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         Data:  12.05.2020 

FIŞA TEHNICĂ 

 

 

Sticky Activ Sept 

Dezinfectant universal pentru suprafete 
 

 

 

1. Descriere produs  

STICKY ACTIV-SEPT  -  dezinfectant pentru suprafete,  este o solutie apoasa pe 

bază de alcool (75%). 

 

Produsul este autorizat de INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE MEDICO-
MILITARĂ „CANTACUZINO”. 
 

2. Domeniul de  utilizare 

Este  utilizat pentru dezinfectia suprafetelor rezistente la alcool in domeniul 

agroalimentar, industrial, casnic, colectivitati si in domeniul medical. 

Prezinta activitate bactericida asupra:  Pseudomonas aeruginosa, Enterococus hirae, 

Staphyloccocus aureus, Escherichia coli,  conform SR EN 1276 si SR EN 13727 + A2 

Timp de actiune: 5 minute 

Numai  pentru uz extern 

 

3. Caracteristici tehnice  

 

Nr. 

crt. CARACTERISTICA 
CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

METODA DE 

ÎNCERCARE 

0 1 2 3 

1 Aspect lichid limpede, incolor vizual 

 

2 

 

Densitate, g/cm
3
 

 

0,8 -0.,9 SR EN ISO2811-1 :2016 

 

4. Mod de utilizare: 
Se pulverizează pe suprafața ce se dorește dezinfectanta. Timp de acțiune 5 minute. Nu 

necesită clătire. Se utilizează nediluat. 

 

5. Consum specific:  functie  grad de igenizare/ dezinfectie. 

 

6. Ambalare, transport si depozitare 

 Ambalare - produsul se ambalează în flacoane de  plastic închise etanş  având 

capacitatea de:  0,75 l; 4 l; 10 l.   

Depozitare si transport -  : în ambalajul închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare 

sau alte surse de căldură şi aprindere, la temperaturi între 5 - 30°C. 
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7. Termen de valabilitate: 36 luni in ambalajul original, închis etans  pastrat in 

conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.    

Ambalaj de unică folosință.  

 

8. Reglementari legale 

Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform 

legislatiei in vigoare.  

A se pastra in ambalajul original inchis ermetic. 

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

ambalajul. 

Păstraţi ambalajul închis ermetic şi sigilat până la utilizare. Ambalajele care au fost 

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

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. 

 

Toate operaţiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare,  distrugere reziduuri se 

vor face aplicând cu stricteţe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecţie a 

muncii şi igienă sanitară în vigoare corespunzătoare produselor inflamabile. 

 

Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere. 

 


