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FIŞA TEHNICĂ  
 

Denumirea produsului: KLINTENSIV® DAVERA SOAP  
 
Caracteristici fizico-chimice:  

 

ASPECT: lichid vascos 
CULOARE: pal 
MIROS: parfum 
Ph: 7 ± 1 
SOLUBILITATE: completă în orice proporţie 
CARACTER CHIMIC: cationic 
BIODEGRABILITATE: > 90% 
TERMEN DE VALABILITATE: 3 ani de la data fabricaţiei 

 
Domeniul de aplicare: KLINTENSIV® DAVERA SOAP este un sapun/gel pentru dezinfectarea şi menţinerea igienei în 
scopul dezinfecţiei. Se poate utiliza pentru: dezinfectia igienica a mainilor prin spalare, in institutii/zone cu risc mare 
de epidemii.   
Utilizarea substanţei/preparatului: KLINTENSIV® DAVERA SOAP este un sapun/gel de dus/sampon vascos, fara 
aldehide si fenoli, cu un larg spectru de actiune biocida, testat in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene. 
Se foloseste pentru dezinfectia igienica a intregului corp, inclusiv a mainilor si a pielii capului, la oameni si animale, 
in domeniul medical, industrial, agro-alimentar, farmaceutic, colectivitati, casnic, veterinar. 
Tip produs biocid: GRUPA PRINCIPALA I, TP 1  
 
Activitate biocida si standarde:  

 
 
Indicatii de utilizare: 

 
 
Compoziţia chimică la 100 g produs:  
Substanţa activă:  
2%  Clorhexidina digluconata CAS 18472-51-0, Nr. CE 242-354-0 
Alte ingrediente: surfactanti cationici, surfactanti anionici, ingrosator, emolienti, parfum, colorant, apă.  
 
Mod de utilizare: se utilizează ca atare. 

AVIZ NR. 4218BIO/01/12.24
Activitate Standard Conditii Organism testat Concentra Timp 

BACTERICIDA SR EN 1499 Murdarie Escherichia colli K12 NCTC 10538 10 ml 60 secunde

Staphylococcus aureus  ATCC6538
Pseudomonas aeruginosa ATCC15
Enterococcus hirae ATCC 10541
Escherichia colli ATCC 10536

LEVURICIDA SR EN 13624 Murdarie Candida albicans NCPF 3179 100% 60 secunde

60 secunde

KLINTENSIV® DAVERA SOAP 

BACTERICIDA SR EN 13727 Murdarie 100%

Metoda de aplicare Utilizare Concentratie Timp actiune
Prin spalare Dezinfectia igienica a mainilor 10 ml 60 secunde

Domeniul de utilizare - unitati sanitare



 
 

2                                                                                                                FT 19/09.2016-Ed.1/Rev.0 
 

• Domeniul medical: Personal medical si pacienti (de preferat a se folosi pe intreg corpul inainte de manevre 
invazive): 10 ml sapun – 60 secunde. 

• Domeniul industrial, agro-alimentar, farmaceutic: in functie de procedurile interne: 10 ml sapun – 60 sec. 
• Colectivitati si casnic: ori de cate ori este nevoie (in case de batrani, scoli, gradinite, universitati, sedii bancare, 

institutii publice, sedii cu flux marit de personal si/sau clienti, zone agglomerate): 10 ml sapun – 60 sec. 
ATENTIE: A NU SE INGHITI! A SE EVITA CONTACTUL CU OCHII! 
Se poate utiliza de catre persoanele in varsta si femei insarcinate. 

 
Ambalare: flacon HDPE: 20, 25, 30, 45, 50, 75, 100, 120, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 750, 1000, 
2000, 5000 ml; butoi HDPE 100, 180, 200, 220 kg, IBC 1000L 
Transport, livrare, depozitare: KLINTENSIV® DAVERA SOAP se depozitează în spaţii închise, curate, bine aerisite,  la 
temperaturi între +5˚C la +30˚C. Fiecare lot de livrare va fi însoţit de documentul de certificare a calităţii întocmit 
conform dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv declaraţia de conformitate întocmită pe baza specificaţiilor 
tehnice şi a buletinelor de analiză şi avizul sanitar. 
 
Precautiuni de utilizare: 
Fraze de pericol (H): 
H318 Provoaca leziuni ocular grave 
H400 Foarte toxic pentru viata acvatica  
  

  
  GHS07   GHS09 

  
Fraze de precautie: 
P101 Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. 
P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. 
P233 Păstraţi recipientul închis etanş.  
P234 Păstrați numai în recipientul original 
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 
P272 Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. 
P273 Evitati dispersarea in mediu. 
P301+310 ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă 
simțiți bine. 
P305+P351+P338 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.  
P313+332 În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. 
P313+337+338 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medical; Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și 
dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. 
P363 Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. 
P370+378 În caz de incendiu: Utilizați spuma/pulbere pentru stingere 
P391 Colectati scurgerile de produs. 
P410 A se proteja de lumina solară. 
P411 A se depozita la temperaturi care să nu depășească 25 o C 
P501 Eliminati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale/nationale/internationale 


