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FIȘĂ TEHNICĂ nr. 442                                                             
AZUR IGIENIZANT SUPRAFEȚE – ALCOOL 75%  
Data: 02/03/2021; Ediția:1; Revizia:1 
 
DESCRIERE PRODUS: AZUR IGIENIZANT SUPRAFEȚE este o soluție pe bază de alcool. Este 

un produs gata preparat, fără aldehide sau fenoli, pentru igienizarea/curăţarea și degresarea rapidă prin 
pulverizare sau ștergere a suprafețelor dure, rezistente la alcool. 
Are o uscare rapidă, nu lasă urme și nu necesită clătire. 
 

UTILIZĂRI TIPICE:  Produsul se folosește pentru igienizarea/curățarea diverselor suprafețe 

(echipamente electrice și electronice, mouse, tastatură, gresie, faianță, robineți, duș, sticlă, metal, 
suprafețe din material plastic, mobilier melaminat, uși, întrerupatoare, clanțe etc.). Destinat utilizării în 
spații publice, industriale sau private. 
 
Produsul îmbunătățește aspectul suprafețelor pe care a fost utilizat.   
 

CARACTERISTICI PRINCIPALE:   
- Igienizant  
- Degresant 
- Uscare rapidă 
- Nu lasă urme 
- Nu necesită clătire 
 

COMPOZIȚIE 
Mix: alcool etilic CAS 64-17-5 min. 75%, denaturanți propan-2-ol, MEK, etandiol, apă demineralizată. 
 

CARACTERISTICI TEHNICE: 
Nr. 
crt. 

Caracteristica UM Valoarea caracteristicii Metoda de analiză 

Caracteristicile produsului 

1. Aspect - lichid omogen vizual 

2. Culoare   incolor  vizual 

3. Miros Caracteristic, de alcool 

5. Densitate la 20
0
C g/cm

3
 0,844±0,01  

6. Solubilitate in apă Solubil în orice proporție 

 

MOD DE APLICARE: 
Se folosește ca atare (nediluat). Se îndepartează murdăria grosieră, după care se pulverizează manual 
sau se umectează suprafața ce urmează a fi igienizată. Se lasă să acționeze 5 minute, după care 
suprafața poate fi ștearsă cu o lavetă sau prosop de hârtie. 
În cazul echipamentelor electrice si electronice se aplică produsul întâi pe o lavetă cu care se șterge 
suprafața de curățat. Nu se pulverizează direct pe echipamente/dispozitive.  
Nu se amestecă cu alte substanțe pentru menținerea potențialului de igienizare. În cazul articolelor 
vopsite sau lăcuite se testează în prealabil într-un loc ascuns. 
 
Metode de aplicare: prin pulverizare sau ștergere. 
 
Curățare echipament de aplicare: spălare cu apă, înainte și după utilizare. 
 

AMBALARE: 
 În ambalaje din plastic de 1 L, 5 L, 10 L.  

 

DEPOZITARE: 

 În spații curate, aerisite, ferite de radiații solare sau surse de caldură, la temperaturi scăzute (sub 
25

0
C).  
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TRANSPORT:  

 Cu mijloace de transport care nu permit expunerea produsului la radiaţii solare şi intemperii. Se va 
asigura integritatea produselor la transport. 

 
MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ: 
Produsul conține alcool, substanță foarte inflamabilă și iritantă pentru ochi. Toate informațiile referitoare la 
sănătatea și securitatea utilizatorilor acestui produs se găsesc în fișa cu date de securitate. 

 
TERMEN DE VALABILITATE: 
60 luni, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare. 

 

NOTA: 
Aceste informaţii tehnice sunt transmise în vederea obţinerii celor mai bune rezultate. Orice abatere de la 
condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. În aceste 
condiții sunt necesare testarea produsului in conditii proprii de aplicare a beneficiarului precum și 
solicitarea sprijinului specialiştilor noştri. Recomandările si informațiile privind produsele sunt valabile 
numai atunci când acestea sunt depozitate, manipulate, aplicate si exploatate în conformitate cu Fisa 
tehnica a produselor Azur. 

Produsele noastre sunt fabricate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate şi 
securitate în munca ISO 9001: 2015 ISO,14001:2015 şi ISO 45001:2018. 

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului să consulte si sa 
respecte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului, a cărei copie se livrează la cerere.  

 


