
Document de prezentare a produsului 
SANO JET BAIE 

 
1. Denumire Comercială: SANO JET BAIE 
 
2. Grupa principală şi tipul de produs biocid 

o Grupa principală     1 
Tip de produs 2 - Dezinfectante pentru spaţii private şi zone de sănătate publică şi alte produse biocide. 
 
3. Domeniul de utilizare şi indicaţii de utilizare: 
 Curăţă cu putere Baia! Omoară 99,9% din germeni şi bacterii. Curăţă cu Putere căzi, accesoriile 
din baie, cabine de duş, suprafeţe din ceramică şi porţelan. Este un tratament special pentru îndepărtarea 
petelor şi murdăriei, inclusiv: depuneri de calcar, pete de rugină, reziduuri de săpun şi mucegai. Produsul 
este eficient în omorârea Candida albicans și Aspergillus brasiliensis. 
Instrucţiuni: înainte de prima utilizare faceţi un test de rezistenţă a culorii / suprafeţei într-un colţ ascuns. 
Rotiţi duza de pulverizare în poziţia ON și pulverizaţi până suprafaţa se acoperă cu spumă. Așteptaţi 1 
minut, apoi ștergeţi bine cu o lavetă sau burete până când produsul e complet îndepărtat și astfel se obţine 
o suprafaţă curată, fără germeni. Pentru suprafeţele foarte murdare, repetaţi procedeul descris. După 
utilizare, asiguraţi-vă că duza de pulverizare este în poziţia OFF. 
 
  4. Forma de conditionare 

o Recipient din plastic  
o Conţinut: lichid  
o 750ml, 1L  
 

5. Compozitia chimică: substanţă activă  
 

Concentration  material 

 

Raw EC No. CAS No.  
1%  Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride 

(ADBAC/BKC (C12-C16)) 
270-325-2

 
68424-85-1 

 
6. Indicatiile privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare  finală 

o Conditii de păstrare şi depozitare 
H226 Lichid şi vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.  P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări 
deschise/suprafeţe încinse. — Fumatul interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P262 
Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P264 Spălaţi-vă bine pe mâini după utilizare. 
P235+410 A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară. Nu pulverizaţi panourile de operare sau 
punctele electrice. 

 
o Eliminare finală 

Produs:
Reziduurile chimice se clasifică în general ca deşeuri speciale. Aruncarea acestor substanţe este 
reglementată în ţările membre CE prin legi şi reglementări corespunzătoare. Reglementări legislative în 
România: Eliminarea deşeurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. 

- HG128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificată si completată prin HG 268/2005; 
- OMAPM nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor; 
- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 
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- HG 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile 

periculoase. 
       -  HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 
 
Ambalaj
Ambalajele goale pot fi aruncate împreună cu deşeurile normale. Reglementări legislative în România: 
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Ambalajele pot fi date spre 
reciclare doar când sunt complet goale. Asiguraţi-vă că recipientul este gol înainte de a-l arunca. În cazul 
în care înstrăinaţi un recipient gol sau cu conţinut, informaţi persoana receptoare despre posibilele 
pericole.  
 
7. Periculozitate şi măsuri de prim ajutor: 
 
Clasificare în acord cu Regulamentul UE nr. 1272/2008 cu amendamentele ulterioare:  
Pericole fizice:                          Lichid Inflamabil 3,     H226: Lichid şi vapori inflamabili.  
Pericole de sănătate:                Iritarea pielii:     H315: Provoacă iritarea pielii. 
                                                   Iritarea ochilor:  H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                           
Pericole pentru mediu:            Nu sunt riscuri specificate. 

Pictograme de Periculozitate:               
                                                     GHS07           GHS02  
Cuvânt de avertizare:                              Atenţie 
Fraze de pericol:       H226: Lichid şi vapori inflamabili. 
                                    H315: Provoacă iritarea pielii. 
                                    H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
Fraze de precauţie:    
P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare.  
P210: A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. — Fumatul 
interzis. 
P233: Păstraţi recipientul închis etanş.  
P262: Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  
P264: Spălaţi-vă bine pe mâini după utilizare.  
P303+361+353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea 
contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.  
P305+351+338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să 
clătiţi.  
P332+P313: În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.  
P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.  
P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic.  
P235+410: A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară. 
Informaţii suplimentare: Conţine 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Poate produce o reacţie alergică. 
Necomestibil! Nu pulverizaţi panourile de operare sau punctele electrice. 
 
Clasificare anterioară în acord cu Directiva 67/548/EEC sau Directiva 1999/45/EC cu 
amendamentele ulterioare: 
Nu se aplică – Produs nou. 
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