
a+ COMPLEX SOLUȚIE DEZINFECTANTĂ PENTRU 

SUPRAFEȚE 

Descrierea produsului: 

a+ COMPLEX SOLUȚIE DEZINFECTANTĂ PENTRU SUPRAFEȚE este un produs 

special conceput pentru dezinfectarea rapidă a suprafeţelor prin acţiunea bactericidă şi fungicidă a 

acestuia. 

Detalii produs: 

Conține:  hipoclorit de sodiu (CAS 7681-52-9) concentraţie 3%, izopropanol CAS 67-63-0 

concentraţie 0,5%, lauril sulfat de sodiu 1% CAS 151-21-3 concentraţie 1% 

Complexul de ingrediente active conţinute asigură efectul antimicrobian al soluţiei: 

- Hipocloritul de sodiu are un spectru larg de acţiune biocidă, prezentând activitate 

bactericidă, fungicidă, virulicidă şi tuberculicidă. Este unul dintre cei mai vechi dintre 

compuşii cu conţinut de clor activ utilizaţi în domeniul dezinfecţiei chimice. Mecanismul 

de acţiune biocid se bazează pe deteriorarea oxidativă a pereţilor celulari sau a altor 

componente vitale ale celulelor microorganismelor. 

- Izopropanolul este un alcool cu spectru antimicrobian  larg ce prezintă activitate 

bactericidă, tuberculocidă, fungicidă, virulicidă. Distrugerea microorganismelor apare 

datorită afectării în primul rând a proteinelor membranare și apoi a celor celulare.  

- Lauril sulfatul de sodiu, datorită caracterului de surfactant anionic, are proprietăţi 

detergente distrugând membrana microorganismelor şi potenţând astfel efectul 

antimicrobian al soluţiei dezinfectante. 

Caracteristici principale: 

Conform Aviz biocid nr. 161/12.05.2020 produsul are un efect intens bactericid, omorând 

bacteriile: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, 

conform testului SR EN ISO 1276, respectiv SR EN ISO 13727. Produsul are şi efect fungicid 

(Candida albicans şi Aspergillus niger) conform testului SR EN 1650. 

  

Domeniul de utilizare: 

• medical, agroalimentar (nu se utilizează în contact direct cu produsele alimentare, cu hrana 

pentru animale sau pe suprafeţele şi spaţiile care au contact direct cu alimente), industrial, 

colectivități, casnic. 

• Se pretează la toate tipurile de suprafeţe din baie, bucătărie, restaurante, cabinete medicale, 

ţevi. 

• Evitaţi contactul cu: haine, textile, covoare, lemn, cauciuc, vinil, suprafeţe pictate sau hârtie, 

marmură, granit, aluminiu. Contactul prelungit cu suprafeţele din metal, porţelan vechi, plastic 

laminat sau marmură poate cauza decolorări.  

• A se evita folosirea produsului pe suprafeţele din aluminiu, bronz, alamă, cupru, suprafeţe 

lăcuite sau vopsite.  

https://www.glissandogardencenter.ro/product/sanitell-oxy-dezinfectant-pentru-suprafete/#tab-description


• A se verifica compatibilitatea materialelor cu clorul 

  

Tip preparat: 

• soluție lichidă gata de utilizare 

  

Timp de acțiune: 

• 5 minute în condiții de curăţenie şi condiţii de murdărie 

 

Mod de utilizare 

Soluţia se distribuie uniform, prin ştergere, nediluată,  direct peste întreaga suprafaţă care trebuie 

dezinfectată.  Se lasă să acţioneze 5 minute. Necesită clătire. Utilizați numai pe materiale 

compatibile cu substanțele active din compoziție. Testați înainte de utilizare pe materiale sensibile, 

prin aplicarea pe o zonă mică puţin vizibilă.  

Purtaţi mănuşi de protecţie /echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.   

Se recomandă a fi utilizat în încăperi bine aerisite şi ventilate. 

 

 

 

 


