
 

Produs de: 
Medusa s.r.l. 
Via Dell'Artigianato 2/4 
35023 Bagnoli di Sopra (PD) 
Tel. +39 049 5352393 
Fax +39 049 7423107 
Email: info@medusasrl.com 

 
Rev. n. 3 del 30/06/2020            

Fisa Tehnica 

 
 
 

 
Date tehnice 
Contine (Reg.CE 648/2004): 

             BALSAM INDIAN WOOD 
Balsam Parfumat 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

5% < 15% Tensioactivi cationici,< 5% Parfum, Hexyl cinnam-aldehyd, Benzyl salicylate, Alpha isomethyl ionone, Coumarin 

Aspect: Lichid alb dens  

Miros: Miros lemnos / picant 

pH: 3,35 +/- 1,00 

Densitate relativă: 0,995 
Solubilitate în apă: da   

Balsam concentrat cu parfum plăcut pentru tratarea manuală și automată a țesăturilor.  

    Face rufele moi, pufoase și plăcute la atingere. Formula sa protejează fibrele și facilitează călcarea. 

 
In masina de la 4 la 6 grame pe Kg de rufe uscate.  
La mana 50 grame in 10 litri de apa. 

Controale tehnice adecvate: 
Utilizări industriale: 
Fără risc în condiții normale de utilizare. Luați măsurile de protecție individuală relevante. 

 
Măsuri de protecție individuală: 
 
a) Protecție pentru ochi/față Nu este necesară pentru utilizarea normală. 
 
b) Protecția pielii 
 
i) Protecția mâinilor 
Nu este necesar pentru utilizare normală. 
 
ii) Altele 
Purtați haine normale de lucru. 
 
c) Protecţia căilor respiratorii 
Nu este necesar pentru utilizare normală. 
 
d) Pericole termice 
Nici un pericol de raportat 
 
Controlul expunerii mediului: 
Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu. 

 
 

6 buc x 2 Kg - 4 buc x 5 Kg - 1 buc x 10 Kg - 1 buc x 25 Kg 

 

2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008: 

Pictograme: 

Nu. 

Clasă de pericol și coduri categorie:  
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Aquatic Chronic 3 

Coduri pentru fraze de pericol: 

H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 

Produsul este periculos pentru mediu deoarece este dăunător vieții acvatice cu efecte de lungă durată  

Număr ONU: 0000 

Avertismente: Instrucțiunile și informațiile conținute în acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al utilizării 

practice si prin urmare, exacte și relevante. Deoarece condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt dincolo de orice posibilitate 

de control, sunt furnizate de noi fără nicio răspundere sau garanție, implicită sau explicită. Pentru mai multe informații vă rugăm să 

contactați serviciul nostru tehnic 
 


