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Dezinfectare suprafețe mici de lucru – aplicare prin ștergere 

CorpuCid 01 E 
Soluție alcoolică gata preparată, fără aldehide, pentru 

dezinfectarea rapidă a suprafețelor prin ștergere.  
Uscare rapidă fără reziduuri. 

Recomandat inclusiv pentru zonele greu accesibile. 

CorpuCid 01 E 
 

   Este o soluție alcoolică gata 
preparată pentru dezinfectarea rapidă 
prin ștergere a suprafețelor. Produsul 
nu conține aldehide sau surfactanți 
asigurând o dezinfectare facilă fără 
reziduuri.  
   Acționează rapid și eficient fiind 
recomandat pentru dezinfectarea 
tuturor tipurilor de suprafețe 
rezistente la alcool inclusiv în zonele 
care nu pot fi dezinfectate prin 
ștergere. Produsul este recomandat 
pentru utilizarea atât în domeniul 
medical (spitale, clinici, laboratoare, 
cabinete medicale și stomatologice, 
etc), în domeniul industrial cât și 
consumatorilor din gospodării private. 
 

Caracteristici 
● acțiune rapidă chiar și în zonele 
greu accesibile. 
● Spectru larg de actiune 
● uscare rapidă fără reziduuri. 
● utilizare universală.  
● nu conține coloranți.  
● disponibil și în variantă parfumată 
pentru îndepărtarea mirosurilor 
neplăcute.  
 

Mod de utilizare: 
   Aplicați o cantitate suficientă de 
produs astfel încât suprafața dorită să 
fie acoperită în întregime (umedă) – 
MAX 50ml/m2. Lăsați produsul să 
acționeze în conformitate cu timpii de 
acțiune recomandați. Suprafețele 
contaminate cu încărcătură organică 
trebuie curățate înainte de folosirea 
acestui produs. Suprafața 
dezinfectata trebuie sa fie uscată 
înainte de a fi utilizată.  
 

Atenționări și sfaturi 
speciale: 

  - Dezinfectanții pe bază de alcool nu 
trebuie utilizați pentru dezinfectarea 
suprafețelor mari (risc de incendiu sau 
explozie!) Cantitate: maxim 50ml/m2. 

- Păstrați la distanță de surse de 
aprindere; nu fumați în apropiere. 
Suprafețele fierbinți trebuie răcite 
înainte de dezinfectare. Echipamentele 
electrice trebuie închise și scoase din 
priză.  

- Conține substanțe volatile. Asigurați 
o ventilație corespunzătoare.  

- Nu este potrivit pentru dezinfectarea 
suprafețelor sensibile la alcool (de ex. 
sticlă acrilică, lacuri solubile în alcool). 

- Evitați contactul cu ochii și 
membranele mucoase.  

- Utilizați echipamente de protecție 
personală atunci când manipulați 
dezinfectanții.  
- Nu amestecați cu alte substanțe (ex. 
baze puternice, agenți oxidanți).  
 

          Compoziție  
      (ingrediente active): 
100 g conțin:  
● 70.0 g Propan-2-ol;  
● 0.1 g. Etanol 
 

   Caracteristici fizice și                
           chimice: 
● Aspect: lichid transparent. 
● Miros: alcoolic.   
● Valoare ph: cca. 6-8 la 20 °C. 
● Densitate: cca. 0.84 g/cm3 la 20 °C. 
● Punct de aprindere: 25 °C conf. DIN 
51755. 
● Solubilitate: complet solubil în apă. 

Recomandări de utilizare  
                   (conf EN14885): 

Norma 
EN Acțiune Concen

trație. 
Timp 

acțiune 

EN13624 Levuricid 
 100% 30 sec 

EN13727 Bactericid  100% 30 sec 
EN14348 Tuberculocid 80% 30 sec 

EN14476 Virucid -
Adenovirus 100% 2 min 

EN14476 

Virucid – Mourine 
Norovirus (MNV) 
HBV, HCV, HIV, 

Ebola 

100% 2 min 

 
Utilizați dezinfectanții în condiții de siguranță și conform 

specificațiilor producătorului. Citiți întotdeauna eticheta și fișa 
de siguranță înainte de utilizare.    

               
                 Produs biocid! 
 Produs biocid conf BPR BauA nr. N-85930 (înregistrare în 

țara de origine - Germania)  
 Avizat în România de Comisia Națională pentru Produse 

Biocide ca produs biocid TP2 cu aviz nr.4992BIO/02/12.24  
   

 
 

              Prezentare produs: 
● cutie cu 10 sticle de plastic de 1l fiecare  
● cutie cu 12 sticle de plastic de 500ml fiecare 
● cutie cu 20 sticle plastic de 250 ml fiecare  

                  
                        

 Producător: IVN Nettetal e.K, Herrenpfad Süd 31, D-41334, 
Nettetal 


