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FIȘĂ TEHNICĂ KLINTENSIV CHDG SOAP 

Ediție/Revizie: 

01/02 

Data ultimei revizii: 

20.09.2021 

Cod produs:  

BIOC082-RO 

❖ Avantaje 

✓ Peste 90% ingrediente biodegradabile 

✓ Eficiență demonstrată, inclusiv în condiții de murdărie 

✓ Acțiune susținută timp de 3 ore după dezinfectarea chirurgicală a tegumentelor 

✓ Conține agenți tensioactivi cu capacitate de curățare și spumare redusă 

✓ Stimulează re-epitelizarea tegumentelor lezate 

✓ Prezintă efect emolient, protectiv asupra pielii prin natura agenților protectivi tegumentar 

✓ Nu conține aldehide și fenoli 

❖ Utilizare  

Curățarea și dezinfectarea igienică sau chirurgicală a mâinilor și tegumentelor prin spălare.  

❖ Instrucțiuni de utilizare 

Produsul se utilizează ca atare, nu se diluează. Produsul se poate utiliza pe tegumente curate / 

murdare, iar acesta prezintă acțiune rapidă fiind indicat utilizărilor repetate datorită formulei 

delicate cu tegumentele și protectivă. 

Pentru dezinfecția igienică a mâinilor/ tegumentelor/ întregului corp se folosește o cantitate 

suficientă pentru acoperirea prin spumare (5ml), a suprafeței dorite. Produsul este aplicat pe 

suprafața umectată cu apă potabilă, apoi este întins uniform pe toată suprafața mâinilor și se 

freacă pentru spumare. Timp de contact 1 minut.  

Dezinfectarea chirurgicală a mâinilor se realizează în 2 etape: 5ml x 3minute, apoi 5ml x 2 

minute. 

După spălarea, tegumentele se clătesc atent de săpun, apoi se usucă cu prosoape curate din 

hârtie. Efectul este atins după 1/5 minute de contact direct, prin spălare.  

Săpunul lichid Klintensiv CHDG este recomandat curățării diferitelor zone ale corpului înaintea 

intervențiilor chirurgicale invazive, deoarece prezintă efect puternic antibacterian. Se aplică o 

cantitate suficientă de săpun în palmă și se freacă bine pielea umedă a corpului, de sus în jos, 

pană la formarea unei spume generoase de culoare lăptoasă. Dacă este necesar se va adăuga o 

cantitate suplimentară de apă care să ajute la formarea spumei. În cazul curățării întregului corp/ 

duș se recomandă evitarea pătrunderii produsului în ochi, respectiv gură. 

Produsul este recomandat pentru curățarea rănilor, inclusiv cele infectate, deoarece baza de 

săpun prezintă proprietăți de stimulare a regenerării epiteliale. 

Produsul este recomandat utilizării: acasă, instituții publice, unități sanitare, igiena personalului 

lucrător din zona sectoarelor agroalimentare, farmaceutic/ cosmetic, respectiv colectivități. 

Tip produs biocid: grupa principală I, PT 1. 
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❖ Eficacitatea microbiologică 

Eficacitate Concentrație Timp de contact 

Bactericidă EN 1499 Nediluat, 5 ml 1 minut 

Bactericidă EN 13727 50% 1 minut 

Levuricidă EN 13624 50% 1 minut 

Bactericidă EN 12791 100%, 2*5ml 
Etapa 1: 3 minute 

Etapa 2: 2 minute 

❖ Caracteristicile produsului 

➢ Compoziție ingrediente active pentru 100g produs: 4% Clorhexidină digluconat, nr. CAS: 

18472-51-0; CE: 242-354-0 și 0,5% Cloruri ale compușilor cuaternari de amoniu benzil 

C12-16 alchildimetil nr. CAS: 68424-85-1, CE: 270-325-2. 

➢ Alte ingrediente: surfactanți, agent emolient/ hidratant, conservant, agent corector pH, apă 

➢ Descriere: lichid vâscos, transparent/ slab opalescent, cu miros specific ingredientelor 

➢ pH = 5,0-5,5 

➢ Solubil în apă 

❖ Informații privind siguranța în utilizare 

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a 

produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați 

pagina web: www.klintensiv.com 

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate. 

❖ Alte informații 

Termen de valabilitate produs: 3 ani de la data fabricației, respectiv 5 luni de la deschidere. 

Depozitare produs: în recipientul original, la temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30˚C. 

❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate 

Consultați pagina web: www.klintensiv.com 

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: 

office@klintensiv.com, telefon: 021/44.81.498. 

 

 

 

 

 

 

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă 

asigurați că utilizați o variantă actualizată. 

http://www.klintensiv.com/
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