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SĂPUN/ŞAMPON LICHID “SETICO”
Producător:
S.C. SETICO SRL Timişoara
Produs:
Săpunul/şampon lichid „SETICO” este un produs „bio” fără niciun fel de
efecte adverse asupra corpului uman sau asupra mediului ambiant. Acesta
conţine substanţe tensioactive cu structura anionică ai căror precursori sunt
materii prime de origine vegetală: uleiul de palmier şi răşina de conifere -„pine
rosin”. În compoziţia acestuia se găsesc aditivi care-i conferă şi proprietăţi
emoliente. Mirosul acestuia este natural, specific răşinii de conifere.
Produsul este un lichid vâscos de culoarea chihlimbarului care are o
capacitate de spălare ridicată, fără a afecta tegumentele sau ţesutul
conjunctiv al ochilor, nici chiar în cazul unor spălări repetate la intervale
reduse de timp. Toate componentele acestuia sunt de uz cosmetic sau
farmaceutic. Prin caracteristicile sale, acesta este clasificat ca un săpunşampon cu multiple utilizări.
Utilizare:
1) Săpun lichid pentru uz general. Pe timp de vară acesta are un efect
uşor astringent pe suprafaţa pielii şi determină o scădere a volumului
transpiraţiei, cu senzaţie de răcorire. Se lasă spuma pe suprafaţa corpului
cca 2 minute înainte de spălarea cu jet de apă/duş.
2) Şampon pentru păr gras. îmbunătăţeşte ţinuta firului de păr şi
previne exfolierea acestuia. Sunt raportate dispariţia unor eczeme şi în multe
cazuri se reduce sau elimină complet formarea de mătreaţă.
3) Înlocuitor al detergenţilor de vase în cazul unor persoane sensibile la
substanţe tensioactive de sinteză. Se semnalează chiar cazuri cu referire la
dispariţia unor eczeme de pe suprafaţa pielii mâinilor.
4) Spălarea textilelor ce prezintă pete dificil de spălat (fructe, cafea,
băuturi, uleiuri, etc.). Pentru spălări deosebit de dificile se recomandă
ampastarea suprafeţei umede a materialului textil cu un amestec de săpun
pastă spumată „SETICO” şi săpun/şampon lichid „SETICO”. După câteva ore
se procedează la spălarea cu apă caldă şi în peste 90% dintre cazuri
spălarea este completă.
5) Spălarea unor suprafeţe cu sedimente de uleiuri/grăsimi de pe
aparatura casnică sau electro/casnică, prin ampastarea prealabilă.
6) Alte tipuri de spălari: instalaţii sanitare, încălţăminte, îmbrăcăminte,
mobilier lacuit sau din PAL melaminat, podele, etc.
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7) O aplicaţie recentă de succes este utilizarea produsului pentru
spălarea animalelor în vederea toaletării la cabinetele veterinare. S-a
raportat dispariţia sistematică a unor iritaţii sau eczeme de pe pielea
acestora.
Caracteristici tehnice:
* Aspect

lichid vâscos de
chilimbarului
0
* Densitatea la 20 C
1,00±0,05
0
* pH la 20 C
9,5 - 10
* Capacitatea de spălare standard (lichid/g 2,5 – 3,5 g săpun
ulei diesel ars, de pe o suprafaţă plană din
oţel inox)

culoarea

Livrare:
1. Flacoane PE cu capac „pull push”, capacitatea 0,5 sau 1,0 Kg
2. Flacoane PE cu pompa, capacitatea 0,5 Kg
3. Bidoane PE sau PET, capacitatea 5 Kg
4. În vrac cu ambalajele clientului.
Depozitare:
Produsul se depozitează în ambalajele originale închise etanş la
temperatură pozitivă.
Preţul produsului:
1) în vrac: 11 lei/kg+TVA
2) flacon PE cu pompa, 0,5 Kg: 7 lei+TVA
3) flacon PE cu capac „pull push”, 0,5 Kg: 6 lei+TVA
4) flacon PE cu capac „pull push”, 1,0 Kg: 12 lei+TVA
Termen de valabilitate:
Valabilitatea în ambalajele originale este de 1 an.
Produsele S.C. SETICO SRL sunt la cel mai înalt nivel din punct de
vedere calitativ. Aceste sunt fabricate într-un sistem integrat, cu referire la
managementul calităţii ISO 9001:2008, nr. certificat 5398/2/24.05.2013 valabil
până la data de 15.09.2018, eliberat de Societatea Română de Acreditare a
Calităţii –SRAC.
S.C.SETICO SRL
Manager General
Cercet.stiintific grd.I dipl.ing. chim.
Floriţă Şerban
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