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Denumirea comercială: Alcool sanitar VORONA 
 
Standard de firmă: SF BT 03/2009 
 
Descrierea produsului: este un dezinfectant de uz extern cu actiune bactericidă şi levuricidă destinat 
utilizării în unităţile sanitare. Substanţa activă este ethanolul (alcool etilic) CAS 64-17-5. 
 
Categoria de utilizatori: Profesionali  
 
Domeniul de utilizare: 
 
 TP1:  Igiena umană 
 TP2:  Dezinfectante si algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni si animale; 

 
Aria de aplicare: 
 
 TP1: Dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare cu acţiune bactericidă şi levuricidă; 
 TP2: Dezinfecţia suprafeţelor prin ştergere cu acţiune bactericidă şi levuricidă.   

 
PRODUSUL ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN UNITĂŢILE SANITARE. 

 
Forma de condiţionare: Lichid gata de utilizare 
 

Produsul este avizat de Comisia Naţională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului 
Sănătăţii Aviz nr. 154BIO/01-02/12.24 

 
Compoziție:  

- alcool etilic denaturat cu salicilat de etil şi albastru de metilen; 
- apă dedurizată. 

 
 Proprietăţi fizico-chimice: 
 
Nr. 
crt. Caracteristica Condiţiile de admisibilitate 

1. Concentraţie substanţă activă  % vol., 200 C 70 % 

2. Aspect Lichid limpede, culoare ușor albastră, fără sediment sau impurități 
în suspensie, cu miros caracteristic alcoolului etilic și de salicilat. 

 
Eficacitate: Conform Aviz nr. 154BIO/01-02/12.24. 
 
 
Indicaţii de utilizare: 
 
Metoda de aplicare Concentraţia soluţiei de lucru/doza de aplicare Timpul de acţiune 
Dezinfecţie igienică mâini prin frecare cu 
acţiune bactericidă şi levuricidă nediluat(ca atare) / 10 ml 1 minut 

Dezinfecţia suprafeţelor prin ştergere cu 
acţiune bactericidă şi levuricidă nediluat / ca atare 1 minut 
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Securitate: este un produs inflamabil. Pentru mai multe informații se va consulta Fișa cu date de 
securitate. Este un biocid. A nu se bea! 
 
Forma de ambalare: ambalaj PET de 500 ml. 

 
Condiţii de depozitare: în încăperi aerisite, uscate, curate, departe de sursele de căldură şi foc la 
temperatură de +5..+300C. 
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