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FIȘĂ TEHNICĂ nr. 440                                                             
AZUR ALL CLEAN SOLUȚIE DE DEZINFECTANT SUPRAFEȚE 
Grupa: produse biocide                                                         
Data: 06/04/2020; Ediția:1; Revizia:0 
 
 
DESCRIERE PRODUS: AZUR ALL CLEAN soluție de dezinfectant suprafețe este o soluție apoasă 

pe bază de clorură de benzalconiu. Produsul are o eficacitate ridicată împotriva bacteriilor: Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium. 

 
UTILIZĂRI TIPICE:  se utilizează ca agent antimicrobial în sectoare ca: zootehnic, alimentar sau 

casnic. Se recomandă pentru dezinfecția suprafețelor interioare și exterioare: obiecte sanitare ceramice, 
echipamente si mobilier (care nu intră în contact direct cu alimentele), pardoseli, scări de bloc, birouri, alei 
pietonale, drumuri publice, locuri de joacă. Este un produs din categoria dezinfectanților care nu sunt 
destinați aplicării directe la oameni si animale. 

 
CARACTERISTICI PRINCIPALE:   

 Avizat de Ministerul Sănătății-Comisia Națională de Produse Biocide Nr. 4976BIO/02/12.24 

 Dezinfectează 

 Eficacitate ridicată împotriva bacteriilor 

 Efect în 5 minute 

 
COMPOZIȚIE 
 

Nr. crt. Materie primă % 

1 Clorura de alchil dimetilbenzilamoniu, CAS 68424-85-1 
 

0,04 

2 Apă 99,96 

 
CARACTERISTICI TEHNICE: 
 

Nr. 
crt. 

Caracteristica UM Valoarea caracteristicii Metoda de analiză 

Caracteristicile produsului 

1. Aspect - lichid omogen vizual 

2. Culoare   incolor pană la ușor gălbui vizual 

3. Miros Caracteristic 

4. pH, la 20
0
C - 7±1 STAS 8619/3 

5. Densitate la 20
0
C g/cm

3
 0,98±0,02 - 

6. Solubilitate in apă Solubil 

7.  Biodegradabilitate, % min. 90 

 
MOD DE APLICARE: 
Pregătirea produsului: 
Produsul trebuie condționat la 10-30

0
C si omogenizat. Temperatura mediului recomandata este de       10-

30
0
C. Produsul nu trebuie aplicat la temperaturi mai mici de 5

0
C. 

 
Pregătirea suportului si aplicarea: 
Se folosește ca atare (nediluat). Se îndepărteaza murdăria grosieră, după care se pulverizează produsul 
nediluat pe suprafața ce urmează a fi dezinfectată. Se lasă să acționeze. 
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EFICACITATE 
 

Activitate Mod de aplicare  Concentrație Timp de acțiune 

Bactericidă Pulverizare, dispersie nediluat 5 min. 

 
Curățare echipament de aplicare: spălare cu apă, înainte și după utilizare. 
 

TESTE DE EFICACITATE 
 
Condiții: 

 Suport: apă dură 

 Concentrație: 0,04% 

 Timp de contact: 5 min ±10 sec 

 Substanța de interferență: 3,0 g/l albumină bovina 

 Temperatura de incubație : 37°C + 1°C 

 Identificarea tulpinilor bacteriene utilizate:  
Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 
Escherichia coli NCTC 10418 
Staphylococcus aureus NCTC 6571 
Enterococcus hirae ATCC 8043 
Salmonella typhimurium NCTC 12023 

 
Concluzie: Conform EN1276, dezinfectantul AZUR ALL CLEAN are activitate bactericidă în 5 minute la 

20 ° C în condiții de murdărie (3,0 g / l albumină bovină) pentru tulpinile menționate detaliate. 
 

CONSUMURI SPECIFICE MEDII: Consumul variaza în 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, sigure, la temperaturi cuprinse între 5-30
0
C. A nu se stoca la 

temperaturi sub 5ºC deoarece produsul se poate deteriora.  

 
TRANSPORT:  

 Cu mijloace de transport care nu permit expunerea produsului la radiaţii solare şi intemperii. 

 Se va evita transportarea produsului la temperaturi mai mici de 5
0
C si mai mari de 40

0
C. 

 
MĂSURI DE SĂNATATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ: 
 
Produsul nu daunează sănătații umane. Se vor lua măsuri specifice activității cu substanțe chimice 
(echipament de protecție). 
Toate informațiile referitoare la sănătatea și securitatea utilizatorilor acestui produs se găsesc în 
fișa cu date de securitate. 

 
TERMEN DE VALABILITATE: 
12 luni, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare. 


