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

 

                                             INTENSE ENERGY FRESH 
Detergent superconcentrat cu efect deodorant si spuma redusa 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

15% < 30% Tensioactivi non ionici,5% < 15% Parfumuri,< 5% Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Tensioattivi 
anionici, Geraniol, Hydroxy-citronellal, Citral, Limonene 

Aspect: Lichid galben 

Miros: de citrice  

pH: 8,00 +/- 1,00 

Densitate relativă: 0,96 
gr/cm3  

Solubilitate în apă: da 
 

Detergent de întreținere super concentrat pentru spălarea zilnică a tuturor tipurilor de pardoseli și suprafețe lavabile. Realizeaza o actiune 
eficienta de deodorizare, lasand o senzatie placuta de curatenie. Nu necesită clătire 

 
Utilizare cu sistemul de sticle GIUSTADOSE: 
-1 doza de 25 ml la 10 litri de apa 
-2 doze de 25 ml la 10 litri de apa pentru o persistenta mare a notei parfumate. 

 PRECAUTII DE UTILIZARE 

Controale tehnice: 
Uz industrial: 
Deschideți cu grijă. Închideți întotdeauna recipientul ermetic și imediat.  
Luați măsurile de protecție individuală relevante. 
 
Măsuri de protecție individuală: 
 
a) Protecția ochilor/feței 
Când manipulați produsul pur, utilizați ochelari de protecție (ochelari de protecție) (EN 166). 
 
b) Protecția pielii 
  
i) Protecția mâinilor 
Când manipulați produsul pur, utilizați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN 374-1 / EN374-2 / EN374-3) 
 
ii) Altele 
Când manipulați produsul pur, purtați îmbrăcăminte completă de protecție a pielii. 
 
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 1 Kg 

 
2.1.1 Clasificare conform cu Regulamentul (CE) N. 1272/2008: 

 

Pictograme: 
GHS07, GHS09 

 

Clase de pericol și coduri de categorie: 
Irritarea pielii. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Acvatic Chronic 2 
 
Coduri pentru fraze de pericol: 
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H315 - Provoacă iritarea pielii 
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 
Dacă este adus în contact cu ochii, produsul provoacă iritații semnificative care pot dura mai mult de 24 de ore; dacă este adus la 
contactul cu pielea, provoaca inflamatii considerabile cu eritem, cruste sau edem. 
Dacă este adus în contact cu pielea, produsul poate provoca sensibilizare a pielii. 
Produsul este periculos pentru mediu deoarece este toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată  
 
Număr ONU: 3082 
 
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 


