
 
        

 

 

 

 

  
 

Dezinfectare prin stergere a suprafetelor mici 

IVN 01 WIPES 
Servetele impregnate cu solutie alcoolica, 

gata de utilizare, pentru curatarea si 
dezinfectarea rapida prin stergere a 

suprafetelor rezistente la alcool. 

IVN 01 Wipes 
 

  Sunt servetele impregnate cu solutie 
alcoolica recomandate pentru curatarea si 
dezinfectarea rapida a suprafetelor mici, 
rezistente la alcool. Se recomanda a fi 
utilizate in zone unde nu se pot aplica 
produse dezinfectante prin pulverizare sau 
unde este necesara o uscare rapida a 
suprafetelor dupa aplicare cum ar fi mese 
de examinare, scaune de recoltare, 
dulapuri, manere usi, suprafete mici de 
lucru, etc in spitale, cabinete medicale, 
cabinete stomatologice, in industria 
cosmetica sau industria alimentara. 
Produsul nu continue aldehide, surfactanti, 
coloranti sau parfumuri. 

 

Caracteristici 
 

• acțiune rapidă  
• miros plăcut 
• spectru larg de acțiune 
• uscare rapidă fără reziduuri 
• gamă foarte largă de aplicabilitate  
 
Compoziție (ingrediente active): 
100 g conțin:  
• 40.0 g Etanol;  
• 9.5 g Propan-2-ol  
• 0.25 g 
Didecyldimethylammonium 
chloride  
• 0.25 g 
Alkylelhylbenzyldimethylammoni
um chloride  
• 0.25 g Alkylbenzyldimelhylammonium 
chloride 
 
Fiecare pachet contine 120 servetele 
impregnate cu 250g solutie dezinfectanta. 
Fiecare servetel contine (in medie) 2,1g 
solutie dezinfectanta. 

Mod de utilizare 
 
 Scoateti cate un sevetel o data din cutie. 
Dupa ce ati scos servetelul asigrati-va ca ati 
inchis etans capacul cutiei! Stergeti 
suprafata ce se doreste a fi dezinfectata cu 
servetelul dezinfectant asigurandu-va ca 
suprafata este complet umeda/acoperita 
cu substanta dezinfectanta. Utilizati 
numarul necesar de servetele pentru a 
asigura umezirea completa a suprafetei 
vizate pe durata timpului de actiune 
recomandat!. Dupa aplicare, lasati produsul 
sa actioneze conform timpilor de actiune 
recomandati (minim 60 sec). Toate 
suprafetele ce vor intra in contact cu 
produse alimentare se recomanda a fi 
clatite cu apa curata dupa trecerea timpilor 
de actiune recomandati. Contaminarile 
masive cu material organic (de ex. sange, 
secretii) vor fi curatate inainte de utilizarea 
servetelelor dezinfectante. 

Atenționări:  
 
 - Dezinfectantii pe baza de alcool nu 
trebuie utilizati pentru dezinfectarea 
suprafetelor mari (risc de incendiu sau 
explozie!) Cantitate: maxim 50ml/m2 
- Pastrati la distanta de surse de 
aprindere; nu fumati in apropiere. 
Suprafetele fierbinti trebuie racite inainte 
de dezinfectare. Echipamentele electrice 
trebuie inchise si scoase din priza. 
- Contine substante volatile.Asigurati o 
ventilatie corespunzatoare. 
- Nu este potrivit pentru dezinfectarea 
suprafetelor sensibile la alcool (de ex. 
sticla acrilica lacuri solubile in alcool) 
- Evitati contactul cu ochii si membranele 
mucosae. 
- Utilizati echipamente de protectie 
personala atinci cand manipulati 
dezinfectanti.  
 

Recomandări de utilizare (conf 
EN14885) 

 
-  EN 13727- bactericid (în condiții de 
murdărie) - nediluat – 30sec;  
- EN 13624 – levuricid (în condiții de 
murdărie) – nediluat – 30sec.  
- EN 13697- bactericid și levuricid (în 
condiții de murdărie) – nediluat - 60sec.; 

 
   Utilizați dezinfectanții în condiții de 
siguranță și conform specificațiilor 
producătorului.  Citiți întotdeauna 
eticheta și fișa de siguranță înainte de 
utilizare. 
 

Produs biocid! 
Produs biocid conf BPR BauA nr. N-
77992 (înregistrare în țara de origine - 
Germania) 
Avizat în România de Comisia 
Națională pentru Produse Biocide ca 
produs biocid TP2 cu aviz 
nr.4637BIO/02/12.24. 
 
Caracteristici fizice și chimice (solutie 
dezinfectanta):  

-Aspect: lichid incolor  
-Miros: alcoolic  
-Valoare ph: cca. 8 la 20 °C  
-Densitate: cca. 0.9 g/cm3 la 20 °C  
-Punct de aprindere: 24 °C conf. DIN 51755  
-Solubilitate: complet solubil în apă 
 
Mod de prezentare: 

- cutie plastic cu capac continand 120 
servetele gata de utilizare 
- refill – punga plastic continand 120 
servetele gata de utilizare 
  

 Producator: IVN Nettetal, Nettetal - 
Germania 


