
FIȘA TEHNICĂ

Denumirea produsului: 

iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru mâini

Domeniul de utilizare: 

Gel alcoolic dezinfectant pentru mâini. 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. 

Aria de aplicare:
Dezinfectant bactericid, fungicid și virucid, destinat aplicării directe la oameni, cu excepția unităților 

sanitare. Categorii de utilizatori: industriali, profesionali.
Eficacitate bactericidă, testată în conformitate cu EN 13727+A2, PN-EN 1276:2010/AC:2010, PN-EN 

1500:2013, împotriva Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, 

Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli K12 NCTC 10538,  în concentrație de 100%, la un timp de 

acțiune de 60 de secunde și o temperatură de 20°C.

Eficacitate fungicidă,  SR EN 1650, împotriva Candida albicans ATCC 10231, în concentrație de 100%, la un 

timp de acțiune de 60 de secunde și o temperatură de 20°C.

Eficacitate virucidă, testată în conformitate cu standardul SREN 14476+A2, pentru tulpina de referință 

Poliovirus Sabin 1 Lsc2ab.

Indicații de utilizare: 
Se utilizează ca atare, nediluat. Se aplică 3 ml și se masează mâinile timp de 60 de secunde. Nu necesită 

clătire. Nu usucă mâinile. Atenție! Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate reduce eficiența 

tratamentului. Nu se amestecă cu alte produse.

Ingrediente: 
Etanol (CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6) - 63g/100g produs, propan-2-ol (CAS:67-63-0, EC:200-661-7) – 7g/100g 

produs, clorură de benzalconiu (CAS: 68424-85-1, EC: 270-325-2) - 0,05g/ 100 g produs.

Precauții:

PERICOL

                                               GHS07                                                   GHS02

H225: 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 păstra departe de surse de căldură/ scântei/ flăcări deschise/ suprafețe 

încinse. Fumatul interzis. P233: Păstrați recipientul închis etanș. 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: În caz de incendiu: utilizați dioxid de carbon, pulbere chimică 

pentru stingere. P501: Aruncați conținutul/ recipientul la un centru avizat de colectare a deșeurilor.

Condiții de depozitare:
A se păstra în loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț, la temperaturi 

cuprinse între 5°C și 25°C.

Termen de valabilitate:
24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original, închis etanș. A se vedea data inscripționată pe 

ambalaj.

Fabricat în Romania de: SC EKOMAX INTERNATIONAL SRL, Strada Diamantului, nr. 31, Bragadiru, Ilfov, 

077025, Telefon: +40214202038, Fax: +4021202047 e-mail: contact@ekomax.ro, www.Detergenti-

curatenie.ro

Cantitate nominală: 2 ml, 5 ml, 10 ml, 12 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, 93 ml, 100 

ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 270 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 450 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 3 l, 4 l, 5l, 10 l, 1000 

l.

Avizat MS sub numărul 5103BIO/01/12.24.


