
 

DOMENIU DE UTILIZARE PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE
Aspect Culoare Miros

lichid Galben parfumat

Clasificarea pericolelor

UTILIZATI PRODUSUL PENTRU CURATAREA: 

MOD DE AMBALARE

DOZARE:
Flacon de 750ml SD4010 0

0
Gata de utilizat Bucati in cutie: 12 0

Cutii pe palet: 50 0
Cutii pe rand: 10 0

MOD DE UTILIZARE
Flacon concentrat 750ml

Ambalaj: flacoane in 
PP 750 ml

Recipient PE-
HD 5 Kg

Cod. vanzare:
Cod. Ean:

GREEN CLEAN  SGRASANTE  MULTIUSO  
DETERGENT   DEGRESANT  SPECIFIC - UNIVERSAL  

Fisa Tehnica 

EU Ecolabel: 020/032/001 

GREEN CLEAN SGRASSANTE MULTIUSO    este un detergent cu efect antibacterian si putere  
mare de degresare-emulgator, potrivit pentru curățarea tuturor suprafețelor , Iideal și pentru 
curatarea echipamentelor de bucătărie și industria alimentară. Cu concentrație ridicată de substanțe 
active naturale, elimină în mod eficient orice tip de murdarie persistenta, grăsime, ulei, reziduuri 
alimentare, etc.Produsul este ambalat in flacon de 750 ml  gata de utilizare. 
Produs recomandat pentru  planul de curatenie  si autocontrol  H.A.C.C.P 
PRODUS CERTIFICAT  ECOLABEL  certficat  : EU Ecolabel: IT/020/032 

Pulverizati produsul  in poziţie verticală la aproximativ  20 cm de  suprafata de curatat, distribuiti produsul uniform 
 utiilizand de preferinţă, un burete  dupa care stergeti  suprafate cu o cirpa umeda. Pentru murdarie persistenta 
lasati sa actioneze câteva minute. Calatiti bine si uscati. Repetati daca e necesar.  

Cuptoare,hote,gratare,aragaze,mese de lucru,  utilaje si 
echipamente   mobilier ,  jaluzele,  etc. 
Toate tipurile de suprafete rezistente la apa.   

Industria alimentara si agroalimentara,bucatari, 
restaurante,hoteluri,pensiuni,brutari,pizzerie, industria 
mecanica,etc  

     
    



Biodegradabilitatea agenţilor din formula:

Ecotoxicitate:

Nu este periculos pentru mediu Dir. 99/45 CE.

ATENTIONARI

RECOMANDARI

PROTECTIE.
Nu necesita echipament de protectie special.
Păstrați produsul in recipientul original închis etans.

VALABILITATE PRODUS

NUMARUL DE LOT PRODUS

DATE DE IDENTIFICARE PRODUCATOR

Numai pentru uz profesional

REFERENT PRODUS DELEGAT DE CATRE PRODUCATOR

DATE DE ACTUALIZARE FISA

Produsul conține : Inf 5% parfumuri, fosfați, surfactanți neionici. 
 Ambalaje 100% reciclabile.  
 

Pentru alte scopuri decât cele prevăzute verificaţi întotdeaunasa nu existe  probleme de inadvertenţe ale produsului.  
*Nu amestecati produsul cu alte produse.   
*Este recomandat ca in procesul de curatare/spalare sa nu se foloseasca cirpe,buretii,  mopuri,perii,etc care au fost 
folosite cu alti detergenti deoarece acest lucru poate influenta  modul de curatare /spalare  al prezentului produs si 
anume : pot ramine urme/dire sau  ,poate neutraliza eficienta prezentului detergent in momentul curatari.   
*Daca este necesar clatiti suprafata inaintea folosiri produsului pentru a nu exista  reactii neplacute  intre produsul cu 
care a fost curatata suprafata si prezentul produs.  *Pentru mai multe informati referitor la prezentul produs  solicitati 
fisa de siguranta a produsului .  

Valabilitatea produsului este 2  ani de la   data;  
DATA PRODUCTIEI : vezi flaconul 

Numarul lotului de fabricatie al produsului  corespunde cu  
data de fabricatie    LOT- vezi flaconul  

Aceasta fisa anuleaza si inlocuieste orice editie precedenta .  
Data ultimei actualizari:  20/07/2020  

 
SANIDET  DISTRIBUTION S.R.L.   
Str. Aurel Vlaicu / Afumati-077010 / Ilfov/Romania 
  office@sanidet.ro  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.   
În caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multă apă si  consultati imediat medicul prezentand ambalajul  
sau eticheta produsului.  Nu inghiti produsul.  În caz de înghițire, consultati imediat medicul prezentand  
ambalajul sau eticheta.  Pastrati produsul in flaconul  original.  

Lu&Mi Detergenti SRL Via G. di Vittorio, 19 - 38068 Rovereto (TN)  
P.IVA 02232540225 Tel: 0464 671276 - Fax: 0464 667759 
 qualita@luemidetergenti.com  www.sanidet.ro  

    
    

Produs biodegradabil  in proportie de  99 % . in conformitate cu regulamentele Europene in vigoare. 
Produs in conf.cu Reg. (CE)  648/2004/CE  si ultrioarele modificari aduse  de  prevederile  reg. (CE) n 907/2006/CE.  
Produs in conf. cu  Reg(CE) N. 66/2010 privind impactul asupra mediului și etichetarea produselor  ECOLABEL. 
 


