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                DETERGENT SPĂLARE STRĂZI                    
 

1. DESCRIERE GENERALĂ: 

           DETERGENTUL SPĂLARE STRĂZI este un produs concentrat, destinat utilizării ca 

agent de spălare şi igienizare a străzilor, recomandat pentru uz profesional în cadrul unităţilor 

care prestează servicii de salubritate. Prin utilizarea frecventă, se asigură reducerea emisiilor 

poluante de praf, suprafaţa rămânând curată şi împrospătată. 

 

2.  AVANTAJE: 

 Modifică puternic proprietățile superficiale ale apei în care se dizolvă, având o capacitate 

superioară de înlăturare (degresare) a murdăriei; 

 Conţine agenţi tensioactivi cu spumare redusă astfel încât, după spălare, suprafaţa 

rămâne curată, fără spumă reziduală; 

 Conţine agenţi bactericizi, asigurând o igienizare a străzilor; 

 Conţine agenţi sechestranţi pentru ionii generatori de depuneri calcaroase, evitându-se 

astfel depunerile de cruste pe suprafeţele instalaţiilor folosite la spălare (previne 

înfundarea duzelor de dispersie); 

 Pentru spălare se poate utiliza apa dură; 

 Este ecologic, având o biodegradabilitate primară >90% . 

 

3. CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE: 

Caracteristici UM Valori admisibile 

Aspect, 20°C - Lichid omogen, translucid 

Culoare - Colorat 

Densitate relativă la 20ºC g/cm³ 1,02-1,05 

pH (20ºC, 1% în soluţie apoasă) - 7-9 

 

4. UTILIZARE: 

Produsul se va folosi prin diluare cu apă în proporţii de 1:10-1:20 (1 litru detergent la 10-
20 litri apă), funcţie de gradul de murdărire al suprafeţelor de curăţat. Nu necesită proceduri 
speciale de amestecare, produsul având solubilitate totală în apă. 

În cazul unei murdării mai consistente, se poate utiliza produsul în raport 1:5-1:10 (1 litru  
detergent la 5-10 litri apă). 

 
 

FIŞĂ TEHNICĂ 
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5. DURATA DE DEPOZITARE: 

Produsul îşi conservă proprietăţile 36 luni cu condiţia păstrării în ambalajul original etanş. 

6. AMBALARE: 

Canistre 20l / 60 l. 

 

7. INFORMAŢII PRIVIND SECURITATEA 

Consultaţi Fişa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la dispoziţie de Producător, ce 

oferă informaţii referitoare la cerinţele legate de depozitare, de siguranţă şi manipulare 

precum şi cele ce decurg din reglementările locale în domeniul sănătăţii şi siguranţei. 

 

           Fraze de siguranţă: 

     S25 Evitaţi contactul cu ochii. 

     S26 În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un  

specialist. 
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Important: 

Informaţiile prezentate în acest document reflectă nivelul experienţei şi cunoştinţelor noastre în domeniu. 
Pentru o mai bună conformare a produsului la nevoile dumneavoastră, vă recomandăm realizarea unor teste înainte 
de utilizarea efectivă a produsului. Vă sfătuim să stabiliţi, în manieră proprie, modalitatea potrivită şi sigură de 
manipulare, depozitare şi utilizare a produsului. 
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