
Încadrarea produsului biocid conform legislației în vigoare (anexa V la Regulamentul (UE) 
nr. 528/2012)

Grupa principală 1: Dezinfectante și produse biocide 

Tip de produs: TP2 – Produsele din această categorie sunt utilizate pentru dezinfectarea 
suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului și care nu sunt utilizate în contact 
direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale.
Domeniul de utilizare: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la 
oameni sau animale.
Aria de aplicare conform Ordin 1.082/731/2016: Dezinfecția, presterilizarea, curățarea 
instrumentarului și suprafețelor în unități sanitare.
Tip dezinfecție conform Ordin 961/2016: dezinfecție de nivel înalt.
Forma de condiționare: Lichid concentrat.
Categoria de utilizatori: profesionali, industriali.

Compatibilitate:
Compatibilitate: produsul este compatibil cu orice tip de material: ciment, mozaic, linoleum, gresie, 
lemn lustruit, faianță sau vopsea de ulei, ceramică, porțelan, sticlărie de laborator, plexiglas sau 
acrilice, cauciuc, metal (soluția de lucru nu corodează – inhibitori de coroziune), fibră optică, etc..  
Eficiența se menține în prezența materiilor organice proteice (testările de eficiență biocidă au fost 
făcute în condiții de murdărie). Produsul diluat utilizat la concentrațiile recomandate nu este 
coroziv (inhibitorii de coroziune limitează efectul coroziv al produsului utilizat în soluție de lucru). 
Este ușor de preparat, iar proprietățile dezinfectante nu sunt modificate de gradul de duritate al 
apei, de temperatura din mediul de lucru, lumină sau de prezența concomitentă a altor detergenți 
de tip cationic sau neionic. 

Ambalare, transport și livrare:
Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de înaltă densitate de 1000 / 2000 / 5000 ml ℮, 
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.

Precauții și recomandări
Se vor respecta normele de protectie a muncii privind regimul de manipulare si utilizare specifice 
produselor biocide. In caz ingestie accidentală se va solicita sfatul medicului prezentand eticheta 
produsului. A nu se pulveriza în prezența curentilor puternici de aer. 

Fraze de precauție (P) conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea (CLP) :
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 / apă / materiale combustibile sau cu eticheta 
asemanatoare. P233+P234 Păstrați recipientul închis etanș și doar în recipientul original. P260 Nu 
inspirați vaporii/spray- ul. P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se vedea 
toate frazele de precauție în AVIZ.

Fraze de pericol (H) conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP):

H302 Nociv în caz de înghițire
H314 Provoacă arsuri cutanate și leziuni oculare grave. 
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. GHS07
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Date privind substanța activă conform Regulament delegat (UE) nr. 1.062/2014 și REACH 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice: 

Denumire chimică Nr. CE Nr. CAS Concentrație în unități metrice

Glutaral (Glutaraldehidă) 203-856-5 111-30-8 10%

Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil 
amoniu (ADBAC/BKC (C12-C16))

270-325-2 68424-85-1 15%

Acid D-gluconic, compus cu N,N''-bis 
(4-clorofenil)-3, 12-dilmino - 2,411,13-t

etraazatetradecanediamidimă
(2:1) (CHDG)

242-354-0 18472-51-0 0,35%

Etanol 200-578-6 64-17-5 0,5%

Aviz emis de COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE: AVIZ Nr. 4219BIO/03-04/12.24

Produsul este testat conform SR EN 14885:2015 și prezintă acțiune antimicrobiană:

Bactericidă

Levuricidă SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 14562

Fungicidă SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 14562

Virucidă SR EN 14476

Sporicidă SR EN 13704

SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 14561

Indicații de utilizare:

Metoda de
aplicare

Nivelul de
dezinfecție

Norma minimă
de consum

Timpul de
acțiune

ștergere,
pulverizare 

imersie

scăzut
mediu
înalt

Dozaj
soluție lucru

50 ml / 10 litri apă
50 ml / 10 litri apă

100 ml / 10 litri apă

0,5%
0,5%
1%

5 min
30 min
60 min

SPORYCIDE

*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 spori-
cidă) 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 medical se imersează instrumentarul în soluție 
gata de lucru și după timpul de acțiune recomandat se spală cu apă sterilă.
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Pentru dezinfecția și curățarea suprafețelor mari - Bactericid, Fungicid, 
Levuricid, Virucid, Sporicid

Este un dezinfectant de nivel înalt, concentrat, pentru suprafețe și 
instrumentar

Asigură o dizolvare rapidă a reziduurilor proteice și a fluidelor organice

Spectru larg de acțiune biocidă

Se utilizează pentru dezinfecția de nivel înalt a instrumentarului 
termosensibil
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