
 

 

FDS KLINTENSIV – SPORYCIDETM - Ed.1/Rev.1/25.10.2018                                                                            Page 1 of 7 

 

 

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:  KLINTENSIV – SPORYCIDETM 

▪ Alte denumiri comerciale: ENDOCIDE, BIOSCIDE, STERYCIDE, GLUTAVET, QUATVET, MICROCIDE, INDUKLIN, AGROKLIN, 

KLINQUAT 

1.2 Utilizarea substanţei/preparatului 
Detergent dezinfectant CONCENTRAT doar pentru uz profesional; curatarea, dezinfecția suprafetelor si a microaeroflorei. 

Se utilizeaza pe toate tipurile de suprafete, inclusiv cele intens circulate (lemn, pardoseli, faianta, PVC, inox, sticla, plastic, 

mobilier, ceramica, brancarde, carucioare, scaune mobile, canapele consultatii, mese tratament, grupuri sanitare, 

saloane, etc). Se mai poate folosi si la dezinfectia instrumentarului medical și a ustensilelor de laborator, echipamentelor, 

recipientelor, ustensilelor din cabinete medicale, unități sanitare. Se pot curata si dezinfecta suprafetele, echipamentele si, 

eventual, instrumentarul din saloane cosmetice, zone industriale, farmaceutice, etc. Nu decoloreaza, nu albeste. 

KLINTENSIV SPORYCIDETM actioneaza si in prezenta materiilor organice precum sange, fluide fiziologice. Asigura o dizolvare 

rapida a reziduurilor proteice. 

Atentie!  

• Nu se foloseste pentru suprafete/instrumentar care ia contact direct cu hrana/produse alimentare. 

• Pentru instrumentarul invaziv folosirea este urmata de clatire cu apa pura microbiologic!  

1.3 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    

1.4 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 funct ̧ionare: luni-vineri de la 8-15. 

 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

2.1.1 Clasificare în conformitate cu cerinţele Regulamentului CE Nr. 1272/2008 - punctul 2.2. 

2.2 Elemente pentru etichetă. Etichetare CLP 

Acest produs este destinat pentru uz profesional şi se va folosi de către personal calificat, cu cunoaşterea normelor de 

siguranţă în domeniu. În conformitate cu  cerinţele Regulamentului CE Nr. 1272/2008.  

 

Pictograme, simboluri pentru pericole :     

   

     GHS07     GHS09   GHS05 

                                                                  

Fraze de pericol (H): 
H302 Nociv in caz înghiţire. 

H314 Provoacă arsuri cutanate si leziuni oculare grave.  

H317 Poate provoca reactive alergica a pielii. 

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.  

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

Fraze de precauție (P): 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. 

P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. 

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafețe încinse. – Fumatul interzis 

P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere 

P220 A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/hrana/apa/materiale combustibile sau cu eticheta asemanatoare. 

P233+P234 Păstrați recipientul închis etanș si doar in recipientul original. 
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P260 Nu inspirați vaporii/spray- ul. 

P261 Evitati sa inspirati Vaporii/spray – ul. 

P262   Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 

P264 Spălați-vă bine pe maini după utilizare. 

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. 

P272 Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. 

P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de 

protecţie a feţei. 

P285 În cazul în care spațiul nu este aerisit în mod adecvat, purtați echipament de protecție respiratorie. 

P301+P310+P321 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic; 

tratamentul specific este cel pentru intoxicarea cu glutaraldehida si saruri quaternatrea de amoniu. 

P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine 

P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clatiti gura si NU provocati voma. 

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu mult săpun și apă 

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți 
pielea cu apă/faceți duș. 

P304+P340+P312 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție 

confortabilă pentru respirație. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine 

P304+P341 ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respirația este dificilă, transportați victima în aer liber și mențineți-o în stare de 

repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. 

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. 

P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. 

P321 Tratament specific: cel in caz de intoxicare cu glutaraldehida. 

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. 

P342+P311 În caz de simptome respiratorii: apelați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P363 Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. 

P391 Colectati scurgerile de produs 
P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. 

P405 A se depozita sub cheie. 

P501 Eliminați conținutul/recipientul conform reglementarilor aplicabile 

Componente periculoase care determină etichetarea: vezi punctul 3.2 

2.3 Alte pericole: Produsul finit nu conține substanțe/amestecuri clasificate ca fiind periculoase (SVHC) 

Rezultatele evaluării PBT si vPvB: · PBT: neaplicabil; · vPvB: neaplicabil 

 

3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

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

3.2 Amestecuri - Compoziție: 

Nume Nr. CAS Nr. CE Clase și categorii de pericole Fraze de pericol Concentrație 

Glutaraldehyde 111-30-8 203-856-5 Acute tox. 3 

Acute tox. 3 

Skin corr. 1B 

Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1 

Aquatic acute 1 

Aquatic chronic 2 

H301 

H331 

H314 

H334 

H317 

H400 

H411 

10 % 

Quaternary ammonium 

compounds, benzyl C12-

16 alkyldimethyl, chlorides 

68424-85-1 270-325-2 Acute tox.  4 

Skin corr. 1B 

Eye dam. 1 

Aquatic acute 1 

Aquatic chronic 1 

H302 

H314 

H318 

H400 

H410 

15 % 

Clorhexidine digluconate  

18472-51-0 

 

242-354-0 

Eye dam. 1 

Aquatic cronic 1 

H318 

H410 

 

0.35 % 

Ethanol 64-17-5 200-578-6 Lichide inflamabile categ. 2 H225 0.5 % 
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3.3 Informaţii suplimentare 

Conţinutul exact al frazelor de risc se regăseşte în capitolul 15. 

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

4.1.1 Instrucţiuni generale  

Ca regulă generală, i ̂n caz de i ̂ndoială sau dacă simptomele persistă, trebuie consultat medicul. I ̂n caz de pierdere a 

cunştinţei sau i ̂n caz de pericol de pierderea a cunos ̧tinţei, solicitat ̧i imediat îngrijiri medicale şi acordaţi primul ajutor. 

Atenţie! Orice persoană inconştientă trebuie aşezată i ̂n poziţia laterală de recuperare. Atunci când solicitat ̧i îngrijiri 

medicale, prezentat ̧i datele din aceasta fişa de date de securitate. Simptome de intoxicare pot sa nu apara decât după 

câteva ore. Se va t ̧ine sub control medical timp de cel put ̧in 48 de ore.  

4.1.2 După inhalare: Mutat ̧i persoana implicată într-o zonă cu aer curat. I ̂n caz de probleme respiratorii (de exemplu tuse 

puternică): a. punet ̧i persoana în pozit ̧ie pe jumătate aşezată, cu bustul ridicat; ment ̧ineţi calmul pacientului şi luat ̧i măsuri 

preventive de ment ̧inere a temperaturii corpului; b. solicitat ̧i cât mai repede posibil asistent ̧ă medicală c. desfacet ̧i orice 

obiect de îmbrăcăminte strâns precum guler, cravată, curea, betelie. Dacă persoana afectată prezintă dificultate la 

respirat ̧ie, solicitaţi asistent ̧a ̆ medicală.  

4.1.3 După contactul cu ochii:  

Spălat ̧i imediat ochii cu apă curentă din abundent ̧a ̆ timp de cel put ̧in 10 minute sau atât timp cât iritaţia continuă 

Indepărtat ̧i lentilele de contact, dacă avet ̧i, după primele 5 minute şi apoi continuat ̧i să spălat ̧i ochii. Solicitaţi 

i ̂ntotdeauna asistent ̧ă medicală şi consultat ̧i un oftalmolog, chiar dacă aparent nu sunt probleme.  

4.1.4 După contactul cu pielea:  

Îndepărtat ̧i imediat obiectele de i ̂mbrăcăminte contaminate. Spălaţi pielea cu multă apă rece. Dacă zona afectată este 

i ̂ntinsă şi/sau există pericol asupra pielii solicitaţi asitenţa ̆ medicală sau transportati pacientul la spital. Spălaţi 

i ̂mbrăcămintea înainte de reutilizare.  

4.1.5 După înghițire:  

Spălat ̧i gura persoanei accidentate cu apă şi convinget ̧i-o să bea apă cât mai mult posibil. Nu inducet ̧i starea de vomă. 

Dacă persoana vomită i ̂n mod natural aplecat ̧i-o i ̂n fat ̧a ̆ şi daţi-i apă din nou. Solicitaţi imediat asistent ̧ă medicală.     

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât s ̧i întârziate  

Pentru informat ̧ii detaliate despre simptome şi efecte a se vedea cap. 11.  

4.3 Indicaţii privind orice asistenţă medicală imediată s ̧i tratamente speciale necesare  

Tratament: Nu există informat ̧ii disponibile.  

 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Produsul in sine nu arde. Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi mediului i ̂nconjurător.  

5.2.Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză: A se păstra departe de materialele combustibile.  

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

➢ Mijloace de protecţie specifice: Izolati zonele de incendiu si nu permiteti intrarea persoanelor neautorizate. Pentru a se 

stinge reziduurile acestui produs folositi ceata de apa, bioxid de carbon, preparat chimic uscat sau spuma.  

➢ Echipamente speciale protectie pompieri: aparat respirator autonom cu presiune pozitiva si imbracaminte si 

incaltaminte de protectie impotriva focului, rezistente chimic. Evitati contactul cu acest produs in cursul operatiunilor 

de stingere a incemdiilor si stingeti incendiile dintr-o pozitie indepartata.  

 

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

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

Folosiţi echipamentul de protecţie. Ţineţi la distanţă persoanele neprotejate. 

Echipaţi-vă cu echipament de protecţie individuală adecvat (vezi paragraful 8) 

Feriţi-vă de sursele de aprindere. 

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: 

Îndepărtaţi cu mijloace mecanice. Materialul colectat va fi tratat ca „deşeu special” prin depozitare şi transport în 

container, pentru o distrugere autorizată. 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. 

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. 
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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 atent ̧ie instrucţiunile înainte de utilizare. Produs de uz extern - nu i ̂nghiţiţi. 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 vaporii/spray-ul. I ̂n locurile unde este manipulat acest produs vor 

fi prevăzute instalat ̧ii pentru spălarea ochilor, i ̂n caz de accident. Produsul finit concentrat se va folosi doar in spatii 

bine ventilate. 

7.1.2.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 i ̂n spat ̧iul 

de utilizare. Îndepărtaţi imediat echipamentul contaminat.  

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi  

7.2.1 Cerinţe spaţii de depozitare s ̧i containere 

A se depozita în recipientul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi a persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea 

corespunzătoare a produsului. A nu se depăs ̧i 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 exploziei 

A se păstra departe de orice flacăra ̆ sau sursa de scântei. Fumatul interzis.  

7.2.3 Informaţii suplimentare privind condiţiile de depozitare 

A se păstra preparatul în recipientul i ̂nchis etanş. Stocat ̧i produsul în loc uscat şi bine ventilat, la temperatura camerei, 

departe de sursele de căldură (se va evita o temperatura ̆ mai mare de 30°C și mai mică de 5°C). Utilizatorul este unic şi 

direct responsabil pentru cunoaşterea şi aplicarea acestor reglementări. A se ţine cont şi de Normele generale de 

protecţia muncii, adaptate la specificul firmei. 

7.2.4.Măsuri de protecţie în cazul depozitării în locuri comune  

A se păstra departe de hrană, băuturi, alimente şi hrană pentru animale. A se păstra departe de materiale combustibile.  

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): Va ̆ rugăm să consultat ̧i sect ̧iunea 1 privind indicat ̧iile referitoare la 

produs sau fişa tehnică. Exclusiv pentru uz profesional. 

 

8.CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

8.1 Parametri de control 

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

▪ Glutaraldehida (Regulament ACGIH), tip de lista : C 

▪ Valoare: 0.05 ppm (DSEN,RSEN) 

▪ Notaţia "SEN" după limita de expunere se referă la potenţialul de producere a sensibilizării, cum confirmă datele 

umane sau animale. 

▪ Valoare limita de expunere  pentru Glutaral:Conform anexei 31a NORMELOR DE PROTECTIA MUNCII val. Limita (mg/m³ 

8 ore):  260  

▪ Valori DNEL şi PNEC :Nu sunt stabilite 

▪ Date care să permită managementul riscurilor: Nu exista informatii 

8.2 Controale ale expunerii Echipament individual de protecţie. 

▪ Controale tehnice corespunzătoare: Utilizat ̧i echipament de protect ̧ie personală.  

▪ Protect ̧ie a ochilor /fet ̧ei: Folosit ̧i ochelari de protect ̧ie. Trebuie să existe posibilitatea de spălare a ochilor în spat ̧iile în 

care produsul este manevrat i ̂n mod constant. Asigurat ̧i-vă că i ̂ncăperile sunt bine ventilate.  

▪ Protect ̧ia respiratorie: Mască de protect ̧ie pentru utilizare pe termen scurt.  

▪ Protect ̧ia mîinilor: Contact pe termen scurt. Materialul din care sunt fabricate mânuşile trebuie să fie impermeabil la 

aer şi rezistent la substant ̧ă. De aceea se recomandă: policloropren, cauciuc nitril, cauciuc butil, fluorcauciuc, clorura ̆ 

de polivinil. Mănuşile trebuie înlocuite imediat dacă sunt uzate sau rupte.  
▪ Protect ̧ia pielii/corpului: Condiţii obişnuite de protect ̧ie. A se evita contactul cu pielea, purtaţi echipament de 

protecţie personală. Purtat ̧i haine de lucru pentru protect ̧ie.  

▪ Controlul expunerii mediului: A se respecta măsurile standard de manipulare a substanţelor chimice. A se evita 

deversarea produsului concentrat în mediul înconjurător.  

 

9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

➢ Aspect: 
▪ Stare de agregare: lichid usor vascos 

▪ Culoare: albastru deschis/verde/portocaliu/rosu/galben 

➢ Miros: caracteristic 

➢ Valoare pH (50 g/l) la 20°C: 9 ± 1 
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➢ Punct de topire/Interval de topire: nedefinit 

➢ Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit 

➢ Punct de inflamabilitate: neaplicabil 

➢ Inflamabilitate (solid, gazos): nedefint 

➢ Temperatură de aprindere: nedefinit 

➢ Autoaprindere: produsul nu este autoinflamabil. 

➢ Presiune vaporică: nedefinit 

➢ Densitate la 20°C: 1 ± 0,15 g/cm3 

➢ Solubilitate în/miscibilitate cu:  

▪ apa: se amestecă complet 

▪ alcooli: nedefinit 

▪ cetone: nedefinit 

▪ solvenţi polari: nedefinit 

▪ solvenţi nepolari: nedefinit 

▪ hidrocarburi alifatice: nedefinit 

▪ hidrocarburi aromatice: nedefinit 

▪ solvenţi organici: nedefinit 

▪ hidrocarburi clorurate: nedefinit 

▪ uleiuri vegetale: nedefinit 

▪ glicoli: nedefinit 

▪ ulei de parafină: nedefinit 

➢ Coeficient de segregare (n-octanol/apă): nedefinit 

 

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 dacă sunt păstrate indicațiile și instrucțiunile de depozitare și utilizare. Stabil la 

temperaturi normale de utilizare. 
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: Vezi 10.1 și 10.2. 

10.4. Condiţii de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform recomandărilor, ci doar la temperaturi 

ridicate. 

10.5. Posibilitatea de reacţii periculoase: Nu se cunosc reacţii periculoase. 

10.6.Produşi de descompunere periculoşi: In caz de temperaturi ridicate. 

10.7. Incompatibilitatea cu alte materiale: Nu se amestecă cu alte produse. A se evita contactul cu: Amine, amoniac, 

acizi, baze, agenti oxidanti, aluminiu, otel, cupru, fier 

 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

➢ Toxicitate acută: Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: Klintensiv SporyCideTM 

▪ 20 mg/kg (oral, sobolan) – toxicitate acuta orala Cetegoria 2 

▪ >200 mg/kg (dermal, iepure) – toxicitate acuta dermala Categoria 3 

➢ Iritații:   

▪ pe piele: O singura expunere de scurta durata poate cauza iritatii ale pielii. 

▪ la ochi: Iritaţie puternică cu risc de grave leziuni oculare. Vaporii pot irita ochii. 

▪ inhalare: Poate cauza iritaţii. 

▪ înghițire: Toxic în caz de înghițire 

➢ Sensibilizare: Poate cauza reactii alergice respiratorii si/sau cutanate. 

11.2 Informatii toxicologice suplimentare: nu exista date 

 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

Următoarele informații se bazează pe datele oferite de furnizori pentru amestecurile folosite  

12.1. Toxicitate 

➢ Toxicitatea acută acvatică:  

▪ Pesti: LC50, Cyprinodon v., 96 h, 6,4 mg/l    0.1 – 1 mg/l la speciile cele mai sensibile 

▪ Nevertebrate: LC50, Acartia tonsa, 48 h, 0,58 mg/l 

▪ Alge/plante acvatice: ErC50, Desmodesmus s., 72 h, 0,12 mg/l 

➢ Toxicitate cronică acvatică: Concentratia fara efect observabil (NOEC), Daphnia magna, test curgere, 21 z, numar 

de progenituri, 0,024 mg/l 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate: produs biodegradabil >90% 
12.3. Potenţial de bioacumulare: scazut (BCF < 10) 
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12.4. Mobilitate în sol: nu există date suficiente 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB: produsul nu este considerat PBT si/sau vPvB 

12.6. Alte efecte adverse: nu există date 

 

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

Metode de tratare a deşeurilor: pentru eliminarea în siguranţă a produsului devenit deşeu prin expirare sau deteriorare, se 

solicită asistenţa unei persoane juridice autorizate pentru distrugerea acestuia, eliminarea făcându-se conform codului din 

Catalogul European al Deşeurilor, a  Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor si a Legii 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare ambalaje si deseuri de ambalaje. 

Ambalaje necurăţate: ambalajele necontaminate pot fi supuse procesului de reciclare. 

Agenţi de curăţire recomandaţi: apa 

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

 

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORTURI 

14.1 Numărul ONU 3082 – Substanta lichida periculoasa pentru mediu 

ADR Clasa 9 – Alte marfuri periculoase 

RID Alte marfuri periculoase 

ADNR Alte marfuri periculoase 

IMDG Alte marfuri periculoase 

ICAO/IATA Alte marfuri periculoase  

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

ADR Alte marfuri periculoase  

ADNR Alte marfuri periculoase 

IMDG Alte marfuri periculoase 

ICAO/IATA Alte marfuri periculoase  

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport  III 

ADR Alte marfuri periculoase 

RID Alte marfuri periculoase 

ADNR Alte marfuri periculoase 

IMDG Alte marfuri periculoase 

ICAO/IATA Alte marfuri periculoase 

14.4 Grupul de ambalare 

ADR Alte marfuri periculoase  

RID Alte marfuri periculoase 

ADNR Alte marfuri periculoase 

IMDG Alte marfuri periculoase 

ICAO/IATA Alte marfuri periculoase 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 

ADR Periculos pentru mediul înconjurător  

RID Periculos pentru mediul înconjurător  

ADNR Periculos pentru mediul înconjurător  

IMDG Poluant marin  

ICAO/IATA Periculos pentru mediu  

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu este clasificat ca produs periculos în sensul reglementărilor de transport. 

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 

Observaţii: Nu există informaţii disponibile. 

Regulamentele de transport includ derogări speciale pentru anumite categorii de materiale periculoase ambalate în 

cantităţi limitate. 

 

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE 

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau 

amestecul în cauză:  

▪ Regulamentul European nr.1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 

chimice (REACH), cu modificǎri si completǎri ulterioare.  

▪ Regulamentul European nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), Anexa I.  

▪ Regulamentul European 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor – CLP cu 

modificǎri şi completǎri.  

▪ HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sǎnǎtate  în muncǎ pentru asigurarea protecţiei 
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lucrǎtorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, care transpune Directiva Europeana 98/24/CE. 

▪ Directiva Europeanǎ 2000/39/CE cu modificǎri şi completǎri.  

▪ Legea 319/2006 privind securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ cu modificǎri şi completǎri.  

▪ Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apǎrare împotriva incendiilor.  

▪ Legea 307/2006 privind apǎrarea împotriva incendiilor cu modificǎri şi completǎri.  

▪ OUG 195/2005 privind protectia mediului. 

▪ Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului.  

▪ Directiva Europeanǎ 75/442/EEC privind deşeurile cu modificǎri şi completǎri ulterioare.  

▪ ADR/RID/IMDG – ediţii în vigoare 

15.2 Informatii de pe etichetă: 

Acest produs este destinat pentru uz profesional şi se va folosi de către personal calificat, cu cunoaşterea normelor de 

siguranţă în domeniu. În conformitate cu cerint ̧ele Regulamentului CE Nr. 1272/2008 

 

Pictograme, simboluri pentru pericole : 

   

     GHS07     GHS09   GHS05 

 

Fraze de pericol (H): 

H302 Nociv in caz înghiţire. 

H314 Provoacă arsuri cutanate si leziuni oculare grave.  

H317 Poate provoca reactive alergica a pielii. 

H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.  

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

                                                                                            

 15.3 Indicaţii privind limitări în utilizare: A nu se utiliza după termenul de expirare. 

 15.4 Evaluarea securităţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice. 

 

16. ALTE INFORMAŢII 

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. 

 

http://www.klintensiv.com/

