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42.1.0

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului

- Denumire comercială: Shampoo Pulver GT 

- Nr. articol: 1000957141000
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Nu există alte informaţii relevante.
- Utilizarea materialului / a preparatului Agent curăţare vehicule - pentru exterior

- 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
- Producător/furnizor:

- 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:
Centru de consiliere în caz de intoxicaţii
Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz
Tel. 00 49 / (0) 61 31 / 19 240

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
- Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Carc. 2 H351 Susceptibil de a provoca cancer.

- 2.2 Elemente pentru etichetă
- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).
- Pictograme de pericol

GHS07 GHS08

- Cuvânt de avertizare Atenţie

- Componente periculoase care determină etichetarea:
trisodium nitrilotriacetate

- Fraze de pericol
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.

- Fraze de precauţie
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P281 Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.
P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
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.

P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
(Continuare pe pagina 2 )
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P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncaţi  conţinutul/containerul  în  acord  cu  regulamentele  locale/regionale/na ţionale/

internaţionale.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

- 3.2 Amestecuri
- Descriere: Amestec de materiale adăugate ulterior cu amestecuri ne periculoase.

- Componente periculoase:

CAS: 497-19-8 ??????????????????????????????????????????????
Flam. Liq. 1, H224

10-25%

CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6

trisodium nitrilotriacetate
Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

1-5%

CAS: 68411-30-3
EINECS: 270-115-0

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3,
H412

1-5%

- Indicaţii suplimentare: Conţinutul exact al inidicaţiilor în caz de pericol este prezentat în capitolul 16.
- Compoziţie/ Informaţii asupra substanţelor componente

Compoziţia conform Dispoziţiilor legale asupra detergenţilor (648/2004/CE):
 > 30 % fosfaţi;
 < 5 % agenţi tensioactivi anionici;
 < 5 % NTA (acid nitrilotriacetic) şi sărurile acestuia;
 < 5 % agenţi tensioactivi neionici;
parfumuri; Linalool,
alt conţinut de materiale: carbonaţi şi sulfaţi

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
- după inhalare: Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi în caz de efecte secundare consultat medicul.
- după contactul cu pielea: A spăla pielea cu apă şi săpun. La iritaţii continue consultaţi medicul.
- după contactul cu ochii:

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise.
- după înghiţire:

Trebuie clătită bine gura si băută cît mai multă apă.
Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat medicul.

- 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Nu există alte informaţii relevante.
- 4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:

CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.
CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.

(Continuare pe pagina 3 )
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- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranţă: niciuna
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice.
- 5.3 Recomandări destinate pompierilor
- Mijloace de protecţie specifice:

Vezi punctul 8.
A purta îmbrăcăminte etanşă de protecţie cu aparat de protecţie a respiraţiei independent de aerul din împrejurimi.

- Alte indicaţii Recipienţi aflaţi în pericol din împrejur se vor răci cu jet de apă

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

- 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Trebuie evitată formarea de praf.
Puneţi echipamentul de protecţie şi persoanele ne protejate să fie ţinuta la distanţă.

- 6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător: Trebuie împiedicată infiltrarea în subsol/teren.
- 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:

A lua mecanic şi resturile se spală cu apă. A evita formarea prafului. A lua în bidoanele corespunzătoare şi conduse
spre recuperare sau înlăturare conform punct 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 de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

- 7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Rezervoarele se vor deschide şi manipula cu multă atenţie.
Avoid contact with eyes.

- Indicaţii în caz de incendiu sau explozie: Nu sînt necesare măsuri speciale.
- 7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
- Mod de păstrare: A se păstra la loc uscat şi rece, în recipienţi bine închişi.
- Condiţii pentru depozite şi rezervoare:

A se respecta dispoziţiile legale şi instrucţiunile pentru depozitare a substanţelor care pun în pericol de contaminare
apele.

- Indicaţii cu privire la stocarea mixtă: Nu este necesar.
- Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare: A se păstra la loc uscat.
- 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

- Indicaţii suplimentare privind instalaţiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- 8.1 Parametri de control
- Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:

Produsul nu conţine cantităţi relevante de substanţe ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de
muncă.

- Valori DNEL

497-19-8 sodium carbonate

Inhalativ DNEL (population) 10 mg/m3 (Acute - local effects)

DNEL (worker) 10 mg/m3 (Long-term - local effects)
(Continuare pe pagina 4 )
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- Indicaţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Echipament de protecţie personală:
- Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:

A se vedea măsurile de protecţie cunoscute la manipularea substanţelor chimice.
Nu inhalaţi praf. Evitaţi formarea prafului.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.

- Mască de protecţie: La formarea prafului este necesară protecţia respiraţiei.
- Aparat de filtraj recomandat pentru utilizare temporară: Filtru P2
- Protecţia mîinilor: Mănuşi de protecţie sau cremă protectoare pentru mîini.
- Material pentru mănuşi

Butil-cauciuc
Cauciuc natural (Latex)
Alegerea unei mănuşi potrivite depinde nu numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă de la
producător la producător.

- Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.

- Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie.
- Protecţie corporală: Salopetă protectivă.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

- 9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
- Indicaţii generale
- Aspect:

Formă: Pulbere
Culoare: alb

- Miros: caracteristică
- Pragul de acceptare a mirosului: nedefinit

- Valoare pH (10 g/l) la 20 °C: ~ 11,0

- Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit

- Punct de inflamabilitate: neaplicabil

- Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

- Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil.

- Densitate: Nedefinită
- Etanşare relativă nedefinit

- Solubil în / amestecabil cu:
Apa: solubil

- Coeficient de distribuţie (n-octanol/apă): nedefinit

- Vîscozitate:
dinamică: nedefinit
cinematică: nedefinit

(Continuare pe pagina 5 )
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- 9.2 Alte informaţii Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu există alte informaţii relevante.
- 10.2 Stabilitate chimică
- Descompunere termică/ condiţii de evitat: Pentru a se evita descompunerea termică, nu se va încălzi.
- 10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase Reacţii cu acizii.
- 10.4 Condiţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile: Acizi.
- 10.6 Produşi de descompunere periculoşi: Reacţia cu acizi poate elibera dioxid de carbon.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

- 11.1 Informaţii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

497-19-8 sodium carbonate

Oral LD50 > 2800 mg/kg (rat)

Dermal LD50 > 2000 mg/kg (rat) (16 CFR 1500.40)

> 2000 mg/kg (201)

Inhalativ LC 50 / 2 h 2300 mg/l (rat)

5064-31-3 trisodium nitrilotriacetate

Oral LD50 1450 mg/kg (rat)

Dermal LD50 > 10000 mg/kg (rab)

Inhalativ LC 50 / 4 h > 5 mg/l (rat, male) (Aerosol)

- Iritabilitate primară:
- Corodarea/iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Indicaţii toxicologice suplimentare:

Produsul înlătură de asemeni în soluţii diluate protecţia naturală de grăsimi a pielii. Contacte neîntrerupte sau
contacte repetate pot duce la iritaţii ale pielii sau inflamaţii.

- Informaţii cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen şi toxic pentru reproducere)
- Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Cancerogenitatea

Susceptibil de a provoca cancer.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
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SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

- 12.1 Toxicitate

- Toxicitate acvatică:

497-19-8 sodium carbonate

EC 50 / 48 h 200-227 mg/l (Ceriodaphnia dubia)

LC 50 / 96 h > 300 mg/l (Lepomis macrochirus)

5064-31-3 trisodium nitrilotriacetate

EC 50 / 48 h > 100 mg/l (Daphnia magna)

EC 50 / 72 h > 100 mg/l (Algae)

EC 50 / 96 h 780 mg/l (Chlorella vulgaris)

LC 50 / 96 h 98 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

312 mg/l (Lepomis macrochirus)

> 100 mg/l (Dionda nubila)

- 12.2 Persistenţă şi degradabilitate
Agentul/Agenţii tensioactiv(i) conţinut(ţi) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate
prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenţii. Datele care susţin această afirmaţie sunt ţinute la
dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre şi le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la
cererea unui producător de detergenţi.

- 12.3 Potenţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.
- 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
- Efecte toxice pentru mediu:
- Observaţie: Phosphate tragen in stehenden Gewässern zur Eutrophierung bei.
- Alte indicaţii ecologice:
- Indicaţii generale:

Produsul nu conţine nici un fel de compuşi halogenaţi cu legături organice (conform anexei 49 din Normele legale
cu privire la ape reziduale (Deutschland)).
Compusul nu conţine nici un fel de substanţe organice care formează complecşi, care să nu atingă un grad DOC de
eliminare de cel puţin 80 % după 28 zile (conform anexei 49 din Normele legale cu privire la ape reziduale
(Deutschland)).
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
A nu se infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă sau în canalizare.

- 12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deşeurilor
Indicaţiile următoare se referă la produsul lăsat neschimbat şi nu la produsele prelucrate mai departe. La amestecul
cu alte produse poate face necesar alte căi de reciclare sau pe cât posibil se fie date pentru altă întrebuinţare;  în caz
de dubiu contactaţi furnizorii produsului sau autorităţile locale.

- Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
Pentru reciclare adresaţi-vă producătorului.
La o întrebuinţare conformă cu prevederile în vigoare, produsul ajunge în apa reziduală.

(Continuare pe pagina 7 )
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- Codul reziduurilor:
Numărul cheilor deşeurilor sunt din 1.1.1999  nu numai referitoare la produs dimpotrivă referitoare la utilizări
esenţiale.

- Ambalaje impure: Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
- Recomandare:

Ambalaje împrumutate: după golirea optimă se va închide imediat ermetic şi se va preda înapoi furnizorului, fără o
curăţire prealabilă. Atenţie ca în ambalaje să nu pătrundă substanţe străine!
Alţi recipienţi: se vor goli complet, se vor curăţa şi se vor preda spre recondiţionare.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

- 14.1 Nr. UN:
- ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie
- ADR nu apare
- IMDG, IATA nu apare

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

- ADR, IMDG, IATA
- Clasa nu apare

- 14.4 Grup de ambalaj:
- ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:
- Marine Pollutant Nu

- 14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori neaplicabil

- 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la
Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informaţii: Nici un produs periculos, pe baza regulelor mai sus indicate

- UN "Model Regulation": nu apare

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

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

- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).

- Pictograme de pericol

GHS07 GHS08

- Cuvânt de avertizare Atenţie

- Componente periculoase care determină etichetarea:
trisodium nitrilotriacetate

(Continuare pe pagina 8 )
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- Fraze de pericol
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.

- Fraze de precauţie
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P281 Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.
P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
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.

P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncaţi  conţinutul/containerul  în  acord  cu  regulamentele  locale/regionale/na ţionale/

internaţionale.
- Regulamente naţionale:
- Indicaţii privind limitarea activităţii: A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul copiilor.
- 15.2 Evaluarea securităţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

- Utilizare: Conform indicaţiilor de utilizare din fişa tehnică.
- principiile relevante

Text integral din capitolul 3 cu prescurtări. Informaţiile se referă doar la substanţele aflate în compoziţie. Marcarea
produsului specificată în capiztolul 2.
H224 Lichid şi vapori extrem de inflamabili.
H302 Nociv în caz de înghiţire.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Fişă completată de: Vezi direcţia de informaţii
- Abrevieri şi acronime:

RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 1: Flammable liquids, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
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Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3
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