
FIȘĂ TEHNICĂ  GEL BLUE  

GEL ALCOOLIC PENTRU MÂINI 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI: 

Gel dezinfectant bactericid destinat utilizarii catre populatie, industrial si profesional , destinat igienizării mâinilor. 

Concentrație alcoolica: 70% (m/m). 

PROPRIETATI: Preparatul a fost formulat cu un emolient eficient, conferind o vâscozitate mai mare şi un timp de 
contact prelungit între preparat şi piele, şi în consecinţă o mai bună performanţă. Induce efectul de hidratare datorită 
conținutului mare de glicerină. 

DOZARE SI MOD DE UTILIZARE: 

Se utilizează ca atare, nediluat. Se aplică 2 – 3 picături și se masează mâinile timp de 60 de secunde sau până la 
absorbția completă. Nu necesită clătire. Nu usucă mâinile. 

Categorii de utilizatori: industriali, populație, profesionali. 

INGREDIENTE: aqua, alcohols (ethanol denat., isopropyl alcohol), glycerin, carbomer, benzalkonium chloride, parfum 
(linalool), C.I. 42090. 

Conține: ethanol (63g/100g produs), isopropyl alcohol (7g/100 g produs), benzalkonium chloride (0,05g/ 100 g 
produs). 

CARACTERISTICI TEHNICE: 

Aspect: lichid ușor vâscos, omogen 

Culoare: conform compoziției; bleu 

Valoare pH (ca atare): 6 - 8 

Densitate, g/cmc: 0.85 ± 0.05 

Miros: specific compoziției, alcool mentolat 

PRECAUTII: 

PERICOL 

H335: Lichid și vapori foarte inflamabili. H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. P101: Dacă este necesară 

consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. P210: A se pastra departe de surse de caldura/ scantei/ flacari deschise/ suprafete incinse. Fumatul interzis. 
P280: Purtati echipament de protectie a ochilor. P233: Pastrati recipientul inchis etans. 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. P337+313: Daca iritarea ochilor persistă: consultați 
medicul. P370+378: In caz de incendiu: utilizați dioxid de carbon, pulbere chimica pentru stingere. P501: Aruncați 
conținutul/ recipientul la un centru avizat de colectare a deșeurilor. 

DEPOZITARE: In încăperi curate, uscate și răcoroase, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț. 
Temperatura de depozitare 5 – 25°C. 

TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni de la data de fabricație inscripționată pe ambalaj. 


