
Dezinfectant rapid pe bază de alcool

Dezinfectant rapid fără aldehide 

Doar un minut pentru o dezinfecție

Este ideal pentru utilizări frecvente

Spectru larg de acțiune în cel mai scurt timp posibil

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: Unități sanitare - Domeniul medical.
Aria de aplicare conform Ordin 1.082/731/2016: Dezinfecția, presterilizarea, suprafețelor în 
unități sanitare.
Tip dezinfecție conform Ordin 961/2016: dezinfecție de nivel mediu.
Forma de condiționare: Soluție hidroalcoolică.
Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populație.

Compatibilitate:

Compatibil cu materiale metalice și sintetice (excepție fiind sticla acrilata și suprafețele sensibile la 
alcool). Are acțiune rapidă, fiind un produs recomandat pentru utilizări frecvente în cabinetele 
medicale. Recomandat în dezinfecția rapidă în domeniile cu risc ridicat de infecție și unde se cere un 
timp de contact scurt. Ideal pentru dezinfecția uniturilor și a suprafețelor dispozitivelor medicale 
non-invazive, a meselor operatorii și a canapelelor pentru consultat. 

Precauții și recomandări

Se vor respecta normele de protecție a muncii privind regimul de manipulare și utilizare specifice 
produselor biocide.
În caz ingestie accidentală se va solicita sfatul medicului prezentând eticheta produsului.

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

P210 A se păstra departe de surse de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe încinse. Fumatul 
interzis.
P233 Păstrați recipientul închis etanș.
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. 
Continuați să clătiți. 
P391 Colectați scurgerile de produs.
P403 + P235 Ase depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P501 Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.

Fraze de pericol (H):

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili GHS09

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

Etanol 200-578-6 64-17-5 85%

Aviz emis de COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRODUSE BIOCIDE: AVIZ Nr. 4818 BIO/02/12.24

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

Bactericidă SR EN 13727

Fungicidă SR EN 13624

Micobactericidă/Tuberculocidă SR EN 14348

Virucidă SR EN 14476

Levuricidă SR EN 13624; SR EN 13697

Ambalare, transport și livrare:

 Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de înaltă densitate de 0,028l / 0,055l / 0,06l / 0,08l 
/ 0,1l / 0,125l / 0,15l / 0,2l / 0,25l / 0,5 / 1l/ 5l ℮, care se etichetează și se sigilează. 
KLINOSEPT™ se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între + 5˚C la + 
30˚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: In condițiile de depozitare menționate produsul are valabilitate 
36 de luni de la data fabricației.
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KLINOSEPT
DEZINFECTANT RAPID PENTRU SUPRAFEȚE

KLINOSEPT™ poate fi aplicat prin ștergere sau pulverizare. 
Dezinfecția suprafetelor prin ștergere (procedură recomandată): Aplicați o cantitate 
suficientă de KLINOSEPT™ pe o lavetă potrivită, de unică folosință și ștergeți suprafețele. 
Acestea trebuie menținute complet umede cu produs, pe întreaga perioadă a timpului de 
contact recomandat.
Dezinfecția suprafețelor prin pulverizare (recomandată pentru suprafețele greu accesibile): 
Pulverizați KLINOSEPT™ pe suprafețe de la o distanță de minim 30 cm. Acestea trebuie 
mentinuțe complet umede cu produs, pe întreaga perioadă a timpului de contact 
recomandat. După scurgerea timpului de contact, suprafețele trebuie șterse cu o lavetă, dacă 
este necesar.

Indicații de utilizare:

Metoda de aplicare Dozaj soluție Timpul de acțiune

Dezinfecția suprafețelor 
fără acțiune mecanică 

(sprayere)

Ca atare 60 sec – pentru o dezinfecție

Dozaj soluție

Ca atare
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