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FISA DE PREZENTARE 
 

EKOMAX  Solutie Dezinfectanta 
 

1. Grupa principal: 2, tipul TP2 

 

2. Domeniul de utilizare: Solutie dezinfectanta de suprafete.  

 

 

3. Forma de conditionare: 

 

Lichid ambalat in flacoane HDPE de 0,5 L, 0,75 L,1 L, 2 L sau 5 L. 

 

4.  Compozitia chimica.  

 

        Ingredienti activi  CAS   EC   Concentratie (%) 

            Clorura de benzalconiu                 68424-85-1               270-325-2                     0,04 

  

5.    Conditii de pastrare, depozitare si eliminare finala.  

 

A se pastra in recipientul original sau intr-un alt recipient aprobat, confectionat 

dintr-un material compatibil, inchis ermetic atunci cand nu este utilizat. Recipientele 

goale contin resturi de produs si pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipientul. 

Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare. Recipientele care au 

fost deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni 

scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) 

corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. 

Generarea de deseuri trebuie evitata sau minimizata pe cat posibil. Dispunerea 

produsului, a  solutiilor sau a altor produse ce contin acest material trebuie sa fie 

intodeauna in concordanta cu legislatia privind protectia mediului si dispunerea 

deseurilor, precum si cu reglementarile  autoritatilor locale sau regionale. 

 

6.  Categoria de utilizatori: 

 

Populatie, industrie si profesional. 
 

7. Conditii de pastrare, depozitare si eliminare finala.  

 

Manipulare: Se evita  contactul cu  ochii. Se recomanda spalarea  cu apa din 

abundenta dupa manipulare. 

Depozitare: Produsul se pastreaza in  recipientul original in incaperi ventilate la 

temperatura 5-25 0C. 
Utilizare specfica:  Generarea de deseuri trebuie evitata sau minimizata pe cat posibil. 
Dispunerea produsului, a solutiilor sau a altor produse ce contin acest material trebuie 
sa fie intodeauna in concordanta cu legislatia privind protectia mediului si dispunerea 
deseurilor, precum si cu reglementarile  autoritatilor locale sau regionale. 

 

8. Periculozitate si masuri de prim ajutor.  

 

Riscuri privind sănătatea umană:  

Inhalare: în condiţii normale de utilizare, nu prezintă pericol la inhalare.  
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Contact cu pielea: în condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol.  

Contact cu ochii: în condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol. 

Înghiţire: în condiţii normale de utilizare nu prezintă pericol. 

Riscuri privind siguranţa: Conţine substanţe cu limită ocupaţională de expunere.  

Riscuri privind mediul: Nu este clasificat periculos pentru mediu.  

Riscuri datorate proprietăţilor fizico chimice: nu prezintă pericol. 

Masuri de prim ajutor in caz de inhalare:nu este cazul produsul contine apa ( 98%) si 

nu emana vapori. 

Masuri de prim ajutor in caz de  inghitire: se administreaza imediat multa apa si se 

solicita ajutorul medicului daca este cazul. 

Dupa contactul cu pielea: Nu sunt necesare masuri speciale. Se va indeparta 

imbracamintea murdara si se va spala suprafata contaminata cu apa. 

Dupa contactul cu ochii: se spala  ochii cu apa din abundenta cel putin 10 minute 

Asigurati imediat asistenta medicala daca apar iritatii 

 

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o 

pregătire corespunzătoare. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă 

prin respiraţie gură la gură. 

 


