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Compoziție: Lichid impregnat: 210 g Microspray-AF-Lemon, 100 g soluție conțin:  

38,9 g Ethanol 94%, 0,06 g Didecyldimethylammonium chloride 

Concentrat lichid, incolor, alcooloic/parfumat-aromă proaspătă de lămâie. 
Componente periculoase 

Nr.-CAS Nr. CE Denumire Conţ. -% Clasificare 

64-17-5 200-578-6 Etanol < 40 F R 11 

Aplicabilitate: 

Dezinfectarea suprafetelor pentru profilaxie în spitale şi instituţii primare de sănătate 
(bactericid şi levuricid). Șervețele dezinfectante rapide impregnate cu soluție 
Microspray-AF Lemon, gata de folosire. 

o Aplicabilitate conform MPG: 
Dezinfectarea rapidă şi curăţarea produselor medicale neinvazive, rezistente la alcool. 

o Aplicabilitate conform Directivei referitoare la biocid: 

Dezinfectarea rapidă şi curăţarea diverselor suprafeţe rezistente la alcool.  
Spectru de acţiune: 

Bactericid incl. MRSA, fungicid (C. alicans), tuberculocid, inactivare virusuri (HBV, HIV, 
HCV, BVDV, gripă,vaccinia, rota). 

Interval: 

Bactericid incl. MRSA, fungicid (sarcină scăzută): 1 min. 
Bactericid incl. MRSA, fungicid (sarcină ridicată): 2 min. 
HBV, HIV, HCV, BVDV, gripă, vaccinia, rota:              1 min. 
TBC:      1 min. 

Indicații de utilizare: 

Metoda de aplicare Concentrația soluției de 
lucru / doza de aplicare 

Timpul de acțiune 

Ștergere Concentrat 5 minute 

Utilizare: 
Deschideţi pachetul. Formaţi o rolă din pachetul deschis. Lăsaţi conţinutul, inclusiv 
punga, să alunece în doză. Scoateţi din mijlocul rolei primul şerveţel, prin orificiul 
capacului dozei, şi puneţi înapoi capacul. O doză goală se va reumple doar cu un alt 
pachet Microspray-AF Lemon. Acoperiţi suprafeţele egal şi integral. Nu este necesară 
spălarea ulterioară. După scurt timp, uscaţi suprafeţele pentru care s-a respectat 
intervalul de acţiune. 

Etichetare conform Ordonanţei referitoare la substanţele periculoase: 
R11 - Inflamabil. S7 – A se păstra recipientul închis ermetic. S16 – A se păstra departe 

de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis.  
În caz de contact cu ochii clătiţi imediat cu apă din abundenţă şi consultaţi un medic. 
Utilizaţi doar în locuri bine aerisite. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Reziduurile şi 
recipientele trebuie eliminate în mod sigur. Corespunde normelor de protecţie a muncii 
cu privire la substanţele periculoase sensibilizante utilizate în medicina umană (TRGS 
540/406). 

Nr. art. 2865   UN 3175    CE 0482            Nr. reg. N-25710 

 

Manipulare - Indicații privind manipularea sigură 

Recipientele trebuie închise ermetic. 
Se va utiliza doar în zone bine aerisite. 
Se va evita contactul cu pielea, cu ochii şi cu îmbrăcămintea. 
Indicații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor 

Se va ţine la distanţă de sursele de aprindere – Fumatul interzis. 
Depozitare – Recomandări cu privire la spațiile de depozitare și recipientele 

Recipientele vor fi închise ermetic şi depozitate într-o locaţie uscată, răcoroasă şi bine 
aerisită.  
Indicaţii cu privire la depozitarea colectivă 

Incompatibil cu agenţi oxidanţi. 
Alte informaţii cu privire la condiţiile de depozitare 

Se va ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje. 
Clasă de depozitare conform VCI  4.1 B  
Indicații privind evacuarea 

Recomandare: Reciclarea este preferată evacuării. 

Poate fi ars cu respectarea prevederilor autorităților locale. 

Codul deșeurilor Produs: 07 06 99 DEŞEURI REZULTATE DIN PROCESELE 

CHIMICE ORGANICE; deşeuri rezultate din producerea, prepararea, folosirea şi 
aplicarea grăsimilor, substanţelor lubrifiante, săpunurilor, agenţilor de curăţare, agenţilor 
dezinfectanţi şi agenţilor de îngrijire corporală; fluide de spălare apoase şi soluţii-mamă; 
deşeuri nespecificate în altă parte. 
Eliminarea ambalajelor necurățate și agenții de curățire recomandați 

Recipientele goale sunt destinate revalorificării locale sau transportate în zona de 
evacuare.Ambalajele contaminate trebuie golite, în mod optim, putând fi apoi reciclate, 
după curăţarea adecvată.Ambalajele care nu pot fi curăţate vor fi evacuate în acelaşi 
mod ca şi substanţa. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Citiți instrucțiunile atașate înainte de folosire/fișa tehnică de securitate a produsului. 

Forma de condiționare și ambalare:  120 șervețele dezinfectante rapide gata de 
folosire impregnate cu solutie Microspray-AF Lemon. 

Numărul/denumirea lotului  de fabricație _____________data expirării_____________ 

PRODUCATOR: 

 
 
DISTRIBUITOR: S.C. AGC New Dent S.R.L.  

Tel: 0757-086.541, 0757-086.540, Cluj-Napoca, Str. Govora nr.8 

e-mail: office@agcnewdent.ro, www.agcnewdent.ro  
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ȘERVEȚELE DEZINFECTANTE RAPIDE 

gata de folosire, cu aromă proaspătă de lămâie  

lichid impregnat atestat DGHM/VAH 
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