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1. Produsul BYO SOLUTIE PENTRU CURATA PARCHET este un produs destinat 

indepartarii murdariei de pe parchet, suprafete laminate si lemn. Contine agent antistatic 

ce protejeaza suprafetele impotriva depunerii prafului.      

 

2. INGREDIENTE:  

- 1% sau mai mult, dar mai putin decat 10%: Alcohols C12-14, ethoxylated, sulfates, 

sodium salts CAS No: 68891-38-3; Sodium Chloride CAS No: 7647-14-5;  

- 0,1 % sau mai mult, dar mai putin decat 1 %: Styrene acrylic copolymer; polyethylene; 

waxes; 

- mai putin decat 0,1 %: Parfum; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol CAS No:52-51-7, 

Colorant. 

 

3. Conditiile tehnice de calitate: 

 

Nr. Parametri Valori 

1 Aspect Lichid usor vascos 

2 Culoare Galben- portocaliu 

3 Miros Placut parfumat, specific esentei 

folosite 

4 pH-ul solutiei,   T = 20°C   6 - 8 

5 Densitate, g/cm3 1.0424 ± 0.05 

6 *STA,% < 5 
 *STA – substanta tensioactiva anionica 

 

4. Recomandari pentru utilizarea produsului  
Mod de utilizare: pentru suprafete mari diluati 2 capace de BYO detergent pentru parchet 

in 5 l de apa si se spala suprafetele cu ajutorul unei lavete sau al unui mop. Nu necesita 

clatire. Dozarea se poate ajusta in functie de marimea suprafetei de curatat si de gradul de 

murdarie 

 Pentru suprafete delicate este recomandat a se testa produsul pe o suprafata limitata. 

 

         5. Ambalare, etichetare si transport 
5.1. Produsul se ambaleaza in recipienti din HDPE/PET avand capacitatea de 1 l si 5 l. 
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5.2. Ambalajele sunt etichetate individual cu etichete autocolante inscriptionate si 

marcate in conformitate cu prevederile CLP (Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind 

clasificarea, etichetarea si ambalarea sustantelor si amestecurilor. 

Fiecare eticheta va contine urmatoarele date: 

* numele, adresa şi numărul de telefon ale furnizorului amestecului;  

* cantitatea nominală din amestec din pachetele puse la dispoziţia publicului larg, cu 

excepţia cazului în care această cantitate este specificată în altă parte pe pachet; 

identificatori de produs; şi, dacă este cazul:  

* pictograme de pericol;  

* cuvânt de avertizare;  

* fraze de pericol;  

* fraze de precauţie adecvate. 

5.3 Depozitarea se face numai in ambalajul original inchis etans, in spatii curate, inchise, 

bine aerate si ferite de inghet si temperaturi mai mari de 30 ºC, ferit de razele solare.  

5.4  Transportul se face doar cu mijloace de transport acoperite. Fiecare transport va fi  

insotit de un document de certificare a calitatii care sa se refere la lotul respectiv, intocmit 

conform dispozitiilor legale in vigoare. 

 

6. Termenul de valabilitate 
Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data fabricatiei, in conditiile stipulate la 

pct.5.3 depozitare. 

 

Lenovo
Evidenţiere


