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Săpun spumă pentru mâini GOJO® Antimicrobial Plus 

 

Loțiune antiseptică pentru spălarea igienică a mâinilor, cu clătire 

Piețe vizate: agroalimentară, colectivități, mediul medical și farmaceutic 
 

• Activ împotriva Coronavirus 

• Spectru larg de acțiune (bacterii, drojdii, viruși1) 

• Adecvată pentru pielea sensibilă2 

• Incolor, inodor 

• Fără legătură cuaternară de amoniu 

• Nu modifică gustul sau mirosul alimentelor, conform 
normei EN 4120:2007 

• 1 doză sub formă ADXTM = 1 spălare de mâini igienică 
eficientă (conform standardului EN 1499, 30s) 

 
 

 

INFORMAȚII TEHNICE 

Compoziție • Digluconat de clorhexidrină CAS nr. 18472-51-0 (15 g/kg), agenți tensioactivi neionici, agent hidratant 

Caracteristici 

• Aspect: lichid limpede 
• Culoare: incolor 
• Miros: inodor 
• pH: 5,5 – 6,0 

Inocuitate 

• Adecvată pentru pielea sensibilă2 
• Testat sub control dermatologic 
• Conceput pentru spălare frecventă 
• Dovedit clinic că ajută la menținerea sănătății pielii 

Păstrare 
• Produsul se păstrează timp de 2 ani în ambalajul original închis. A se evita temperaturile de peste 40 °C  
• A se proteja de îngheț. 

Mod de utilizare 

• Pe mâinile umede se aplică o doză 
de produs (1,1 ml) 

• Se freacă mâinile, palmele, spațiile 
interdigitale, în jurul unghiilor timp 
de cel puțin 30 s 

• Se clătește cu apă și se usucă prin 
tamponare cu ajutorul unui prosop 
de mâini de unică folosință 

      
 

1 doză sub formă ADX = 1 spălare de mâini 
igienică eficientă (conform standardului EN 

1499, 30s) 

  

Reglementări  
• Produs biocid TP1 
• Exclusiv pentru uz profesional  

Compatibilitate • Nu modifică gustul sau mirosul alimentelor, conform normei EN 4120:2007 

Precauții de utilizare 

• A nu se înghiți  
• A nu se amesteca cu alte produse 
• A se utiliza biocidele cu atenție 
• Înainte de orice utilizare, citiți eticheta și informațiile referitoare la produs 
• Ambalajul trebuie să fie eliminat ca deșeu periculos sau nepericulos dacă este spălat, pe răspunderea exclusivă a 

deținătorului deșeului  
• A nu se deversa produsul în mediu 
• A nu se reutiliza ambalajul gol 
• Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică de securitate a produsului 
• În caz de urgență, contactați cel mai apropiat centru anti-otrăvire 
• A se depozita într-un loc ferit de lumină 

1 Activ, conform metodologiei standardului EN 14476, pe o serie de virusuri și virusuri anvelopate   
2 Studiul toleranței cutanate acute a unui biocid pe 22 de voluntari cu piele sensibilă – test simplu cu plasture 



 
GOJO Industries - Europe, Ltd.*  
Units 5 & 6 
Stratus Park  
Brinklow  
Milton Keynes  
MK10 0DE UK 
Tel: +44 (0) 1908 588444 
Fax: +44 (0) 1908 588445 

Fabricat în Franța de: 
Laboratoires Prodene Klint 
– a GOJO Family Company  
8 Rue Léon Jouhaux 
77183 Croissy-Beaubourg – 
Franta  
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00 
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49 

GOJO Iberia España, S.L,  
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,  
28046 Madrid, Spania 
Tel: +351 218 988 230 
Fax: +351 21 898 82 39 

GOJO Switzerland Sàrl 
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 11, 
c/o RSM (Gva) SA, 
1227 Carouge  
GE +41 225706057 

Prodene GmbH –  

a GOJO Family Company 

Im Trutz Frankfurt 55 

60322 Frankfurt, Germania 

Tel.: +49 (0) 6074 9196057 

Fax: +49 (0) 6074 9196685 
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PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE 

Activ pe Norme Durată de contact 

Bacterii 

EN 1276* (v. Aug. 2019) 30 s 

+ activ pe Salmonella enterica și Listeria monocytogenes 30 s 

EN 13727+A2* (v. Dec. 2015), condiție de spălare igienică a mâinilor 30 s 

+ activ pe Salmonella enterica și Listeria monocytogenes  30 s 

EN 1499 (2013), 1.1 ml 30 s 

Drojdii 

EN 1650* (v. Aug. 2019), activ pe Candida albicans și Candida auris 30 s 

EN 13624* (v. Noe. 2013), condiție de spălare igienică a mâinilor 30 s 

EN 13624* (v. Noe. 2013), activ pe Candida albicans și Candida auris 30s 

Viruși 

EN 14476+A2* (v. Iulie 2019), activ pe Coronavirus BCoV (virus model) 30 s 

EN 14476+A1* (v. Oct. 2015), activ pe herpes simplex tip 1 (HSV-1), H1N1, PRV 30 s 

EN 14476+A1* (v. Oct. 2015), activ pe virusul Vaccinia 

Spectru de acțiune le viruși înglobați, care acoperă în special următorii viruși: virusul 
hepatitei B, virusul hepatitei C, HIV… 

30 s 

* Norme realizate în condiții de murdărie. 

 

 

 

 

PREZENTARE COMERCIALĂ SISTEM DE DISTRIBUȚIE 
CODUL 
PRODUSULUI 

Săpun spumă pentru mâini GOJO Antimicrobial Plus – Rezervă LTX-7™ 700 ml x 3 LTX (automat) 1348-03-EEU 

Săpun spumă pentru mâini GOJO Antimicrobial Plus – Rezervă LTX-12™ 1.200 ml x 2 LTX (automat) 1948-02-EEU 

Săpun spumă pentru mâini GOJO Antimicrobial Plus – Rezervă FMX™ 1250 mL x 3 FMX (manual) 5148-03-EEU 

Săpun spumă pentru mâini GOJO Antimicrobial Plus – Rezervă TFX™ 1200 mL x 2 TFX (automat) 5348-02-EEU 

Săpun spumă pentru mâini GOJO Antimicrobial Plus – Flacon cu pompă de 250 ml x 6 N/A 5748-06-EEU 

Săpun spumă pentru mâini GOJO Antimicrobial Plus – Rezervă ATX-7™ 700 ml x 4 ADX (manual) 8748-04-EEU 

Săpun spumă pentru mâini GOJO Antimicrobial Plus – Rezervă ADX-12™ 1.250 ml x 3  ADX (manual) 8848-03-EEU 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

Săpun spumă pentru mâini GOJO® Antimicrobial Plus Fișă cu informații despre produs 
 

Utilizați biocidele cu atenție. Înainte de orice utilizare, citiți eticheta și informațiile referitoare la produs. 

 


