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Fişă cu date de Securitate 

conform CE 1907/2006 (REACH) 
 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII PRODUCATOARE 
1.1 Elemente de identificare a produsului 
 Denumire comercială: SOLIKLOOR™  

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței/amestecului: 
Este utilizat pentru dezinfecția suprafețelor și echipamentelor din industria alimentară, din instituțiile medicale și din 
alte zone în care este necesară dezinfecția. Produsul este potrivit pentru dezinfectarea și albirea rufelor, pentru 
clorinarea apei din piscine, pentru igienizarea apei potabile și pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute. 
Utilizari nerecomandate: Nu sunt utilizari nerecomandate 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 Producător: Baltiachemi OU, Maagi 5, 74114 Maardu, Estonia, Telefon: +372 621 4694, E-mail address: 

info@baltiachemi.ee 
 Distribuitor pe piata din Romania: PRO INTEGRATOR SRL, Șos. București–Alexandria km.14, nr. 544, hala C 34 A, 

Bragadiru, jud. Ilfov, Telefon: 021 448 14 98, e-mail: office@klintensiv.com 
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă: 

 Numar national de urgenta: 112 
 Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică din cadrul Institutului Naţional de 

Sănătate Publică, Tel: 40 21-318.36.06, orar de funcţionare: luni-vineri de la 8-15. 
 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1 Clasificarea substantei sau amestecului 
2.1.1 Clasificare in conformitate cu cerinţele Regulamentului CE Nr. 1272/2008  

Clase si categorii de pericole Fraze de pericol 
Toxic acut – categ. 4 H302 Nociv în caz de înghițire 
Iritant pt. ochi – categ. 2 H319 Provoaca o iritare grava a ochilor 
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – categ. 3 H335 (c≥10%) Poate provoca iritarea căilor resp. 
Acvatic acut - categ. 1 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic 
Acvatic cronic- categ. 1 H410 Foarte toxic pt. mediul acvatic cu efecte pe termen lung 
2.2 Elemente pentru etichetă. Etichetare CLP 
2.2.1 Etichetarea amestecului conform Regulamentului nr. 1272/2008        
Precauţiuni de utilizare:  
Fraze de pericol (H): 
H302 Nociv in caz înghiţire 
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.  
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.  
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 
termen lung 
Informatii suplimentare de risc (EU)  
EUH031:  In contact cu acizi, degajă un gaz toxic. 
(c≥10%) 
 

     
GHS07        GHS09 

Fraze de precautie (P): 
P232 A se proteja de umiditate 
P261 Evitaţi să inspiraţi praful 
P273 Evitaţi dispersarea în mediu 
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi 
bine 
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele 
de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.  
P501Eliminati continutul/recipientul la instalatii pentru eliminarea deseurilor periculoase conform legislatiei specific 
2.3 Alte pericole: Aceast amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice 
(PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari 

 
3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 
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3.1 Substane: Acest produs este un amestec (va rugam cititi sectiunea 3.2)  
3.2 Amestecuri 
3.2.1 Ingrediente periculoase - Clasificare conform Regulamentului CE NR.1272/2008 

Denumire chimica CAS EINECS Categorii pericole Fraze pericol Concentrație 
% 

Dicloroizocianurat 
de sodiu dihidrat 

51580-86-0 220-767-7 Sol.Ox. cat. 2; Toxic acut cat. 
4; Iritant pt. ochi cat. 2, STOT 

SE 3, Acvatic acut cat. 1; 
Acvatic Cronic cat.1; 

H302; H319; 
H335; H400; 

H410 

90 

Acid adipic 124-04-9 204-673-3 Iritant pt. ochi cat. 2; H319 < 10 
Carbonat de sodiu 497-19-8 207-838-8 Iritant pt. ochi cat. 2; H319 < 10 

3.2.2 Informaţii suplimentare: Pentru textul complet al frazelor H vezi sectiunea 16 
 

4. MASURI DE PRIM AJUTOR 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
4.1.1 Instructiuni generale: In caz de expunere sau daca va simtiti rau: sunati la un Centru de Toxicitate sau un 
medic. Aratati acesta Fisa cu Date de Securitate.  
4.1.2 După inhalare: Scoateti persoana expusa la aer curat. In caz de iritare persistenta se solicita asistenta 
medicala. 
4.1.3 După contactul cu pielea: Se clăteste zona afectata cu multă apă, timp de 15 minute. Dacă zona afectată 
este intinsă si /sau apar iritatii ale pielii se acorda asistenta medicala. 
4.1.4 După contactul cu ochii: Se va clati bine cu apa multa cel putţin 15 minute si se va consulta un medic. 
Indepartatti lentilele de contact, daca aveti, dupa primele 5 minute si apoi continuati sa spalati ochii. Se consulta un 
medic. 
4.1.5 După înghiţire: Trebuie clatita bine gura si bauta cat mai multa apa. Nu se va da nimic pe gura unei persoane 
inconstiente sau in convulsii! Nu induceci starea de voma. Se va consulta medicul. 
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate  
In caz de inhalare: Inhalarea vaporilor clorigeni poate cauza iritarea tractului respirator. 
In cazul contactului cu ochii: Cauzeaza iritarea ochilor. 
In cazul contactului cu pielea: Poate cauza iritatii. 
In cazul ingerarii: Poate provoca o iritarea mucoaselor bucale, gâtului si tractului gastro-intestinal determinand 
greata, varsaturi, disconfort gastric. 
4.3 Indicaţii privind orice asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare  
Se va acorda tratament simptomatologic si de sustinere. 

 
5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere adecvate: Pulberi chimice uscate, spume chimice, CO2. 
Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Nu se va utiliza apa (in contact cu apa produsul degaja clor). 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauza 
A se păstra departe de materialele combustibile Produsul nu este inflamabil si nici combustibil. In caz de incendii se 
pot forma gaze cu continut de monoxid si bioxid de carbon, clor. 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Echipament de protectie pentru pompieri: Pompierii trebuie sa fie echipati cu echipament personal de protectie si 
aparate respiratorii izolante autonome. 
Pompierii vor purta echipament de protectie (inclusiv casti, cizme si manusi) in conformitate cu prevederile 
standardului EN 469.  

 
6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Se va purta dispozitiv de protectie respiratorie. Se va evita formarea de praf. Se va evita respirarea 
vaporilor/cetii/gazului. Se va asigura ventilatie adecvata. Se va evacua personalul în zone sigure. Se va evita 
inhalarea de praf. Pentru protectia individuala a se vedea sectiunea 8. 
6.2  Precauţii pentru mediul înconjurător: 
Strangeti si transferati în recipiente etichetate corespunzator. Eliminarea produsului inprastiat se face  în conformitate 
cu reglementarile nationale si locale. Se va evita patrunderea produsului in lacuri sau rauri. Atunci când materialul 
scurs a intrat în cursuri de apa, sau în sol, informati imediat serviciul de interventii în situatii de urgenta. 
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie: 
Metode de curatare: Se va matura si se va colecta produsul imprastiat in containere dedicate si etichetate, care se 



 

FDS 21 Ed.1/Rev.0 – 21.11.2018 - SOLIKLOOR®                         Page 3 of 7 
 

vor inchide etans. Zona afectata nu se va clati cu apa. Pentru informaţii privind eliminarea în siguranţă, a se vedea 
capitolul 13. 
6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7. 
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie individuală vezi capitolul 8. 
Pentru informaţii cu privire la îndepărtare vezi capitolul 13. 

 
7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
7.1.Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
Se va evita deteriorarea fizica a ambalajelor. Cititi eticheta produsului înainte de utilizare. Evitati contactul cu pielea, 
ochii si îmbracamintea.  Spalaţi-va mainile cu grija dupa manipulare. Evitati formarea si inhalarea prafului. Se va 
prevedea o ventilatie corespunzatoare în locurile unde se formeaza praf.  
ATENTIE:  
 NU se utilizeaza in combinatie cu alte produse pentru ca exista riscul degajarii de gaze periculoase cu clor. 
 NU se amesteca niciodata produsul cu hipoclorit de sodiu (clor anorganic) in acelasi recipient 

7.2 Conditii de depozitare în conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati  
Se depoziteaza in ambalajele originale inchise ermetic, în spatii racoroase, uscate si ventilate, ferit de surse de foc 
precum şi de actiunea directă a radiaţiilor solare. 
Nu se va pune niciodata produsul în contact cu apa, în decursul depozitarii. Nu se va depozita lânga acizi. Produsul 
este sensibil la umezeala. 
A nu se depozita în contact cu substan te inflamabile.  
Materiale incompatibile: acizi, agenti oxidanti puternici, agenti reducatori compusi organici, compusi cu azot 
(amoniac, uree, saruri de amoniu) apa, metale (aluminiu, cupru, unele oteluri), surfactanti cationici si anionici, uleiuri. 
7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)  
Utilizarea ca produs biocid in concordanta cu Regulamentul (EU) nr. 528/2012 si cu legislatia nationala. Utilizari (conf. 
Anexei V la Regulamentul 528/2012) 
 Tip produs: 2 - Dezinfectante pt. spatii private si zone de sanatate publica  
 Tip produs 4 - Dezinfectante pentru industria alimentara si industria de preparare a furajelor 

 
8.CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA 
8.1 Parametri de control 
Nici o valoare atribuita pentru acest amestec specific. 
8.1.1 Componete cu valori limita de expunere profesionala/componente cu valori biologice limita 
Valorile limita de expunere admise pentru componentii amestecului, conform Anexei I la HG 1218/2006 sunt:  

 Carbonat de sodiu:  Valoare limita max. la 8 ore: 1 mg/m3   
Valoare limită max (termen scurt) 15 minute: 3 mg/m3  

 Clor :   Valoare limită max (termen scurt) 15 minute: 1,5 mg / m3  
8.2 Controlul expunerii  
8.2.1 Controlul expunerii ocupationale 
In conditiile utilizarii unor cantitati mici nu se impune control. Ventilati bine dupa utilizare.  
Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a normelor de securitate. Se vor spala mâinile înainte de 
pauze si la sfarsitul programului de lucru. 
Protectia ochilor/fetei: Ochelari de protectie prevazuti cu aparatori laterale, în conformitate cu standardul EN 166 
(UE). 
Protectia pielii: Combinezon de protectie contra substantelor chimice. Tipul echipamentului de protectie trebuie sa 
fie selectionat în conformitate cu concentratia si cantitatea de substanta periculoasa aflata la locul de munca 
specificat. 
Protectia mainilor: Manipulaţi cu manusi. Manusile trebuie sa fie verificate înainte de folosire. Utilizati tehnica corecta 
de înlaturare a manusilor (fara a atinge suprafa cu acest produs. Eliminati manusile contaminate dupa folosire în 
conformitate cu legile aplicabile si cu praticile corecte de laborator. Spalati si stergeti mîinile. Manusile de protectie 
selectate trebuie sa conforme cu standardului EN 374  
Materiale recomandate:  
Cauciuc nitrilic, grosimea minima: 0,11 mm, timpul de perforare: 480 min  
Protectia respiratiei: In conditii normale de utilizare, in zone prevazute cu o ventilatie adecvata, nu este necesara 
protectia respiratorie. In cazul generarii de vapori in exces se recomanda protectia respiratorie prin utilizarea unei 
masti cu cartus filtrant pentru clor. 
Controlul expunerii mediului înconjurător : Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. Se va evita 
eliminarea în mediul înconjurator. 
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9. PROPRIETATI  FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANTEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS 
Informaţii generale 

Aspect solid sub forma de tablete 
Culoare alba 
Miros specific de clor 

Continutul in clor al unei tablete: prin dizolvare, o tableta elibereaza 1,5 g clor activ 
Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu 
pH     6,5±0,5 
Temperatura de fierbere   n.a 
Temperatura de aprindere:   2500C 
Proprietati explozive:                                    nu este expozibil 
Proprietati oxidante    este oxidant 
Densitate relativa, la 20o C  0,9 g/cm³  
Solubilitate, -apa la 25o C               252 g/l  
Vascozitate dinamica, la 20o C               n.a 
Alte informatii 
Temperatura de aprindere  n.a  
Temperatura de topire                230o C 

 
10. STABILITATE SI REACTIVITATE  
10.1 Stabilitate chimica: Stabil din punct de vedere chimic in conditiile recomandate de pastrare si utilizare. 
10.2 Reactii periculoase: Reactioneaza cu cu acizii cu eliberare de clor. Reactii periculoase pot aparea la contactul 
agentii oxidanti puternici. In prezenta apei sau la temperaturi mari se descompune cu eliberare de clor. NU se 
amesteca niciodata produsul cu hipoclorit de sodiu (clor anorganic) in acelasi recipient. 
10.3 Conditii de evitat: Temperaturi ridicate, umiditatea. 
10.4 Materiale incompatibile: Acizi, agenti oxidanti puternici, compusi organici, compusi cu azot (amoniac, uree, 
saruri de amoniu) apa, metale (aluminiu, cupru, unele oteluri), surfactanti cationici si anionici, uleiuri. 
10.5 Produse periculoase la decompunere: La temperaturi ridicate sau in combinatie cu unele din produsele 
mentionate mai sus pot sa apara gaze ca: clorul, triclorura de azot, oxizi de clor, etc. 

 
11.INFORMATII TOXICOLOGICE 
 

 Concluzii 
Toxicitate acuta Dicloroizocianurat de sodiu  

Oral/sobolan:              LD50: 1436 mg/kg corp  
Inhalare/sobolan        LC50/4h: > 0.27 - < 1.17 mg/L aer 
Dermal/sobolan          LD50> 5000 mg/kg 
Acid adipic 
Oral/sobolan                LD50 5560 mg/kg corp 
Inhalare/sobolan         LC0 7700 mg/m3 aer (4 h expunere) 
Dermal/sobolan           LD07 940 Ml/kg bw (24 h expunere) 
Carbonat de sodiu 
Oral/sobolan                LD50: 2800 mg/kg corp  
Inhalare/sobolan         LC50 2300 mg/m3aer (2h) 
Dermal/sobolan           LD50>2000 mg/kg corp 

Iritare/coroziune Dicloroizocianurat de sodiu - este clasificat drept coroziv pentru piele si ochi 
(iepure) 
Acid adipic 
-iritant slab pentru piele 
-provoaca iritatii grave ale ochilor 
Carbonat de sodiu 
-nu este clasificat drept iritant al pielii 
-iritant pentru ochi 

Sensibilitate Dicloroizocianurat de sodiu:  nu  este clasificat drept sensibilizant al pielii.  
Acid adipic: nu  este clasificat drept sensibilizant al pielii. 
Carbonat de sodiu: nu  este clasificat drept sensibilizant al pielii. 

Mutagenitate Niciunul dintre ingrediente nu este clasificat drept mutagen. 
Carcinogenitate Niciunul dintre ingrediente nu este clasificat drept cancerigen. 
Toxicitate pentru reproducere Niciunul dintre ingrediente nu este clasificat drept reprotoxic. 

11.2 Informații suplimentare: Produsul poate cauza iritatii ale tractului respirator. 
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12. INFORMATII ECOLOGICE 
12.1 Toxicitate acvatica 
Dicloroizocianurat de sodiu  
Toxicitate la pesti (Oncorhynchus mykiss)   LC50 – 96h: 0,24 mg/l  
Toxicitate la Daphnia (Daphnia magna)  LC50 -48h: 0,196 mg/l  
Carbonat de sodiu 
Toxicitate acuta la pesti (Lepomis macrochirus)   LC50-96h = 300 mg/L 
Toxiciate acuta la nevertebrate acvatice(Ceriodaphnia) EC50/LC50-96h: 200 mg/L. 
12.2 Persistenta și degradabilitate: Nu este P/vP. Substanta activa hidrolizează rapid, iar produsul este solubil in apa. 
12.3 Potențial de bioacumulare: Produsul nu se bioacumuleaza. 
12.4 Mobilitate în sol: Nu există date disponibile. 
12.5 Rezultatele PBT și vPvB: Nu este PBT sau vPvB intrucat nicio substanta din compozitia produsului  nu este 
clasificate ca  PBT sau vPvB. 

 
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1 Descrierea  deseurilor  si a masurilor pentru gestionare 
A nu se deversa in cursuri de apa. Imprastierile accidentale în mediu, daca nu pot fi recuperate sau reciclate, se vor 
depozita ca reziduuri periculoase. Distrugerea acestora se va face in conformitate cu normele si reglementarile 
legale privind protectia mediului. 
13.2 Metode de eliminare a deseurilor si a ambalajelor contaminate 
Generarea de deseuri de ambalaje trebuie sa fie minimizata. Spalati-le cu apa pentru decontaminare. Ambalajele 
ne-contaminate pot fi reciclate. Atunci cand nu pot fi reciclate se vor incinera in instalatii special amenajate sau 
trimise la unitati specializate in colectarea de deseuri de ambalaje. Eliminarea sau reciclarea ambalajelor trebuie sa 
se faca in conformitate cu legislatia in vigoare. Prevederi relevante ale legislaţiei naţionale armonizată si legislatiei 
UE, privind deseurile si gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje: 
Legislatie nationala: 
 Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea 249/2015-privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje  

Legislatie EU 
 Directiva 2008/98/EC privind deseurile; 
 Decizia Comisiei 2000/532/EC privind evidenţa gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzând deseurile inclusiv 

deseurile periculoase cu completarile si modificarile ulterioare; 
 

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL 
 

 ADR RID 
14.1 Nr. ONU UN 2465 UN 3077 
14.2 Denumirea UN pentru Transport Substanta periculoasa pentru mediu, 

solid, N.S.A Dicloroizocianurat de 
sodiu (clor active 45%)) 

Substanta periculoasa pentru 
mediu, solid, N.S.A 
Dicloroizocianurat de sodiu, (clor 
active 45%)) 

14.3 Clasa de pericol la transport 9 9 
14.4 Etichete de transport 
 

 
                          

                                  

14.5 Grupa de ambalare III III 
14.6 Restrictii tunel  E  
14.7 Pericol pt. mediu Da Da 

 

 
15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE 
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice 
Informaţii relevante privind legislaţia naţională 
Legea securităţii si sănătăţii în muncă nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu 
modificările si completările ulterioare si HG. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 
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Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului. 
Informaţii relevante privind legislaţia UE 
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice (REACH) cu modificarile si completarile ulterioare 
Regulamentul CE 830/2015 de modificare a Anexei II a Reg.CE 1907/2006 
Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si 
ambalarea substanţelor si a amestecurilor cu modificarile si completarile ulterioare 
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) 
Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) 
Reglementari  Europene si nationale cu privire la produsele biocide  
Regulamentul (EU) nr. 528/2012 Al Parlamentului European si al Consiliului-privind punerea la dispozitie pe piata si 
utilizarea produselor biocide 
Dicloroizocianurat de sodiu - substanta activa cu rol biocid TP2, TP3, TP4, TP5 - se afla in programul de revizuire. 
Alte reglementari UE:  
Regulamentul (EC) No 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon- niciuna dintre componentele 
amestecului nu  afecteaza stratul de ozon 
Regulamentul (EC) No 850/2004 privind poluantii organici persistenti- niciuna dintre componentele amestecului nu 
este clasificata drept poluant organic persistent  
15.2 Evaluarea sigurantei chimice  
Nu s-a întocmit un Raport de Securitate Chimica (NU este cazul). 

 
16. ALTE INFORMAȚII 
16.1 Textul complet al frazelor H la care se face referire in sectiunea 3 
H302 Nociv in caz înghiţire. 
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.  
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.  
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
16.2 Explicarea abrevierilor utilizate 
FDS - Fisa cu date de securitate 
TP - Tip de produs 
LD50 - Doză letală pentru 50% din populaţia sub testare 
LC50 - Concentraţie letală pentru 50% a populaţiei în cadrul testului 
CMR: Cancerigen, Mutagen, Toxic pentru reproducere 
PBT: Persistent, bioacumulativ si  toxic. 
vPvB: foarte persistent si foarte bioacumulativ 
BCF - Factor de Bioconcentratie 
ADR - Acordul European privind Transportul International de Marfuri periculoase pe cale   rutiera 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID-Tranportul International de Marfuri Periculoase pe calea ferata (International Carriage of 
Dangerous Goods by Rail) 
16.3 Referinte privind literatura de specialitate 
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice (REACH) cu modificarile si completarile ulterioare 
Regulamentul CE 830/2015 de modificare a Anexei II a Reg.CE 1907/2006 
Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si 
ambalarea substanţelor si a amestecurilor cu modificarile si completarile ulterioare 
Informatiile furnizate in FDS sunt in conformitate cu datele neconfidentiale din dosarele de inregistrare REACH, ale 
substantelor componente ale amestecului, care sunt publicate de catre ECHA, a se vedea: 
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances,  
http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp 
Fisele cu date de securiate ale ingredientelor amestecului 
16.4. Revizie: Revizia 0 
Notă privind responsabilitatea 
Conţinutul Fişei cu Date de Securitate este în conformitate cu prevederile legale in vigoare:  Regulamentul REACH 
nr.1907/2006 amendata de  Reglementarea no. 830/2015/CE si Regulamentul 1272/2008 (CLP). 
Informaţiile conţinute în această fişă sunt prezentate în scopul înştiinţării asupra riscurilor legate de manipularea şi 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp
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utilizarea produsului. Această fişă nu prezintă informaţii privind calitatea produsului. Clientului îi revine 
responsabilitatea de a verifica şi testa produsele noastre pentru a se convinge de caracterul adecvat al produselor 
în vederea îndeplinirii scopului său. Clientul este responsabil pentru utilizarea, prelucrarea şi manipularea 
corespunzătoare, în condiţii de siguranţă şi legale a produselor noastre.   Aceasta versiune a FDS anulează orice alte 
versiuni anterioare. 
 
Sfat practic: Va rugam sa cititi cu atentie fisa cu date de securiate inainte de a utiliza acest produs. Pentru informatii 
detaliate va rugam sa consultati fisa tehnica a produsului. 
Surse de date fundamentale: Informatiile privind securiatatea materialelor de la furnizorii de ingrediente, literatura de 
specialitate precum si reglementarile actuale au fost utilizate ca baza pentru pregatirea acestui document privind 
securitatea materialelor. 
Alte informatii: Informatiile din aceasta fisa de securitate se bazeaza pe stadiul actual de cunostiinte si experienta 
ale producatorului. Aceste informatii sunt furnizate doar din motive de siguranta. Sunt oferite cu intentii bune si nu 
implica un contract legal valabil. Utilizatorii ar trebui sa verifice relevanta informatiilor din acest material in 
concordanta cu propriile lor scopuri. Utilizatorul este responsabil de respectarea tuturor legilor si reglementarilor in 
vigoare. Utilizatorul este responsabil de utilizarea produsului in alte scopuri decat cele descrise in fisa de securitate 
sau in combinatie cu alte produse. Informatiile din aceasta fisa ar trebui furnizate tuturor celor care vor utiliza, 
manipula, depozita, transporta sau vor fi expusi indirect la acest produs. Nu ne asumam responsabilitatea in ceea ce 
priveste acuratetea sau caracterul complet al informatiilor in toate situatiile. 
Alerte de actualizare a fisei cu date de securitate: Aveti obligatia legala de a avea intotdeauna la indemana cele 
mai recente norme FDS de la furnizorul produsului. Inregistrati-va acum pe www.klintensiv.com pentru a primi mesaje 
privind actualizarea FDS si ve-ti fi notificat imediat daca a intevenit vreo schimbare in FDS. 
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