
Lavanderia IP-10 Peracetic este o soluție profesională care se utilizează exclusiv automat.                                                                                                                                                                                                   

Se poate utilizeaza manual pentru înmuierea și pretratarea țesăturilor dar pentru acest lucru consultați tehnicienii Sanidet.                                                                                                                                                                                                                                                  

Utilizarea automată se poate face în doua moduri:                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Adăugarea soluției în locașul special al mașinii de spălat ( în locașul nr.3 )                                                                                                                                                                                                                                         

2. Dozarea detergentului cu ajutorul sistemului de dozare automat profesional.                                                                                                                                                                                                               

Sistemul de dozare automat este modalitatea pefectă pentru obținerea unor rezultate foarte bune cum ar fi: eficiență, calitate 

garantată, economie de detergent, apă și energie.

Pentru informațiile necesare instalării unui sistem automat de dozare și pentru elaborarea rețetelor de spălare vă rugăm, să vă 

adresați agentului de vânzări sau distribuitorului dvs. Se recomandă folosirea detergentului în combinație cu alți detergenți pentru 

scăderea costurilor în procesul de spălare, pentru acest lucru cereți informații de la Departamentul tehnic Sanidet.

Pentru spălarea de: feţe de masă, lenjerie, halate, lavete, prosoape, cârpe, rufe și țesături în general, etc. Îndepartează rapid pete: 

organice, pete de ulei, grăsime, untură, seu, mâncare, cafea, fecale, sânge, plasmă, urină, kechup, iarbă, etc.   și unele pete 

organice. Recomandat pentru spălarea și igienizarea mopurilor și a lavetelor.

Soluție igienizantă pe bază de acid peracetic pentru îndepărtarea petelor dificile organice și anorganice de pe toate tipurile 

de ţesături albe sau colorate. Recomandat în procesul de spălare mopuri şi lavete. Elimină orice tip de pată chiar şi petele 

lăsate de clor, nu deteriorează şi nu decolorează ţesăturile. După spălare rufele sunt curate și igienizate datorită principilor 

active cu spectru larg în combaterea microbilor și al bacterilor. Curăță eficient și rapid petele chiar și la temperaturi joase 

începând cu 15°C, aceasta calitate reduce costul pe kg/rufe. Poate fi folosit în combinație cu alți detergenți Sanidet. 

Recomandat pentru planul de curăţenie şi autocontrol H.A.C.C.P. Produs profesional, citiţi fişa de siguranţă înaintea utilizării 

produsului. Produs biodegradabil 90%.

DOZARE

UTILIZARE

DOMENIU DE UTILIZARE

MOD DE UTILIZARE

Automat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Doza recomandată în grame per kilogram de rufe uscate în funcție de gradul murdăriei și duritate al apei .                                                                                                                                                                             

Puțin murdare 2 - 4gr  |  Murdare 4 - 6gr  | Foarte murdare 6 - 8 gr  pentru apă cu duritate normală 10 > 25 °F                                                                                                                                                                    

Puțin murdare 3 - 5gr  |  Murdare 5 - 7gr  | Foarte murdare 7 - 10 gr  pentru apă cu duritate mare 25 > 40 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sistemul de dozare automat este modalitatea perfectă recomandată de către producator pentru eficiență și calitate garantată.                                                                                                                                                                                                                         

Este interzisă dozarea manuală a soluției.

Spălătorii profesionale de rufe, industria hotelieră, spitale, unități sanitare, industria agroalimentară, industria textilă, sistemul 

Ho.Re.Ca., azile de bătrâni, firme specializate de curățenie, etc.

LAVANDERIA 

Soluție concentrată cu efect igienizant pentru îndepărtarea 
tuturor tipurilor de pete, de pe rufele albe și colorate

IP-10 PERACETIC 
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BIODEGRADABILITATE

Ambalaj phd 20 kg 25 kg

Cod. produs: SD2055 SD2056

Cod. Ean -13 

Bucati in cutie: 1 1

Cutii pe palet: 24 24

ECOTOXICITATE Cutii pe rand: 12 12

Aspect Culoare Miros

lichid rosu specific

Clasificarea pericolelor GHS05; GHS03 COROZIV; OXIDANT

ATENȚIONĂRI

PRODUCATOR

EMITENT

DEPOZITARE PRODUS

RECOMANDĂRI

SANIDET PROFESSIONAL S.R.L.                                                                                            

Afumati-077010 / IF /Romania 

e-mail: info@sanidet.ro   I  www.sanidet.ro                                               

Date de contact pentru informații suplimentare in caz de urgentă:    

Tel:+4021.311.31.33 I E-mail :info@sanidet.ro 

ETICHETARE PRODUS

Păstrați produsul în recipientul original închis etanș. 

Se recomandă manevrarea cu atenție a recipientului, pentru a nu fi lovit, 

astfel evitându-se eventuale scurgeri. Depozitarea și manevrarea 

recipientului cu detergent, se va face în conformitate cu reglementarile 

fișei de siguranță.

Eticheta în conformitate cu regulamentul  CE N.1272/2008 

Valabilitatea și lotul produsului  sunt evidențiate pe eticheta acestuia.

EMITENT FISA

Produs in Italia pentru: SANIDET PROFESSIONAL                                                                  

Rovereto - Italy | e-mail: info@sanidet.eu  I  www.sanidet.eu

Pentru achiziție produs, contactați furnizorul sau distribuitorul dvs. local

Nu amestecați produsul cu alte produse. Se recomandă ca înaintea introducerii rufelor în mașina de spălat să citiți eticheta atașată 

țesăturii. Este strict interzisă amestecarea detergentului cu alte substanţe. De asemenea este interzisă transferarea produsului în alt 

recipient. Folosiți mânuși de protecție în cazul manipularii sau folosirii produsului. In cazul in care pielea dvs. accidental a intrat în 

contact cu produsul și pe suprafața pielii a apărut o pată de culoarea albă cu sintome de ustrurime clătiți aceea parte de piele cu 

multă apă, dacă simtomele persistă mergeți la medic. Dacă simțiți un miros puternic întepător verificați recipientul să nu existe 

scurgeri, dacă există scurgeri aerisiți imediat încăperea și urmați pașii de urgență din fișa de securitate pentru aceste situații. 

Manipulați cu atenție recipientele cu produs. Pentru mai multe informații referitoare la prezentul produs solicitați fișa de siguranță a 

produsului.    

COROZIV - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă, iar dacă 

simptomele apărute persistă, consultați medicul imediat, prezentând ambalajul sau eticheta. A nu se înghiți produsul, în cazul 

înghițirii, clătiți gura și nu provocați voma. Dacă simptomele persistă, se recomandă consultarea imediată a medicului, prezentând 

ambalajul sau eticheta. Folosiți mânuși de protecție deoarece produsul în stare concentrată, provocă arsuri temporare ale pieli. Nu 

amestecați produsul cu alte produse. Nu folosiți pentru alte scopuri decât cele prevăzute verificaţi întotdeauna să nu existe probleme 

de inadvertenţă ale produsului în momentul folosirii. Nu inhalați  vaporii emanați de către produs dacă acest lucru se întamplă 

accidental ieșiți imediat la aer curat.Dacă utilizatorul final folosește produsul în alt mod decat cel indicat in fișă, sau în alte scopuri, iar 

în urma acestor acțiuni au loc accidente de orice tip, vina aparține în totalitate utilizatorului final, în acest caz, emitentul fișei, fiind 

exonerat de orice vină. Dacă utilizatorul final nu înţelege, are dubii în privința informațiilor din această fișă, sau dorește informații 

suplimentare, poate solicita în scris acest lucru, la adresa de e-mail info@sanidet.ro, sau  poate utiliza  numărul de telefon de mai jos. 

Emitentul fişei tehnice nu îşi asumă responsabilitatea decât pentru informaţiile furnizate în interiorul prezentei fişe tehnice.

PROTECTIE

Păstrați produsul in recipientul original închis etans.Nu transferati produsul in alt recipient . Nu depozitati produsul in spatii inchise 

fara aerisire.Feriti produsul de inghet si de razele solare.   

MOD DE AMBALARE

Principale referinte normative:

Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Regulamentul (CE) nr.830/2015

Directiva (CE) 67/548/CE

Directiva (CE) 60/2001

Regulamentul (CE) nr.1272/2008

Regulamentul (CE) nr.453/2010

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Biodegradabilitatea agenţilor din formula produsului este 

de 90%, în conformitate cu Reg. 648/2004/CE și 

ulterioare modificari Reg.259/2012. Produsul respectă 

normele U.E. 82/842 si 82/843

Produs pentru uz profesional

OXIDANT

GHS03

COROZIV

GHS05
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