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Fişă cu date de securitate 

conform CE 1907/2006 (REACH) 
 

 

1. Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 

     Element de identificare a produsului 

     Denumire comercială: KLINTENSIV GEL DEZINFECTANT 

     Utilizarea substanţei/preparatului Dezinfectant pentru uz profesional: dezinfecția igienică a 

mâinilor prin frecare 

1.1 Denumirea substanțelor/amestecurilor  

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței/amestecului: 

                    Ethanol (alcool etilic denaturat >96%) 

                    Nr. CE: 200-578-6 

                    Nr. CAS: 64-17-5 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

 Producător: 

 STERYL-ECO 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: 

 STERYL-ECO 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  i  n conformitate cu cerint  ele Regulamentului CE Nr. 1272/2008  

          Lichide inflamabile categ. 2 ( H 225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili.) 

 

2.1 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  cerint  ele Regulamentului CE Nr. 1272/2008 

 

Pictograme pentru pericole 

           GHS02                                       Cuvânt de avertizare: Pericol!                  

 

Fraze de pericol : 

H 225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili 
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Fraze de precauție : 

 

P210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – 

Fumatul interzis. 

P305+P351+P338 I  N CAZ DE CONTACT CU OCHII: Cla  tit  i cu atent  ie cu apa   timp de mai multe 

minute. Scoatet  i lentilele de contact, daca   este cazul s  i daca   acest lucru se poate face cu  

us  urint  a  . Continuat  i sa   cla  tit  i. 

P403 + P235 – A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece 

Componente periculoase care determină etichetarea: Ethanol 

2.2 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 

· Caracterizare chimică: Amestecuri 

· Descriere: Amestec format din urmatoarele substanţe cu aditivi nenocivi 

  Componente periculoase: 

 

Nume NR: 

CAS 

NR: CE Clase și categorii de pericole Fraze de 

pericol 

Concentrație 

Ethanol 64-17-5 200-578-6 Lichide inflamabile categ. 2 H225 80-88% 

 

 

Declaraţii de pericol suplimentare: nici unul 

 

În conformitate cu Directiva Europeană 67/548/CEE modificată. 

Simboluri de pericol  

Fraze de risc    R11- foarte inflamabil. 

Fraze S            S 7     pǎstraţi ambalajul în ambalaj bine închis. 
                     S16    se pǎstreazǎ la distanţǎ de sursele de foc- nu se fumeazǎ. 

 

· Indicaţii suplimentare: Conţinutul exact al frazelor de risc se regăseşte în capitolul 16. 

 

4. Masuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

· după inhalare: 

Îndepărtaţi accidentatul de sursa de expunere. 

Solicitaţi asistenţă medicală dacă apar simptome specifice. 

· după contactul cu pielea: În general produsul nu irită pielea. Solicitaţi asistenţă medicală dacă 

aveţi acest simptom. 

· după contactul cu ochii: Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, 

ţinând pleoapele complet deschise şi apoi trebuie consultat medicul. 

· după înghiţire: Îndepărtaţi materialul din gură. Trebuie clătită bine gura şi băută cât mai multă 

apă. 
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4.2 Cele mai importante simptome s  i efecte, ata  t acute ca  t s  i i  nta  rziate  

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

4.3 Indicat  ii privind orice asistent  a   medicala   imediata   s  i tratamente speciale necesare  

Tratament: Nu exista   informat  ii disponibile.  

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

· Mijloace de stingere a incendiilor 

· Extinctorul potrivit: CO2, praf sau jet de apă. Incendiile puternice trebuie stinse cu jet de apă sau 

cu spumă rezistentă la alcool. 

· Recomandări destinate pompierilor 

· Mijloace de protecţie specifice: Nu sunt necesare măsuri speciale. 

 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

· 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. 

· Precauţii pentru mediul înconjurător: 

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

· 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. 

· 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. 

 

7. Manipularea şi depozitarea 

· Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

 Respectaţi regulile de bază pentru lucrul cu substanţe chimice. 

Exclusiv pentru uz profesional. 

Păstraţi recipientele bine închise. 

· Măsuri de protecţie împotriva riscului de incendiu sau explozie: 

Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis. 

Protejaţi împotriva încărcării electrostatice. 

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

· Condiţii impuse pentru depozite şi ambalaje: 

Produsul se va păstra numai în ambalajul original, departe de acţiunea directă a razelor solare şi 

de temperaturi extreme. Conform normelor interne/ procedurilor proprii de depozitare. A se ţine 

cont si de Normele generale de protecţia muncii, adaptate la specificul firmei. 

· Indicaţii cu privire la stocarea mixtă: Păstraţi produsul în ambalajele originale, în loc răcoros, bine 

ventilat. 

· Temperatura maximă de depozitare: 30°C 
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· Temperatura minimă de depozitare: 5°C 

 

8. Controale ale expunerii/protecţia personală 

· Indicaţii suplimentare privind modelul dotărilor tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea 

paragraful 7. 

· Parametri de control 

· Valori limită de expunere: 

Produsul nu conţine cantităţi relevante de substanţe ale căror valori limită trebuie ţinute sub 

control la locurile de muncă. 

· Indicaţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei. 

· Controale ale expunerii 

· Controlul expunerii profesionale: 

· Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului: 

A se îndepărta imediat hainele contaminate. 

A se spăla mâinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului. 

A se evita contactul cu ochii. 

· Mască de protecţie: Echipamentul de protecţie individuală nu este necesar în mod normal. Cu 

toate acestea, în timpul folosirii produsului, trebuie evitată inhalarea prafului, vaporilor sau 

aerosolilor. 

· Protecţia mâinilor: Neaplicabilă 

· Material pentru mănuşi - 

· Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi - 

· Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie bine închişi. 

 

 

9. Proprietaţi fizico-chimice 

· Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

· Informaţii generale 

· Aspect: 

Stare de agregare: lichid vâscos 

Culoare: albastru  

· Miros: caracteristic 

· Valoare pH (50 g/l) la 20°C: 7 ±0,5 

· Punct de topire/Interval de topire: nedefinit 

· Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit 

· Punct de inflamabilitate: 26,5°C (DIN 51755) 

· Inflamabilitate (solid, gazos): Inflamabil. 

· Temperatură de aprindere: nedefinit 

· Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil. 

· Presiune vaporică: nedefinit 

· Densitate la 20°C: 0,87 g/cm3 

· Solubilitate în / miscibilitate cu:  

  apă: se amestecă complet 

· alcooli: nedefinit 

· cetone: nedefinit 

· solvenţi polari: nedefinit 

· solvenţi nepolari: nedefinit 

· hidrocarburi alifatice: nedefinit 

· hidrocarburi aromatice: nedefinit 
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· solvenţi organici: nedefinit 

· hidrocarburi clorurate: nedefinit 

· uleiuri vegetale: nedefinit 

· glicoli: nedefinit 

· ulei de parafină: nedefinit 

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

· Vâscozitate la 20°C: 3 mPas (DIN 51562) 

 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate:  nu există date 

10.2. Stabilitate chimică:  nu există date 

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. 

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

10.6.Produşi de descompunere periculoşi: Nu sunt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.  

10.7. Incompatibilitatea cu alte materiale:  Nu se amestecă cu alte produse. 

 

 

11. Informaţii toxicologice 

· Informaţii privind efectele toxicologice 

· Toxicitate acută: 

· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: 

Klintensiv Gel Dezinfectant: 

15,9 ml/kg (oral, şoarece) 

9,4 ml/kg (dermal, şoarece) 

160 ml/m3 (inhalare, şoarece) 

LD50 (estimat) > 2 g/kg 

 

Iritații:   

        pe piele: Produsul nu este iritant în utilizarea normală. 

        la ochi: Iritaţie puternică cu risc de grave leziuni oculare. 

        inhalare: Poate cauza iritaţii. 

         înghițire: Nociv în caz de înghițire 

Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante. 

Informaţii toxicologice suplimentare: În baza metodei de calcul din Directiva Generală a 

Comunităţii Europene asupra clasificării preparatelor în ultima sa versiune valabilă, produsul 

prezintă următoarele riscuri: iritant pentru ochi. 

 

 

12. Informaţii ecologice 

· Toxicitate 

· Toxicitatea acvatică: Nu există alte informaţii relevante. 

· Persistenţă şi degradabilitate: nedefinit 

· Efecte toxice pentru mediu: nedefinit 

· Comportament în staţiile de epurare: – nedefinit 

· Indicaţii generale: 

Este interzisă deversarea produsului nediluat în reţeua de canalizare. 

Utilizat conform destinaţiei, acest produs nu va cauza efecte nedorite în mediul înconjurător. 

· Rezultatele evaluării PBT si vPvB - 
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· PBT: neaplicabil 

· vPvB: neaplicabil 

 

 

13. Consideraţii privind eliminarea 

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

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 se 

vedea si Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000 și HG 621/2005, privind regimul deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

Agenţi de curăţire recomandaţi: apa 

 

14. Informaţii referitoare la transporturi 

· Transport rutier/feroviar ADR/RID (internaţional): 

· Clasa ADR/RID-GGVSEB: 4.1 Substanţe solide inflamabile 

· Codul de periculozitate (Kemler): 40 

· Nr. UN: 3175 

· Clasificare ambalaj: II 

· Clasa de pericol 4.1 

· Denumirea corectă ONU pentru expediţie: 3175 SOLIDE CARE CONŢIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. 

· Codul de restricţie pentru tuneluri: E 

· Transport/informaţii suplimentare: Regulamentele de transport includ derogări speciale pentru 

anumite categorii de materiale periculoase ambalate în cantităţi limitate. 

 

15. Informaţii de reglementare 

· Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 

pentru substanţa sau amestecul în cauză  

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase care 

transpune Directiva Europeanǎ 67 / 548/ EEC cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţǎ a 

preparatelor periculoase care transpune Directiva Europeanǎ 1999/45/CE cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare. 

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

restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificǎri şi 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 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţǎ şi a utilizǎrii anumitor substanţe şi 

preparate chimice pericuoase care transpune Directiva Europeanǎ 76/769/EEC, cu modificǎri şi 

completǎri. 

HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sǎnǎtate în muncǎ pentru 

asigurarea protecţiei lucrǎtorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, care 

transpune Directiva Europeanǎ 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. 

HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sǎnǎtate pentru utilizarea de cǎtre lucrǎtori 
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a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncǎ, respectiv Directiva Europeanǎ 

89/656/CEE. 

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 protecţia 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 in vigoare. 

 

Informaţii de pe etichetǎ: 

S2 A nu se lǎsa la îndemâna copiilor 

S7 A se pǎstra ambalajul închis ermetic. 

S16 A se păstra departe de orice flacară sau sursă de scânteie. Fumatul interzis. 

S25 A se evita contactul cu ochii. 

S26 În caz de contact cu ochii spălaţi imediat şi din abundenţă cu apă şi consultaţi un specialist.  

S46 În caz de ingerare, consultaţi imediat un medic si arătaţ-i ambalajul sau eticheta. La nevoie, 

contactaţi centrul de tratare a otrăvirilor.   

S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurǎtor. A se consulta instrucţiunile speciale/Fişa cu Date 

de Securitate. 

  

  F R11             

   Xi 

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

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

 

 


