
 

  
 
 
 
 
 

IGEOS F 
FIŞA TEHNICĂ  

Data de actualizare: 01.06.2015 

 
 

 
www.ikado.ro 1 
 

DETERGENT IGIENIZANT ȘI ODORIZANT PENTRU 
CURĂȚENIE URBANĂ ȘI SALUBRIZARE 

 
 

 DESCRIERE 
  
IGEOS F este un detergent degresant, igienizant și odorizant pe bază de 
săruri cuaternare de amoniu, recomandat pentru curățarea suprafețelor 
dure, combaterea contaminării bacteriene și eliminarea mirosurilor 
neplăcute, produse de descompunerea materiilor organice. Eficient 
pentru următoarele microorganisme: staphylococcus aureus, 
pseudomonas aruginosa, escherichia coli, streptococcus faecalis. Este 
indicat în special pentru spălarea şi igienizarea pardoselilor, a obiectelor 
sanitare, a robinetelor, a toaletelor etc. 
 
IGEOS F poate fi utilizat pentru curățare și igienizare în următoarele 
cazuri: 

 Sisteme de spălat automate pentru platforme și containere de gunoi. 
 Spălarea și igienizarea incintelor de colectare a deșeurilor. 
 Spălarea și igienizarea europubelelor, pubelelor, coșurilor stradale, 

containerelor de colectare a deșeurilor urbane și industriale. 
 Spălarea și igienizarea autovehiculelor pentru transportul deșeurilor/ 

gunoiului. 
 Spălarea și igienizarea instalaţiilor de compactare a gunoiului. 

 

 

 

  
 DOMENII DE APLICARE 
  
SPAŢII PUBLICE, TRANSPORTURI, INDUSTRIE ETC. 
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 INDICAÞII DE UTILIZARE 
  
ATENȚIE: NU AMESTECAŢI CU ALŢI DETERGENŢI ŞI SĂPUNURI. Înainte de prima utilizare, recomandăm 
verificarea compatibilității produsului pe o porțiune restrânsă a suprafeței de curățat. 
 
Se aplică soluţia diluată pe suprafaţa de tratat cu ajutorul unei lavete, al unui flacon pulverizator, al unui 
mop sau cu ajutorul sistemelor de spălat automate. Aplicați IGEOS F direct pe suprafaţa care trebuie 
tratată. Se lasă produsul să acționeze. Se clătește cu apă. 

  
 DOZAJ 
  
Pentru neutralizarea şi odorizarea pubelelor, containerelor, recipientelor pentru sortarea deșeurilor, 
camioanelor de salubritate etc. se diluează produsul în raport de 1:10-20 (10%-5%) părţi de apă, în 
funcție de gradul de murdărire și de contaminare a suprafețelor care urmează a fi tratate. Pentru 
curățarea, igienizarea și odorizarea zonelor foarte murdare și contaminate, produsul se utilizează ca 
atare (nediluat). 

  
 CONSUM 
  
Consumul de detergent se modifică în funcție de gradul de murdărire a suprafeței, temperatura 
mediului înconjurător, modul de aplicare etc. Datele privind diluția și consumul sunt orientative şi 
trebuie consolidate prin aplicare practică. Recomandăm utilizatorilor produsului să stabilească exact 
cantitatea optimă pentru o utilizare eficientă. 

  
 OBSERVAÞII 
  
A nu se amesteca cu alţi detergenţi şi săpunuri. 
Chiar dacă au la bază experiența noastră în domeniu, informațiile tehnice descrise în această fișă sunt 
orientative şi trebuie consolidate prin aplicare practică. În concluzie, recomandăm utilizatorilor 
produsului, să stabilească dacă întrebuințarea acestuia este indicată, asumându-și orice responsabilitate 
ca urmare a utilizării produsului. 

  
 AVANTAJE 
  
Formula detergentului IGEOS F conține:  

 Solvenți și surfactanți cu spectru larg de acțiune, capabili să execute o acțiune de degresare 
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intensă împotriva contaminării de diferite tipuri. 
 Un procent ridicat de săruri cuaternare de amoniu, care garantează o igienizare completă a 

suprafețelor tratate. 
 Aditivi deodoranți pe bază de uleiuri esențiale și terpene, dificil de eliminat în procesul de 

clătire și care lasă un miros plăcut pe suprafețele tratate pentru o perioadă lungă de timp. 

  
 CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE 
  
PROPRIETĂŢI: Acțiune intensă de degresare şi de dezinfectare. Curăță 
fără să deterioreze suprafețele metalice. Ușor de clătit. ASPECT ȘI 
CULOARE: Lichid, gălbui. MIROS: Caracteristic. pH: 8,5. ETICHETA: În 
conformitate cu normele CEE. CONŢINE: <5% agenţi tensioactivi 
neionici, agenţi tensioactivi cationici, parfum, coloranţi. GREUTATE 
SPECIFICĂ: 1,000g/cm³. EFECTE DUPĂ INHALARE: Expunerea prelungită 
poate provoca iritarea căilor respiratorii. EFECTE DUPĂ CONTACTUL CU 
PIELEA: Provoacă iritarea pielii. EFECTE DUPĂ CONTACTUL CU OCHII: 
Provoacă leziuni oculare grave. EFECTE DUPĂ ÎNGHIŢIRE: Poate cauza 
tulburări gastro-intestinale. BIODEGRADABILITATE: Biodegradabil ≥90%. 

 
 

Pericol 

  
 TRANSPORT ªI DEPOZITARE 
  
Produsul nu este considerat periculos din punct de vedere al transportului. Depozitați produsul în 
recipientele originale, închise etanș, într-o zonă rece și uscată. Păstraţi recipientele închise când nu 
utilizaţi produsul. Produsul își conservă proprietățile 24 de luni, cu condiția să fie păstrat în ambalajul 
original etanș. Temperatura de depozitare: 5 - 35 °C. 

  
  

 
FIȘĂ TEHNICĂ elaborată pe baza informaţiilor furnizate de producător. 

Citiți cu atenţie FIȘA TEHNICĂ şi FIȘA CU DATE DE SECURITATE înainte de a utiliza produsul. 

EXCLUSIV PENTRU UZ PROFESIONAL 
 


