz de contact cu ochii, scoateți lentilele de contact, dacă este cazul, și clătiți ochiul încet și delicat cu apă curată.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Eliminaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de
depozitare

Perioada de valabilitate la raft: Produsele pot fi depozitate la temperatura camerei până la 24 luni.

Nr. lot: A se vedea inscripția de pe ambalaj.

Termen de valabilitate: A se folosi înainte de data inscripţionată pe ambalaj.
        
        
Condiții Evitați frigul, înghețul și căldura.

6. Alte informații

 

Authorisation number EU-0006622-0014
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