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DETERGENŢI ECOLOGICI PENTRU UZ PROFESIONAL 

 

FIŞĂ TEHNICĂ 
GEL STOP IGIENIZANT ARCA LUX 

 
UTILIZARE: 
Gel cu alcool pentru curatarea si igienizarea rapida a mainilor, fara apa sau prosop. 

Efect igienizant rapid pentru un spectru larg de germeni. Prin continutul de glicerina, lasa pielea hidratata si 

catifelata. pH neutru, apropiat de pH-ul pielii. 

 

DOZARE ŞI MOD DE UTILIZARE: 

Aplicati in palma 3-4 ml produs si frecati bine pe toata suprafata palmelor (interioara/exterioara) si intre 

degete pana la evaporarea totala a alcoolului. 

 

COMPOZIŢIE: 

Aqua, Alcool denaturat > 65% (DENAT: Glycol, Isopropyl Alcohol, MEK, Denatonium Benzoate), 

Glycerin, Hydroxyethylcelluose, Triethanolamine. 

                       

CARACTERISTICI TEHNICE: 

ASPECT: Lichid vascos, omogen 

CULOARE: incolor 

MIROS: caracteristic de alcool 

VALOARE pH, ca atare, 200C: 6,50 – 7,50 

DENSITATE RELATIVĂ, g/cmc: 0,880 - 0,920 

 

ETICHETARE:  

Pictograme de pericol: 

          
Pericol 
Lichid si vapori foarte inflamabili 

Provoaca o iritare grava a ochilor 

Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului. A nu se 

lasa la indemana copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise 

sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa 

timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu 

usurinta. Continuati sa clatiti. In caz de incendiu utilizati pentru stingere nisip, apa pulverizata, stingatoare 

cu praf si bioxid de carbon, bioxid de carbon sau spuma chimica rezistenta la alcooli. 
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DEPOZITARE: In incaperi curate, uscate si racoroase, ferit de razele solare, surse directe de caldura 

sau aprindere. Pastrati ambalajul inchis etans. Temperatura de depozitare 5 – 25°C. 

 

PREZENTARE: 

Flacon 100 mL, bidon 5 L. 
 

Informaţiile din această fişă sunt din punctual nostru de vedere corecte. Dar, deoarece nu putem controla condiţiile in care se 

utilizează acest produs sau altul, nu putem fi răspunzători pentru consecinţele utilizării lui. 

 

Producător: ARCA MONDO CHIM SRL 

Str. Ilioara, Nr. 15, Sector 3, Bucureşti 

Tel./Fax: 031 / 105 05 37 


