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Fişă cu date de Securitate 

conform CE 1907/2006 (REACH) 

 
 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII 

1.1 Element de identificare a produsului 

 Denumire comercială: GLUTANOLTM RTU 

 Alte denumiri comerciale: GLUTARALDEHYDE 2.4%, GLUTACARETM, GLUTAROH 2.4% 

1.2 Utilizarea substanţei/preparatului: GLUTANOL RTU este o solutie hidroalcoolica de glutaraldehida, cu activator, gata 

de utilizare pentru dezinfectare de nivel inalt si sterilizare chimica. 

1.3. Utilizări relevante identificate ale substanței/amestecului: 

GLUTANOL RTU este destinat pentru utilizarea ca dezinfectant de nivel inalt si/sau sterilizant chimic pentru dezinfectarea 

si sterilizarea dispozitivelor medicale si instrumentelor in spitale, cabinete medicale, stomatologie si alte facilitati 

medicale. 

1.4 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

 Producător: PRO INTEGRATOR SRL, Șos. București–Alexandria km.14, nr.544, hala C 34 A, Bragadiru, jud. Ilfov, Telefon: 

021 448 14 98, mail: office@klintensiv.com 

 Informaţii suplimentare asigurate de: PRO INTEGRATOR SRL, Șos. București–Alexandria km.14, nr. 544, hala C 34 A, 

Bragadiru, jud. Ilfov, Telefon: 021 448 14 98, mail: office@klintensiv.com 

1.5 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă: 

Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate 

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

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

2.1.1 Clasificare in conformitate cu cerint 

Toxic acut categ. 4; H 302 

Iritant piele cat.2; H315 

Sensibilizant piele cat. 1; H317 

Sensibilizat respiratie cat. 1; H334 

STOT SE cat.3; H335 

Acvatic cronic 3; H412  

le Regulamentului CE Nr. 1272/2008 

2.2 Elemente pentru etichetă. Etichetare CLP 

În conformitate cu cerinţele Regulamentului CE Nr. 1272/2008 

Pictograme pentru pericole 

 

 

GHS07 GHS08 Cuvânt de avertizare: Pericol ! 

 

Fraze de pericol (H): 

H302 Nociv in caz înghiţire. 

H315: Provoacă iritarea pielii. 

H317: Poate provoca reactive alergica a pielii. 

H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.  

H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraze de precauție (P): 

P210: Ase păstra departe de surse de căldură/ flăcări deschise sau suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. 

P264: Spalati-va bine mainile dupa utilizare. 

P261: Evitati inhalarea vaporilor/cetei/spray. 

P273:Evitaţi dispersarea în mediu. 

P301+330+331: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
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P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. 

Clătiți pielea cu apă/faceți duș. 

P304+340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie 

confortabilă pentru respiraţie. 

P391 Colectati scurgerile de produs 

P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. 

P501 Eliminați conținutul/recipientul conform reglementarilor aplicabile 

 

2.3 Componente periculoase care determină etichetarea: 

Rezultatele evaluării PBT si vPvB: Produsul nu contine substante care sunt clasificate drept PBT sau vPvB in conformiate 

cu Anexa XIII la Reg. 1907/2006. 

 

 
3.1 Substant : Acest produs este un amestec (va ruga să cititi̧ secţiunea 3.2). 

3.2 Compoziție: Clasificare conform Regulamentului CE NR.1272/2008 

Denumirea componentilor si 

conc/domeniul deconcentratie 

Date de identificare ale 

componentilor 

Clasificare conf. 

Reg 1272/2008 (CLP) 

Denumire chimica Conc./Domeniul de 

concentratie, (%) 

CAS EINECS 

Glutaraldehida 
(Glutaral) 

>1,5 - < 3 111-30-8 203-856-5 Toxic acut cat. 3; H301 

Coroziv piele cat. 1B; H314 
    Sensibilizant piele cat. 1; H317 
    Toxic acut cat.2; H330 
    STOT SE cat.3; H335 
    Sensibilizat respiratie cat. 1; H334 
    Acvatic acute 1; H400 
    Acvatic cronic 2; H411 
    Limite specifice de concentratie, 
    factori M 
    STOT SE 3; H335: c ≥ 0,5% 
    M=1 (pentru acvatic acut) 

Etanol (Alcool etilic) <20 64-17-5 200-578-6 Lichid inflamabil cat.2: H225 

 

3.3 Informaţii suplimentare 

Pentru textul complet al frazelor H vezi sectiunea 16 

Produsul nu conține substanțe/amestecuri clasificate ca fiind CMR (SVHC) 

 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

Descrierea măsurilor de prim ajutor 

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 

4.1.1 După inhalare: Scoateţi persoana afectata la aer curat. Daca apar simptome de afectare a cailor respiratorii se 

acorda asistenta medicala. 

4.1.2 După contactul cu ochii: Spălaţi ochii cu apă curentă din abundenţă timp de cel puţin 10 minute Indepărtaţi 

lentilele de contact, dacă aveţi, după primele 5 minute şi apoi continuaţi să spălaţi ochii. Solicitaţi asistenţă medicala ̆ 

daca iritatia persista. 

4.1.3 După contactul cu pielea: 

I ̂ndepărtaţi imediat imbrăcămintea contaminată. Spălaţi pielea cu multă apă. In caz de iritatii solicitati asistenta 

medicala. Spălaţi îmbrăcămintea înainte de reutilizare. 

4.1.4. După înghițire: Dacă pacientul este conștient să clătească gura cu apă si să scuipe fluidele. Beți 1 sau 2 pahare 

cu un lichid demulcent (care calmeaza iritatiile, cum ar fi laptele). NU provocați voma. Dacă persoana vomită în mod 

natural aplecaţi-o în faţă şi daţi-i apă din nou. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. ATENTIE! NU se va da nimic pe gura 

unei persoane inconstiente sau aflate in convulsii! 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, ata ̂t acute ca ̂t şi înta ̂rziate 

Inhalarea vaporilor poate provoca iritații ale căilor respiratorii. Poate provoca reacții alergice / 

sensibilizare (simptome astmatice la unele personae la expunere repetata). 

Contact cu pielea: Poate provoca reacții alergice ale pielii. Expunerea poate provoca roșeață, mâncărime și 

inflamație. Poate agrava dermatita existentă. Poate provoca decolorarea temporară a pielii. 
Ingerare: Ingerarea poate provoca vărsături, greață sau diaree. 

3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 



GLUTANOLTM DEZINFECTANT RTU - Ed. 1/Rev.0/10.2016 Page 3 of 7 

 

 

Efecte cronice asupra sănătății: expunerea repetata provoacă sensibilizare. 

4.3 Indicaţii privind orice asistenţa ̆ medicală imediată şi tratamente speciale necesare 

Tratament simptomatic si de susţinere. 

Notă pentru medic: Deteriorarea probabilă a mucoasei prin expunerea orală poate determina imposibilitatea utilizarii 

lavajului gastric. 
 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi mediului i ̂nconjurător, ca de ex. CO2, pulberi chimice 

uscate, spume, apa pulverizata. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

A se păstra departe de materialele combustibile. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Echipament de protectie pentru pompieri: Pompierii trebuie sa fie echipati cu echipament personal de protective 

(inclusiv casti, cizme si manusi) in conformitate cu prevederile standardului EN 469 si aparate respiratorii izolante 

autonome. 

 

  6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ  

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Personalul care nu participă la operatiile de urgenţă va fi evacuat. Personalul rămas va purta echipament de 

protecţie personală (a se vedea Secţiunea 8). 

NU călcati prin produsul scurs. Se va opri scurgerea, daca acest lucru poate fi efectuat fară risc. 

Se asigura ventilatie corespunzatoare. 

Metode de curățare a scurgerilor: Absorbiți cu vermiculit, nisip uscat sau pământ și puneți-le în recipiente. 

Precauții asupra mediului: Evitați evacuarea în canalizări, cursuri de apă sau la sol. 

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător: 

Preveniţi infiltrarea produsului în reţeaua de canalizare, în excavaţii sau în beciuri. 

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie: 

Se va izola zona afectată prin utilizarea unui material absorbant inert (nisip, pietriș, vermiculit) pentru a impiedica ca 

produsul scurs să ajungă in sistemul de canalizare sau in cursurile de apă. 

Deşeurile se colectează in containere dedicate si se vor gestiona conform reglementărilor în vigoare privind protecţia 

mediului. Informați autoritățile în caz de pierderi mari cu infiltrații în sistemul de canalizare sau în cursurile de apa. 

Pentru informaţii privind eliminarea în siguranţă, a se vedea capitolul 13. 

6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

A se vedea sectiunea 8 ”Controlul expunerii / protecţia personală” si sectiunea 13 ”Consideraţii privind eliminarea”. 

6.5. Informatii suplimentare: 

În caz de deversare accidentală minoră, limitată la conţinutul unui singur recipient, clătiţi cu suficientă apă pentru a 

îndepărta produsul prin diluare la nivelul concentraţiei de utilizare normală, exceptând cazul în care aceasta ar 

conduce la contaminarea unui curs de apă sau a vegetaţiei. 

 

7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 

7.1.Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de utilizare. Produs de uz extern - nu înghiţiţi. A se păstra 

ambalajul inchis ermetic. 

Utilizați soluția de GLUTANOL într-o zonă bine ventilată, prevazuta cu hote sau utilizati  echipamente portabile  

de ventilație, care conțin medii de filtrare care absorb glutaraldehidă din aer in cazul in care sistemul de 

climatizare existent nu asigură o ventilație adecvată. 

A se manipula/utiliza departe de surse de caldura. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. A  

nu se inspira vaporii/spray-ul. I ̂n locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevăzute instalaţii pentru 

spălarea ochilor, în caz de accident. 

Dupa utilizare spalati-va bine mainile. 

 

7.1.2.Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă: 

A se păstra in loc uscat, racoros, ferit de razele soarelui, surse de caldura, departe de hrană, băuturi şi hrană 

pentru animale. 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilita ̆ţi 

A se depozita în recipientul original, in spatii uscate, curate, bine ventilate ferite de actiunea directa a razelor de soare. 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi a persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea corespunzătoare a produsului. A nu se 

depăşi data de expirare de pe ambalaj. 

Temperaturi recomandate de stocare: 15-250C. 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
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Substante incompatibile la stocare: oxidanti puternici, baze, acizi tari, compusi clorurati anorganici (hipoclororiti, clor) 

Ambalare: Flacoane din HDPE de 500 ml, 1l, canistre de 5l. 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Utilizarea ca produs biocid in concordanta cu Regulamentul (EU) nr. 528/2012 si cu legislatia nationala. 

Utilizari inregistrate: 

TP2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale/TP3: Igiena veterinara/TP4: 

Produse alimentare și hrană pentru animale 

 

8.1 Parametri de control 

8.1.1 Componete cu valori limita de expunere profesională/ componente cu valori biologice limită 

Valoarea limită de expunere profesională pentru component, conform HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor 

minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

prezența agenților chimici sunt 

Component CAS Valori limita 

Glutaraldehida 111-30-8 260 mg/m3 (expunere de lunga durata-8h) 

Etanol 64-17-5 1900 mg/m3 (1 000 ppm) – expunere de lunga durata 8 h 
9500 mg/m3 (5000 ppm)-termen scurt (15 min) 

8.2 Controale ale expunerii Echipament individual de protecţie. 

8.2.1 Controale tehnice adecvate: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Manipulaţi în concordanţă cu bunele 

practici industriale de igienă şi securitate şi in conforfimate cu “Instructiunile de Lucru” specifice locului de muncă. 

8.2.2 Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală 

Protecţia ochilor 

A se purta ochelari de protecţie chimică, conform standardului EN 166. 

Atentie! Se va evita purtarea lentilelor de contact, deoarece acestea implică un risc suplimentar de iritare a ochilor prin 

posibilitatea absorbţiei/concentrării substanţei chimice. 
Protecţia pielii şi a corpului 

Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie. 

Protecţia mâinilor 

Manipulaţi cu mănuşi. Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire. Utilizaţi tehnica corectă de înlăturare a 

mănuşilor (fără a atinge suprafaţa exterioară a acestora) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. Mănuşile de 

protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din  

aceasta. 

Materiale recomandate pentru mănuşi protecţie: Cauciuc nitrilic, cauciuc butilic, latex, copolimeri 

Nu este recomandată utilizarea mănușilor de neopren sau clorură de polivinil (vinil), deoarece glutaraldehida poate fi 

rapidă absorbita de aceste materiale. 

Protecţie respiratorie 

Protecţie    respiratorie    nu    este    necesară    în    condiţii    normale    de    manipulare.    Dacă se    formează, 

aerosoli sau ceaţă utilizaţi protecţie respiratorie (filtru P2), in conformitate cu standardul EN 14 387. 

 

9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE 

1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

 Aspect: solutia neactivata este un lichid limpede 

 Culoare: incolor 

 Miros: caracteristic de glutaraldehida 

 Valoare pH: 8,2 – 9,2 

 Punct de topire/Interval de topire: 

 Punct de fierbere/Interval de fierbere: 

 Punct de inflamabilitate: 

 Autoaprindere: produsul nu este autoinflamabil. 

 Presiune de vapori: 

 Densitate la 20°C: 0,96g/cm3 

 Solubilitate: 
 apa: complet miscibil 

 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate: Nu are loc nicio reacție periculoasă dacă sunt păstrate indicațiile și instrucțiunile de depozitare și 

utilizare. 

10.2. Stabilitate chimică: Produsul este stabil in conditiile de păstrare indicate. 
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: nu se cunosc 

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 
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10.4. Condiţii de evitat: Temperaturi ridicate, inghet, razele solare, materiale incompatibile. 

10.5. Incompatibilitatea cu alte materiale: agenti oxidanti puternici, acizi si baze puternice. Contactul cu acestea 

poate genera reactii exoterme, dar care nu sunt violente. 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi: oxizi de carbon, NOx, acid clorhidric. 
 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate Rezultate 

Toxicitate acuta Glutaraldehida 

Oral/sobolan : LD50: 200 mg/kg 

Inhalare /sobolan: LC50/4h: 0.28 mg/l 

Inhalare/sobolan:  LC50/4h: 0.35 mg/l 

Dermal/iepure: LD50> 2 000 mg/kg 
 

Conform datelor de literatura pentru solutia de 2% de glutaraldehida LD50 =4800 

mg/kg oral/sobolan 

Etanol 

Oral/ șobolan: LD50 6200mg/kg 

Inhalare/ șobolan: LC50/4h 95,6 mg/l 

Iritare/Coroziune Glutaraldehida 

Corosiv pentru piele si ochi. 

Sensibilizare Glutaraldehida 

Este clasificata ca sensibilizant al pielii. 

Etanol 
Nu are efect sensibilizant. 

Mutagenitate Niciunul din ingrediente nu este clasificat ca mutageni. 

Carcinogenitate Niciun component a acestui produs nu este clasificat drept cancerigen. 

Toxicitate pentru reproducere Niciunul din ingrediente nu este clasificat ca toxic pentru reproducere. 

11.2 Informatii toxicologice suplimentare 

 Inhalare: Vaporii pot provoca iritații ale tractului respirator superior. Inhalarea repetată a vaporilor de glutaraldehidă 

poate provoca simptome astmatice la unii indivizi, inclusiv tuse, respirație șuierătoare și dificultăți de respirație. 

 Contact cu pielea: Poate provoca iritații ale pielii. 

 Contact cu ochii: provoacă iritații severe cu arsuri posibile. 

Ingerare: nu ingerați. Dacă este înghițit, poate irita gura, gâtul și tractul intestinal. Ingestia de glutaraldehidă poate 

afecta sistemul nervos, inclusiv greață, amețeli, dureri de cap și somnolență. 

 
 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

12.1. Toxicitate 

Glutaraldehida 

Pesti: Cyprinodon variegates LC50 /96h: 64 mg/l 

Nevertebrate acvatice: Acartia tonsa LC50/48h: 6mg/l 

Alge si plante acvatice: Desmodesmus subspicatus EC50/72h: 1.2 mg/l 

 

Glutaraldehida este clasificata ca toxica pentru mediul acvatic. 

Etanol 

Pesti: LC50 - Pimephales promelas) - 14.200 mg/l - 96 h 

Nevertebrate acvatice: LC50 - Ceriodaphnia dubia (water flea) - 5.012 mg/l – 48h 

 

Alcoolul etilic nu este clasificat ecotoxic conform criteriilor enuntate de Reg.CE 1272/2008 CLP 

 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate: produs biodegradabil (atat glutaraldehida cat si etanolul sunt rapid 
biodegradabile) 

12.3. Potenţial de bioacumulare: Produsul nu se asteapta a avea potential bioacumulator depoarece niciunul din 

componenti nu se bioacumuleaza. 

12.4. Mobilitate în sol: Produsul este solubil în apă și se poate răspândi/infiltra in sol. 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB: Rezultatele evaluării PBT si vPvB: Produsul nu contine substante care sunt 

clasificate drept PBT sau vPvB in conformiate cu Anexa XIII la Reg. 1907/2006. 
12.6. Alte efecte adverse: nu există date. 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
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13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor: Eliminarea în siguranţă a produsului devenit deşeu prin expirare sau a solutiilor 

epuizate (reziduale), se va face la canalizare sau in conformitate cu normele dvs. interne. 

13.2. Metode de eliminare a deseurilor si a ambalajelor contaminate: 

Nu reutilizați recipientele goael. Clătiți cu apă recipientele goale și eliminați în conformitate cu reglementările in 

vigoare. Evitati deversarea produsului in reteaua de canalizare sau in apele pluviale. 

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 

 

 

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în conformitate cu modul de 

transport ales. 

Transport rutier (ADR/ADN/RID): nereglementat 

Transport maritim (IMDG): nereglementat 

Transport aerian (IATA): nereglementat 

 

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE 

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. 

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 

Glutaraldehida: Substanță activă biocidă aprobată pentru PT2, PT 3 și PT4 prin regulamentul UE 2015/1759 

Etanol: Substanță activă pentru PT1, PT2, PT3 și PT4: in curs de aprobare 

 

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 INFORMAŢII 

16.1. Textul complet al frazelor H la care se face referire in sectiunea 3 

H301 : Toxic în caz de înghiţire. 
H314 Provoacă arsuri cutanate si leziuni oculare grave. 

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORTURI 
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H317 Poate provoca reactive alergica a pielii. 

H330: Mortal în caz de inhalare. 

H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. 

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

H411: 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 dosarul de inregistrare REACH 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 

 

Informaţiile prezentate se bazează pe cunoştinţele noastre actuale. Acestea nu reprezintă garanţii pentru 

caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual. 

Frazele de risc relevante pentru ingredientele listate în capitolul 3. 

Vezi Anexe Fise cu Date de Securitate Substanţe Periculoase. 

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. 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/clp/c_l_inventory_en.asp
http://www.klintensiv.com/
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