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1.IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII 
 
1.1 Elemente de identificare a produsului  

      JACLOR  

 

1.2 Utilizări relevante identificate  ale substanţei sau amestecului şi utilizari contraindicate 
-  dezinfecţia suprafeţelor, instrumentarului, ustensilelor, lenjeriei din spitale, cabinete, clinici şi  unităţi 
din domeniul sanitar, inclusiv grupuri sanitare. 
- dezinfecţia suprafeţelor care vin în contact cu alimentele (pe care se procesează alimentele), 
echipamentelor, recipientelor, veselei şi a tacâmurilor, în bucătării şi oficii alimentare din spitale, unităţi 
de alimentaţie publică şi colectivă. 
- suprafeţelor și ustensilelor din cabinetele de înfrumuseţare; 
- dezinfecţia echipamentelor, recipientelor, ustensilelor, suprafetelor sau conductelor aferente productiei, 
transportului, depozitării sau consumului de produse alimentare, furaje, băuturi (inclusiv apă potabilă) 
pentru oameni şi animale. 

      Domeniul de utilizare al preparatului: spaţii private şi zone de sănătate publică (dezinfectant 
medical)  bucătării şi oficii alimentare din spitale, unităţi de alimentaţie publică şi colectivă 

 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
      Producător:  S.C. ROMDEZIMED PRODUCTION SRL  
      Persoana responsabilă cu fişa cu date de securitate in România: Cornelia Bădescu 
      Adresa: Romania, Bucuresti, str. Sg. Maj. Vasile Topliceanu nr.16, bl.P42a, sc.4, ap.100 
      Telefon / Fax: 021/411.91.17,  0268/27.45.53; Email: romdezimed@yahoo.com; www.romdezimed.ro 
      Disponibil numai în timpul următoarelor ore de lucru: 09 - 16  
 
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:  
      Institutul Sănătate Publică Bucureşti Centru Toxicologie: 021/318.36.06  
      Disponibil numai în timpul următoarelor ore de lucru: 08 - 15  
      Vă rugăm să verificaţi numerele de mai sus în mod regulat deoarece acestea se pot schimba. 
 
 

 

2.IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 
2.1   Clasificarea substanţei sau a amestecului 
2.1.1Clasificare în conformitate cu cerinţele Regulamentului CE Nr. 1272/2008 
 

       
Clase şi categorii de pericole Fraze de pericol    Procedură de clasificare 
 
Toxicitate acută orală categ.4 H 302 Nociv în caz de înghiţire      Clasificare armonizată 
Iritaţie oculară categ. 2  H 319 Provoacă o iritare gravă a ochilor      Clasificare armonizată 
STOT SE categ. 3   H 335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii  Clasificare armonizată 
Acvatic Acut categ. 1   H 400 Foarte toxic pentru mediul acvatic      Clasificare armonizată 
Acvatic Cronic categ.1             H 410 Poate provoca efecte adverse pe   ________
                termen lung asupra mediului acvatic       Clasificare armonizată 

 
 
 
 

mailto:romdezimed@yahoo.com
http://www.romdezimed.ro/
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2.2 Elemente pentru etichetă 
 
2.2.1 Clasificarea conform Regulamentului CE Nr. 1272/2008 
          Pictograme pentru pericole 
 
 
 

                                     Cuvânt de avertizare: Atenţie 
           GHS 07                  GHS 09 
                         
 

Fraze de pericol 
 
H302                      Nociv în caz de înghitire. 
H319                      Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335                      Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H410                      Foarte toxic  pentru  mediul  acvatic  cu efecte pe termen lung. 
 
 
Fraze de precautie 
 
Prevenire 
 
P261                      Evitati  să  inspirati praful/ fumul/ gazul/ ceata/ vaporii/ spray-ul. 
P264                      Spălaţi-vă pe piele bine după utilizare. 
P273                      Evitaţi dispersarea în mediu. 
P391                      Colectaţi scurgerile de produs. 
P501                      Eliminaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările naţionale 
                              în vigoare. 
 
Răspuns 
 
P304+P340            În caz de inhalare:  transportaţi victima la  aer  liber  şi  menţineţi-o în stare de      
                                repaus,  într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. 
P301+P312            În  caz  de  inghiţire:  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. 
 
Etichetare adiţională 
 
EUH031                  În contact cu acizii, degajă un gaz toxic. 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie specificate pe etichetă: 
Diclorizocianurat de sodiu dihidrat  DCCNa  
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2.3   Alte pericole 
 
 Pentru rezultatele evaluarii PBT şi vPvB a se vedea secţiunea 12.5 
 

 

 

3. COMPOZIŢIA / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

3.1 Substanţe 

      Acest produs este un amestec. (va rugăm să citiţi secţiunea 3.2). 

3.2 Amestecuri 

 

3.2.1 Ingrediente periculoase. Clasificare conform Regulamentului CE Nr. 1272/2008 

Nume Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Nr. REACH Clase si ategorii 
de pericole 

Fraze de 
pericol 

Concentratie 

Sare de sodiu a 
acidului 
diclorizocianuric 
dihidrat 

51580-86 220-767-7 613-030-01-7 02-2119752420-48-0000 Toxicitate acuta  4     H302 78% 

Iritaţie oculară 2         H319 

STOT SE 3                  H335 

Acvatic Acut 1            H400 

Acvatic Cronic 1        H410 

Acid citric 
monohidrat 

5949-29-1 
 

201-069-1 n.a. 01-2119457026-42-xxxx Iritaţie oculară 2         H319 8% 

 

3.2.2 Informaţii suplimentare. 

Pentru textul complet al frazelor H  se va consulta paragraful 16. 

 
 

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor. 

4.1.1 Instrucţiuni generale 

Ca regulă generală, în caz de îndoială sau dacă simptomele persistă, trebuie consultat medicul. 
 În caz de pierdere a cunştinţei sau în caz de pericol de pierderea a cunoştinţei, solicitaţi imediat îngrijiri 

medicale şi acordaţi primul ajutor. Atenţie! Orice persoană inconştientă trebuie aşezată în poziţia laterală de 
recuperare. Atunci când solicitaţi îngrijiri medicale, prezentaţi datele din aceasta fişa de date de securitate. 
Simptome de intoxicare pot sa nu apara decât după câteva ore. Se va ţine sub control medical timp de cel 
puţin 48 de ore. 
4.1.2 După inhalare:  
Mutaţi persoana implicată într-o zonă cu aer curat. 
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În caz de probleme respiratorii (de exemplu tuse puternică): 
a. puneţi persoana în poziţie pe jumătate aşezată, cu bustul ridicat; menţineţi calmul pacientului şi luaţi 
măsuri preventive de menţinere a temperaturii corpului; 
b. solicitaţi cât mai repede posibil asistenţă medicală 
c. desfaceţi orice obiect de îmbrăcăminte strâns precum guler, cravată,  curea, betelie. 
Dacă persoana afectată prezintă dificultate la respiraţie, solicitaţi asistenţă medicală. 
 
4.1.3 După contactul cu ochii:  
Spălaţi imediat ochii cu apă curentă din abundenţă timp de cel puţin 10 minute sau atât timp cât iritaţia 
continuă Indepărtaţi  lentilele de contact, dacă aveţi, după primele 5 minute şi apoi continuaţi să spălaţi 
ochii.Solicitaţi întotdeauna asistenţă medicală şi consultaţi un oftalmolog, chiar dacă aparent nu sunt 
probleme.  
 
4.1.4 După contactul cu pielea:  
Îndepărtaţi imediat obiectele de îmbrăcăminte contaminate. Spălaţi pielea cu multă apă rece. Dacă zona 
afectată este întinsă şi/sau există pericol asupra pielii solicitaţi asitenţă medicală sau transportati pacientul 
la spital. Spălaţi îmbrăcămintea înainte de reutilizare. 
 
4.1.5 După ingerare:  
Spălaţi gura persoanei accidentate cu apă şi convingeţi-o să bea apă cât mai mult posibil.Nu induceţi starea 
de vomă. Dacă persoana vomită în mod natural aplecaţi-o în faţă şi daţi-i apă din nou. Solicitaţi imediat 
asistenţă medicală. 
 
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate 
Pentru informaţii detaliate despre  simptome şi efecte a se vedea cap. 11. 
 
4.3 Indicaţii privind orice asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare 
Tratament: Nu există informaţii disponibile. 
 
 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

 
5.1 Mijoace de stingere a incendiilor  
Mijloace de stingere corespunzătoare: Produsul in sine nu arde. Se vor folosi metode de stingere adecvate 
condiţiilor locale şi mediului înconjurător. 
Mijloace de stingere necorespunzătoare: Nu există informaţii disponibile. 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor: Oxidant. A se păstra departe de materialele combus-
tibile. În caz de incendiu se pot forma produşi de descompunere periculoşi, cum ar fi: acid clorhidric gazos, 
clor gazos. 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Echipamente speciale de protecţie pentru pompieri: Se va purta aparat respirator autonom şi îmbrăcăminte 
de protecţie. 
Informaţii suplimentare: Se vor suprima gazele / vaporii / ceaţa folosind un jet de apă. Se vor răci prin 
pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în apropierea unor surse de incendiu. Se va colecta 
separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de 
canalizare. Reziduurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în 
conformitate cu reglementările locale. 
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6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

 
6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă:  
Măsuri de precauţie pentru protecţia personală: Se va purta echipament individual de protecţie. A se 
asigura o ventilaţie corespunzătoare.. Se va evita contactul cu pielea şi ochii. A nu se inspira praful. A nu se 
inspira vaporii.. Consultaţi măsurile de protecţie menţionate la capitolele 7 şi 8. 
6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător:  
Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de canalizare. Se va evita penetrarea produsului în 
subsol. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare se vor anunţa autorităţile 
competente conform cu dispoziţiile legale în vigoare. 
6.3 Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:  
Se va evita formarea de praf. Nu se va clăti cu apă. Se mătură şi se colectează produsul împrăştiat. Se 
depozitează în containere bine închise şi nu se amestecă cu alte deşeuri. Produsul împrăştiat nu se pune în 
recipientul original cu intenţia de a-l refolosi. 
6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
Pentru informaţii de urgenţă vedeţi datele din capitolul 1. 
Datele despre manipulare/depozitare şi echipament personal de protecţie se găsesc în capitolele 7 si 8. 
Datele privind modul de tratare a deşeurilor se gasesc la capitolul 13. 
 
 

 

7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 

 
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate. 
7.1.1  Sfaturi de manipulare 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. Se va prevedea o  o ventilaţie corespunzătoare la locul de muncă. Se va evita 
contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. A nu se inspira praful. În locurile unde este manipulat acest 
produs vor fi prevăzute instalaţii  pentru spălarea ochilor, în caz de accident. 
Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă: 
A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în 
spaţiul de utilizare. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. Se recomandă 
utilizarea unei creme protectoare pentru piele. Indepărtaţi imediat echipamentul contaminat. 
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
7.2.1 Cerinţe spaţii de depozitare şi containere 
A se depozita în recipientul original.  
A nu se  depozita împreună cu acizii. A nu se depozita împreună cu substanţele alcaline (soluţii caustice). 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. A nu se utiliza ambalajul gol pentru stocarea altor produse 
sau în alte scopuri decât cel original.  
7.2.2 Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziiei: 
A se păstra departe de orice flacără sau sursa de scântei. Fumatul interzis. Produsul nu arde, insă, în 
contact cu substanţele combustibile, poate spori riscul de incendiu şi poate alimenta substanţial un incendiu 
existent. 
7.2.3 Informaţii suplimentare privind condiţiile de depozitare 
A se păstra preparatul în recipientul închis etanş. Stocaţi produsul în loc uscat şi bine ventilat, la 
temperatura camerei, departe de sursele de căldură (se va evita o temperatură mai mare de 40ºC). 
Utilizatorul este unic şi direct responsabil pentru cunoaşterea şi aplicarea acestor reglementări. 
7.2.3 Măsuri de protecţie în cazul depozitării în locuri comune 



 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE                                                      Versiunea 11/15.03.2018 înlocuieşte v.10.2/06.06.2016 

Dezinfectant universal clorigen sub formă de tablete 
Bactericid, incl.Salmonella, fungicid, tuberculocid, micobactericid 
(M.Terrae, M.Avium ), virucid ( HBV / HCV / HIV / Vaccinia virus, 
Adenovirus, Poliovirus) Sporicid . 

  JACLOR


 

Conform Regulament 1907/2006 şi 1272/2008 Pagina 6 din 10 

 

FPS-04.10 ROMDEZIMED PRODUCTION Tel/Fax.0268-274553      AVIZ:4448BIO/02/12.24                   AVIZ:1893BIO/04/12.24      

 

A se păstra departe de hrană, băuturi, alimente şi hrană pentru animale. A se păstra departe de materiale 
combustibile. A nu se depozita lângă acizi. A nu se pune niciodată în contact cu apa în cursul depozitării. 
7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice):  
Vă rugăm să consultaţi secţiunea 1 privind indicaţiile referitoare la produs sau fişa tehnică. 
 
 

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1 Parametrii de control 
8.1.1 Componete cu valori limita de expunere profesională/ componente cu valori biologice limită 
Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională/fără valori biologice limită pe termen 
scurt/lung. 
8.2 Controale ale expunerii 
Echipament individual de protecţie.  
8.1 Controale tehnice corespunzătoare: Utilizaţi echipament de protecţie personală. 
Protecţie a ochilor /feţei:    
Folosiţi ochelari de protecţie. Trebuie să existe posibilitatea de spălare a ochilor în spaţiile în care produsul 
este manevrat în mod constant. 
Asiguraţi-vă că încăperile sunt bine ventilate.  
Protecţia respiratorie:    
Mască de protecţie pentru utilizare pe termen scurt. 
Protecţia mîinilor:    
Contact pe termen scurt. Mănuşi cu index de protecţie minim Clasa 2 (norma EN 374, timp de penetrare 
>30 minute. Contact pe termen lung. Mănuşi cu index de protecţie minim.Clasa 5 (norma EN 374, timp de 
penetrare >240 minute. Materialul din care sunt fabricate mânuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi 
rezistent la substanţă. De aceea se recomandă: policloropren, cauciuc nitril, cauciuc butil, fluorcauciuc, 
clorură de polivinil.Mănuşile trebuie înlocuite imediat dacă sunt uzate sau rupte. 
Protecţia pielii/corpului:    
Condiţii obişnuite de protecţie. A se evita contactul cu pielea, purtaţi echipament de protecţie personală.  
Purtaţi haine de lucru pentru protecţie. Hainele de protecţie trebuie selectate în funcţie de locul de muncă, 
în funcţie de concentraţia şi cantitatea substanţelor periculoase manipulate. 
Controlul expunerii mediului 
A se respecta măsurile standard de manipulare a substanţelor chimice. A nu deversa produsul concentrat in 
sistemul standard de canalizare. A se evita deversarea produsului concentrat în mediul înconjurător. 
 

 

 

9. PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 

 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază: 
9.1.1 Informaţii generale    

Stare fizică:  solidă, tablete de culoare albă 

Miros :  specific de clor 

Pragul de acceptare a mirosului : nu există date 

pH (soluţie de lucru) :   6 - 7 

Punct de topire (°C)  : 240 - 250°C 

Temperatură de fierbere (°C) : nedeterminat 

Punctul de aprindere : nu se aplică 

Viteza de evaporare : nu există date 

Inflamabilitatea : nu se aprinde 
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Limita superioară de explozie : nu se aplică 

Limita inferioară de explozie : nu se aplică 

Presiunea de vapori : nu există date 

Densitatea de vapori relativă : nu există date 

Densitate : nedeterminat 

Solubilitate in apă : 250g/l (25°C) 

Coeficientul de partiţie :  nu există date 

Temperatura de aprindere : nu se aplică 

Descompunere termică : >50°C 

Vâscozitate dinamică : nu există date 

Explozivitate : produsul nu este exploziv 

Proprietăţi oxidante : agenţi oxidanţi 
 

 

 

10. STABILITATE SI REACTIVITATE 

 
10.1 Reactivitate 
In contact cu acizii, degajă un gaz toxic. 
10.2 Stabilitate chimică 
Preparatul este stabil din punct de vedere chimic în condiţii de utilizare şi depozitare recomandate în cap. 7. 
Preparatul degajă mai puţin de 1% clor după depozitare 1 an la temperatura de 40 ºC. 

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase 
Poate degaja clor dacă este amestecat cu soluţii acide 
10.4 Condiţii de evitat: 
- umiditate 
- temperatură mai mare de 40ºC. 
- surse directe de căldură, decompunere termică >50°C 
10.5 Materiale incompatibile:  
Acizii, apa, amoniac, compuşi cu amoniu, materiale organice, agenţi oxidanţi şi reducători, hidroxizi, 
compuşi conţinând azot, amine, uleiuri, grăsimi şi tensioactivi cationici. Preparatul în formă concentrată 
atacă în general metalele 
10.6 Produşi de descompunere periculoşi:  
La temperaturi ridicate sau în combinaţie cu unele din produsele menţionate mai sus pot să apară gaze ca: 
clorul gazos, acid clorhidric, triclorura de azot, oxizi de clor, etc. 
 

 

 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

 
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 
 
Toxicitate acută     
Orală: in acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare. 
Inhalare: in acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare. 
Dermic: in acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare. 
Corodare / Iritarea pielii  
In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare. 
Lezarea gravă/iritarea ochilor 
In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare. 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii  
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In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare 
Mutagenicitatea celulelor germinative   
In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare 
Cancerogenitatea  
In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare 
Toxicitatea pentru reproducere  
In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare  
STOT – expunere unică  
In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare 
STOT – expunere repetată  
In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare 
Pericol prin aspirare  
In acest moment furnizorii noştri nu ne-au oferit informaţii suplimentare 
 

Componente: Diclorizocianuratul de sodiu nr.CAS 51580-86-0 prezintă caracteristicile: 

Toxicitate acută     
Orală: LD50: 735 mg/Kg (şobolan; substanţă de test: valoare pentru substanţa anhidră) 
Inhalare: LC50:  >50mg/l (şobolan; 1h) 
Dermică: LC50:  >2000mg/kg (iepure) 
Iritarea pielii  
Iritaţia uşoară a pielii (iepure) 
Lezarea gravă/iritarea ochilor  
Iritaţia gravă a ochilor (iepure) 
Sensibilizare 
Nu s-au semnalat efecte de sensibilizare. 
 
 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

 
12.1 Toxicitate acută 
Peşte: LC50 - 0,28 mg/l (Lepomis macrochirus, 96h, Substanţă de test: valoare pentru substanţa anhidră) 
Daphnia şi alte nevertabrate acvatice: EC50 - 0,28 mg/l (Daphnia magna, 48h, Substanţă de test: valoare 
pentru substanţa anhidră) 
12.2 Persistenţă şi degradabilitate  
Nu există date. 
12.3 Potenţial de bioacumulare 
Nu este un produs care se bioacumulează 
12.4 Mobilitate în sol 
Nu există date 
12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB  
Nu există date 
12.6 Alte efecte adverse 
Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de canalizare. Se va evita penetrarea produsului în 
subsol. Foarte toxic  pentru  mediul  acvatic  cu efecte pe termen lung. 
 
 

 

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 
13.1 Metode de tratare a deşeurilor:  
Eliminaţi acest produs cu respectarea normelor naţionale în vigoare:  
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H.G. Nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (U.E.) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22.05.2012 privind 
punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.  
Legea 278/2013 privind emisiile industriale 
O.M.P.A.M. nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor 
H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase  
H.G. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 
Deşeul de produs, în eventualitatea existenţei lui  trebuie colectat de către societăţile autorizate sau trebuie 
predat la punctele de colectare autorizate pentru eliminare conform legislaţiei în vigoare. Acesta nu trebuie 
eliminat împreună cu deşeurile normale/gunoiul menajer. Soluţia gata preparată corect diluată a acestui 
produs poate fi eliminată prin sistemul centralizat de canalizare. 
 
13.2 Eliminarea ambalajului contaminat  
Recipientele goale pot fi încadrate în categoria gunoiului menajer sau reciclate după curăţarea cu apă. 
Recipientele se vor manipula în aceleaşi condiţii impuse la manipularea produsului. Este necesar a se lua 
toate măsurile pentru a colecta ambalajele în conformitate cu reglementările în vigoare privind gestionarea 
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Eliminarea ambalajului contaminat se va face în conformitate cu 
Legea 249 din 28.10.2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 
Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunoştinţă şi respectarea acestor reglementări. Se vor 
respecta prevederile L 211/2011 privind regimul deşeurilor. 
 

 

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 

14.1 Număr ONU: 3077 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie: 
RID/ADR/IMDG: Substanţă periculoasă din punct de vedere al mediului, solidă, N.S.A. 
14.3 Clasa(Clasele) de pericol pentru transport 
RID/ADR-IMDG: 9 
14.4 Grup de ambalaje 
ADR/RID/IMDG: III (substanţe care prezintă un pericol redus) 
14.4.1. Cantităţi limitate şi exceptate: 5 kg (conform ADR / 2015 – tabel A – Lista mărfurilor periculoase). 
14.5 Pericole pentru mediu înconjurător: ADR/RID/IMDG: Nu. 
14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori:  
Vă rugăm să consultaţi secţiunile de la 06 şi 08. 
14.7 Transport in vrac, în conformitate cu Anexa II la MARPOL 73/78 şi CODUL IBC 
Acest produs nu este livrat vrac în conformitate cu anexa II a MARPOL 73/78 şi a codului IBC 
 

 

 

15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 

 
15.1 Reglementări/legislaţie specifice în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului 
specifice(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză: 
Legea nr. 319/2006 – legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
H.G. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici. 
Regulamentul UE 830/2015 al Comisiei din 28.05.2015 de modificare a Regulamentului CE Nr. 1907/2006 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 
substanţelor chimice (REACH). 
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Fişa cu date  de securitate a fost elaborată în conformitate cu normele REACH 1907/2006 ŞI 
REGULAMENTUL CE NR. 1272/2008.  
 
Alte reglementări:     Restricţii de utilizare: Se va lua în considerare Directiva 94/33/CE referitoare la  
                                    protecţia tineretului la locul de muncă şi Directiva 92/85/CEE referitoare la 
                                    securitatea şi sănătatea la locul de muncă a femeilor însărcinate. 
15.1.1 Reglementări naţionale 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi reglementările naţionale HG 937/2010 privind 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase. 
15.2 Evaluarea securităţii chimice  
Nu s-au efectuat teste privind securitatea chimică pentru substanţele din acest amestec. 
 
 

16. ALTE INFORMAŢII 
 
Textul complet al frazelor H care se referă la secţiunile 2 şi 3 

H302                      Nociv în caz de înghitire. 
H319                      Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335                      Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H400/410               Foarte toxic  pentru  mediul  acvatic  cu efecte pe termen lung. 
 

Informaţii suplimentare: 
Informaţiile conţinute în această Fişă cu Date de Securitate au fost stabilite pe baza cunoştinţelor noastre şi 
informaţiilor disponibile din momentul publicării acestui document. Aceste informaţii sunt date cu scop 
informativ pentru a permite manipularea, fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, utilizarea şi 
eliminarea în condiţii corespunzătoare de securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de 
calitate sau de garanţie. 
Ţinând cont că nu sunt cunoscute condiţiile de lucru ale utilizatorilor, informaţiile din acest document se 
bazează pe nivelul curent de cunoştinţe şi pe reglementările naţionale. 
Este responsabilitatea utilizatorului să-şi ia toate măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor legale 
şi reglementărilor locale. 
Informaţiile din această fişă cu date de securitate trebuie considerate ca o descriere a cerinţelor de 
precauţie referitoare la preparat şi nu ca o garanţie a proprietăţilor lui. 
Se recomandă ca informaţiile din această fişă cu date de securitate să fie furnizată utilizatorilor, dacă este 
necesar într-o formă adecvată. 
Aceste informaţii se referă exclusiv la acest produs şi pot să nu fie valabile în combinaţie cu alt preparat. 
Este interzisă utilizarea produsului în alte scopuri decât cele menţionate în capitolul 1 fără să fi obţinut mai 
întâi instrucţiuni scrise în acest sens. 
Datele din secţiunile 4-8 şi 10-12 se referă în parte la eliberarea în cantităţi mari şi nu la aplicarea sau 
utilizarea produsului. 
 
 


