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FIȘĂ TEHNICĂ nr. 446                                                             
AZUR Septic H+ DEZINFECTANT SUPRAFEȚE 
Grupa: produse biocide                                                         
Data: 25/05/2020; Ediția:1; Revizia:0 
 
DESCRIERE PRODUS: AZUR Septic H+ soluție de dezinfectant suprafețe este o soluție apoasă pe 

bază de izopropanol. 
AZUR SEPTIC H+ este o soluție antibacteriană cu acțiune rapidă, destinată dezinfectării suprafețelor, 
materialelor, echipamentelor și mobilierului. Produsul are o eficacitate ridicată, distrugând bacteriile: 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa. 
Produsul se folosește pentru dezinfecția suprafețelor în domeniul medical, colectivități, casnic, industrial – 
EN 13727. 

 

UTILIZĂRI TIPICE:  Ideal pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor și a echipamentelor non-invazive 

din domeniul medical. De asemenea, produsul este destinat dezinfectării suprafețelor rezistente la alcool 
din spații publice, industriale sau private (hoteluri, restaurante, cantine, baruri, școli, grădinițe, săli de sport 
și fitness, saloane de înfrumusețare, etc). 
 

CARACTERISTICI PRINCIPALE:   
 Avizat de Institutul Cantacuzino  (Nr. Autorizație INCDMMC: 207/14.05.2020) 

 Dezinfectează 

 Omoara 99,9% din bacterii 

 
COMPOZIȚIE 
 
Nr. crt. Materie primă % 

1 Alcool izopropilic CAS 67-63-0 concentrație  
 

77,23 

2 Apă 22,77 

 
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 

5. Densitate la 20
0
C g/cm

3
 0,840-0,844  

6. Solubilitate in apă Solubil 

 
MOD DE APLICARE: 
 
Pregătirea suportului si aplicarea: 
Se folosește ca atare (nediluat). Se îndepărtează murdăria grosieră, după care se pulverizează manual 
sau se umezește 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. Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate reduce 
eficiența tratamentului. Nu se combină cu alte produse.  

 
EFICACITATE 
 

 
 
 

Spectru de activitate Test Condiții de testare Timp de acțiune 

Bactericid SR EN 13727+A2 Condiții de curățenie și murdărie 5 min 
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Curatare echipament de aplicare: spălare cu apă, înainte și după utilizare. 
 

CONSUMURI SPECIFICE MEDII: Consumul variază in funcție de natura suprafeței. Valoarea 

exactă a consumului se stabilește în urma unor teste. 

 
AMBALARE: 

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

 
DEPOZITARE: 

 În spații curate, aerisite, ferite de radiații solare, sau alte surse de caldură, la temperaturi  
între 5-30

0
C.  

 
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: 
24 luni, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare. 
 


