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FIŞA TEHNICĂ nr. 21/01.02.2017 
Ed.1/Rev.1/25.10.2018 

 
Denumirea produsului:  KLINTENSIV – SPORYCIDE™ 
 

       Caracteristici fizico-chimice:   

 

       ASPECT: lichid usor vascos 
       CULOARE: albastru deschis/verde 
       MIROS: parfum 
       Ph: 6 ± 1 
       SOLUBILITATE: completă în orice proporţie 
       CARACTER CHIMIC: cationic 
       BIODEGRABILITATE: > 90% 
       TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei 

 
 

Domeniu de aplicare: KLINTENSIV SPORYCIDE™ este folosit pentru dezinfectia suprafetelor si 
instrumentarului din domeniul medical si/sau industrial.  
Categorii de utilizatori: Profesionali, idustriali 
 
Utilizarea substantei/preparatului: KLINTENSIV SPORYCIDEr™ este un produs concentrat puternic utilizat 
pentru dezinfectia si curatarea suprafetelor de lucru, a obiectelor de inventor si intrumentarului din 
domeniul medical si/sau industrial.  

 
Tip produs biocid: GRUPA PRINCIPALĂ 1, TP 2 – Dezinfectant de nivel inalt 

 
Compoziţia chimică la 100 g produs: 
Substanţa activă:  
10% Glutaraldehyde, CAS: 111-30-8, CE: 203-856-5  
15% Quaternary ammonium comp., benzyl C12-16 alkyldimethyl, chlorides, CAS:68424-85-1, CE:270-325-2 
0.35% Clorhexidine digluconate, CAS: 18472-51-0, CE: 242-354-0 
0.50% Ethanol, CAS: 64-17-5, CE: 200-578-6 
Alte ingrediente: surfactanti nonionici, ingrosator, parfum, colorant, apă. 
 
Mod de utilizare: 
*În anumite condiții (focare de epidemie, epizootie, suprafețe poroase, spații insalubre / fără curățenie, 
reglaj echipamente de dezinfecție, etc) norma minimă de consum se dublează. KLINTENSIV 
SPORYCIDE™ se utilizează astfel: Pentru dezinfecția de nivel înalt (acțiune sporicidă) a suprafețelor: - săli 
de operație; - săli de nașteri; - cabinete de consultații ginecologice; - săli de primire urgență (UPU), se 
diluează la 1%, adică 10 ml produs, peste care se adaugă apă până la 1L pentru a se obține soluția de 
lucru. Pentru dezinfecția suprafețelor ștergeți suprafața infectată cu o lavetă înmuiată în soluție 
dezinfectantă sau pulverizați soluția dezinfectantă cu ajutorul unei pompe cu presiune peste suprafața 
contaminată și apoi ștergeți cu o lavetă umedă. Pentru dezinfecția instrumentarului utilizati o solutie 
apoasa preparand concentratia dorita. Pentru dozarea corecta utilizati capacul dozator pentru 
masurare. Scufundati complet instrumentele. Dupa dezinfectie clatiti bine cu apa. 
medical se imersează instrumentarul în soluție gata de lucru și după timpul de acțiune recomandat se 
spală cu apă sterilă. Produsul nu decoloreaza, nu albeste si este necoroziv.   

Atentie!  
• Nu se foloseste pentru suprafete/instrumentar care au contact direct cu hrana/produse alimentare. 
• Pentru instrumentarul invaziv folosirea este urmata de clatire cu apa pura microbiologic!  
 
Activitate biocida si standarde: 
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KLINTENSIV SPORYCIDE™ AVIZ NR. 4219BIO/02/12.24     
Activitate 
biocida 

Standard Conditii 
testare Organism testat Concentratie Timp 

contact 

BACTERICIDA SR EN 1276 Murdarie 

Staphylococcus aureus  ATCC6538 

0,5% 30 minute Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 
Escherichia coli ATCC 10536 
Enterococcus hirae ATCC 10541 

BACTERICIDA SR EN 13727 Murdarie 
Staphylococcus aureus  ATCC6538 

0,5% 5 minute Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 
Enterococcus hirae ATCC 10541 

BACTERICIDA SR EN 13697 Curatenie 

Staphylococcus aureus  ATCC6538 0.5% 

5 minute Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 0.5% 
Enterococcus hirae ATCC 10541 1% 
Escherichia coli ATCC 10536 0,5% 

BACTERICIDA SR EN 13697 Murdarie 

Staphylococcus aureus  ATCC6538 

0,5% 30 minute Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 
Enterococcus hirae ATCC 10541 
Escherichia coli ATCC 10536 

BACTERICIDA SR EN 14561 Murdarie 
Staphylococcus aureus  ATCC6538 

0,5% 30 minute Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 
Enterococcus hirae ATCC 10541 

FUNGICIDA SR EN 13624 Curatenie Aspergillus niger ATCC 16404 1% 60 minute 
FUNGICIDA SR EN 13697 Murdarie Aspergillus niger ATCC 16404 0,5% 30 minute 
FUNGICIDA SR EN 14562 Murdarie Aspergillus niger ATCC 16404 0,5% 60 minute 
LEVERUCIDA SR EN 1650 Murdarie Candida albicans ATCC 10231 0,5% 30 minute 
LEVERUCIDA SR EN 13624 Curatenie Candida albicans ATCC 10231 0,5% 5 minute 
LEVERUCIDA SR EN 13624 Murdarie Candida albicans ATCC 10231 0,5% 30 minute 
LEVERUCIDA SR EN 13697 Murdarie Candida albicans ATCC 10231 0,5% 5 minute 
LEVERUCIDA SR EN 13697 Murdarie Candida albicans ATCC 10231 0,5% 30 minute 
LEVERUCIDA SR EN 14562 Murdarie Candida albicans ATCC 10231 0,5% 30 minute 
SPORICIDA SR EN 13704 Murdarie Bacillus subtilis ATCC6633 1% 60 minute 

VIRUCIDA SR EN 
14476+A1 Murdarie 

Poliovirus type 1 
1% 60 minute Murine Norovirus 

Adenovirus type 5 
 
Indicatii de utilizare: 

Metoda de aplicare Concentratie Eficacitate biocida Timp 
0,5% Bactericid, leverucid 5 minute
0,5% Fungicid 30 minute
1% Bactericid, fungicid, leverucid, sporicid, virucid 60 minute

0,5% Bactericid, fungicid, leverucid 30 minute
1% Bactericid, fungicid, leverucid, sporicid, virucid 60 minute

Categoria de utilizatori - profesionali, industriali

Pulverizare, stergere - suprafete

Imersie instrumentar
 

 
Ambalare: flacon HDPE: 50ml, 75ml, 100ml, 120ml, 150ml, 175ml, 200ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 2000ml, 
5000ml; butoi HDPE: 100 litri, 180 litri, 200 litri , 220 litri, IBC 1000L 
 
Transport, livrare, depozitare: Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de înaltă densitate, care 
se etichetează și se sigilează. Se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între + 
5˚C la + 25˚C. Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform 
dispozițiilor legale în vigoare, respectiv declarația de conformitate întocmită pe baza fișelor tehnice, a 
buletinelor de analiză și avizul sanitar. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. Termen de 
valabilitate: În condițiile de depozitare menționate produsul are valabilitate 36 de luni de la data 
fabricației / data expirării. 

 
Precautiuni de utilizare : 
Pictograme, simboluri pentru pericole:                  
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      GHS07   GHS09  GHS05   

   
Cuvânt de avertizare : ATENTIE!      
 
Fraze de pericol (H): 
H302 Nociv in caz înghiţire. 
H314 Provoacă arsuri cutanate si leziuni oculare grave.  
H317 Poate provoca reactive alergica a pielii. 
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.  
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
Fraze de precauție (P): 
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. 
P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. 
P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. – Fumatul 
interzis 
P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere 
P220 A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/hrana/apa/materiale combustibile sau cu 
eticheta asemanatoare. 
P233+P234 Păstrați recipientul închis etanș si doar in recipientul original. 
P260  Nu inspirați vaporii/spray- ul. 
P261  Evitati sa inspirati Vaporii/spray – ul. 
P262   Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 
P264  Spălați-vă bine pe maini după utilizare. 
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. 
P272 Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. 
P273  Evitaţi dispersarea în mediu. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
echipament de protecţie a feţei. 
P285 În cazul în care spațiul nu este aerisit în mod adecvat, purtați echipament de protecție respiratorie. 
P301+P310+P321 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau 
un medic; tratamentul specific este cel pentru intoxicarea cu glutaraldehida si saruri quaternatrea de 
amoniu. 
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, 
dacă nu vă simţiţi bine 
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clatiti gura si NU provocati voma. 
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu mult săpun și apă 
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea 
contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. 
P304+P340+P312 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, 
într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 
medic, dacă nu vă simţiţi bine 
P304+P341 ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respirația este dificilă, transportați victima în aer liber și mențineți-
o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. 
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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. 
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. 
P321 Tratament specific: cel in caz de intoxicare cu glutaraldehida. 
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. 
P342+P311 În caz de simptome respiratorii: apelați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 
medic. 
P363 Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. 
P391 Colectati scurgerile de produs 
P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. 
P405 A se depozita sub cheie. 
P501 Eliminați conținutul/recipientul conform reglementarilor aplicabile 
                       
     

 
Intocmit:                                                                             Aprobat, 
Ing. Chim. Ioana Popa                              Dir. Gen. Ec. Cristian Stanciu 
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