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           PURELL

 
 

INFORMAŢII TEHNICE 
Ingrediente Etanol pe bază de plante CAS n° 64

Caracteristici 

Spray : Aspect : lichid limpede, incolor până la opalescent
Șervețele : substrat albastru. Dimensiunea lavetei :
• Parfum: niciunul  
• pH : 5.0 – 5.5 

Conservare 
• Spray : Termenul de valabilitate :
• Șervețele : Termenul de valabilitate :
• Do not Sensibil la îngheț, a se depozita între 4 

Mod de 
utilizare  

Spray :  1.    Pulveriza
30 mL/m2 direct pe 
suprafața ce urmează a fi 
tratată, cură
prealabil 

Șervețele : 1. Șterge
curățată în prealabil
Închideți capacul după 
folosire 

Mediu 
• Formula este ușor biodegradabilă conform datelor bibliografice despre etanol 
• 100% din totalul ingredientelor sunt de origine naturală
• Versiunea în spray este certificată de ECOCERT pentru categoria Ecodetergent

Reglementare 
• Produs biocid PT2 și PT4  
• Pentru uz profesional 

Compatibilitate • Produsul este compatibil cu majoritatea suprafe

Precauții de 
utilizare 

• A se folosi numai pe suprafețe netede
• A nu se înghiți 
• A nu se amesteca cu alte produse
• Folosiți biocidele în condiții de siguranță
• Citiți întotdeauna eticheta și informațiile des
• A se arunca conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale
• A nu se reutiliza ambalajul gol 
• Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică de securitate a produsului
• În caz de urgență, contactați cel mai apropiat c

 

ECOCERT Greenlife conform standardului ECOCERT disponibil la http://detergents.ecocert.com/en 
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PURELL® Spray și Șervețele de dezinfectare a suprafețelor
    

Spray și șervețele dezinfectante care nu necesită clătire

și echipamente alimentare (suprafețe de lucru, sonde de termometre alimentare)

Piețe-țintă : industria alimentară 

clădiri de birouri și spații comune, depozite și industrii alimentare

• Acționare imediată și uscare rapidă

• S-a dovedit că distruge până la 99,999% din cei mai dăunători 
                    germeni 

• Bactericid, fungicid, virucid 

• Spray certificat Ecocert  

• Fără clătire, fără parfum  

• Test privind contaminarea alimentelor efectuat  în
                     standardul EN 4120:2007 

CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg), Apă 

: lichid limpede, incolor până la opalescent  
Dimensiunea lavetei : 130x210mm (Canistră dozatoare 12x100), 185x215mm (

Termenul de valabilitate : 3 ani 
Termenul de valabilitate : 2 ani. După deschidere, a se folosi în termen de o lună  

a se depozita între 4 și 40°C 

Pulverizați 10 până la 
30 mL/m2 direct pe 

ța ce urmează a fi 
tratată, curățată în 

 

2.   Lăsați să 
acționeze între 30 s 
și 5 min, în funcție 
de efectul dorit 
  

3.  Nu clătiți, ștergeți 
dacă este necesar 

tergeți suprafața  
țată în prealabil. 

ți capacul după  
 

2.   Lăsați să se 
usuce, nu clătiți 
Folosiți mai multe 
șervețele dacă este 
necesar 

3.  Aruncați șervețelul în 
recipientul de de
corespunzător

șor biodegradabilă conform datelor bibliografice despre etanol  
100% din totalul ingredientelor sunt de origine naturală  
Versiunea în spray este certificată de ECOCERT pentru categoria Ecodetergent 

Produsul este compatibil cu majoritatea suprafețelor, cu excepția suprafețelor sensibile la alcool (plexiglas etc.)

țe netede 

nu se amesteca cu alte produse 
ți biocidele în condiții de siguranță 

ți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare 
ținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale 

 
ții, consultați fișa tehnică de securitate a produsului 

ță, contactați cel mai apropiat centru de informare toxicologică 

 
țele de dezinfectare a suprafețelor 

   
și șervețele dezinfectante care nu necesită clătire, pentru suprafețe  

țe de lucru, sonde de termometre alimentare) 

: industria alimentară - catering, bucătării profesionale,  

și spații comune, depozite și industrii alimentare 

 

ă 

a dovedit că distruge până la 99,999% din cei mai dăunători  

Test privind contaminarea alimentelor efectuat  în conformitate cu  

12x100), 185x215mm (Canistră dozatoare 6x200 ) 

 

ți, ștergeți 
dacă este necesar  

4.    Repetați dacă este 
necesar sau în funcție de 
protocolul în vigoare 

ți șervețelul în 
recipientul de deșeuri 
corespunzător 

4.  Repetați dacă este 
necesar sau în funcție de 
protocolul în vigoare 

țelor, cu excepția suprafețelor sensibile la alcool (plexiglas etc.) 
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Tel: +44 (0) 1908 588444 
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Fabricat în Franța de : 

Laboratoires Prodene Klint 

– a GOJO Family Company  
8 Rue Léon Jouhaux 

Z.A Pariest 
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Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00 

Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49 

TIS-PUR-SFC-RO-V1

 
©2017 GOJO Industries, Inc Toate drepturile rezervate. Doar pentru piața Europeană. * Un afiliat al GOJO Industries, Inc. 
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*Studiu realizat în condiții curate și murdare ** Studiu realizat în condiții murdare *** Studiu realizat în condiții curate 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVITATEA MICROBIOLOGICĂ A SOLUȚIEI 

 Activ împotriva Standard Timp de contact 

Bacterii 

EN 1040 (v. Aprilie 2006)  30s 

EN 1276* (v. Martie 2010)  30s 

EN 13697* (v. Iunie 2015) 2 min 

EN 13697*** (v. Iunie 2015) Standard cu privire Listeria monocytogenes, Salmonella enterica 

enteritidis și thyphimurium, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni 
2 min 

EN 13727+A2* (v. Dec 2015) 30s 

Mycobacterii EN 14348* (v. Iunie 2005) Standard cu privire M.avium și M.terrae 30s 

Drojdie /  Mucegai 

EN 1275 (v. Aprilie 2006)  30s / 1 min 

EN 1650+A1* (v. Iulie 2013) Standard cu privire Candida albicans 30s 

EN 1650+A1*** (v. Iulie 2013) Standard cu privire Aspergillus brasiliensis 1 min 

EN 13624* (v. Nov 2013) Standard cu privire Candida albicans 30s 

EN 13624*** (v. Nov 2013) Standard cu privire Aspergillus brasiliensis 1 min 

EN 13697* (v. Iunie 2015) 5 min 

EN 13697*** (v. Iunie 2015) Saccharomyces cerevisiae 5 min 

Virusuri 

EN 14476+A1** (v. Ianuarie 2007) : Rotavirus, Herpes, BVDV (surogat pentru Hepatita C),   
PRV (surogat pentru Hepatita B) 

30s 

EN 14476+A1** (v. Oct 2015) : Norovirus 1 min 

EN 14476+A1*** (v. Oct 2015) : Adenovirus 1 min 

AMBALARE   COD PRODUS 

6 x 750 mL Spray  32675-06-EEU 

6 x 200  Canistră dozatoare 95104-06-EEU 

12 x 100  Canistră dozatoare 95102-12-EEU 

Folosiți biocidele în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. 

 


