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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii  
   
1.1   Element de identificare a produsului  
      Americol Hand Cleaner Yellow  

 

1.2   Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări 
contraindicate  

   Intrebuintari identificate relevante  
   PC 39 - Cosmetice, produse de îngrijire personală  
   Categorii de produse [PROC]  
   PROC 8a - Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate  
   PROC 11 - Pulverizare neindustrială  
   PROC 19 - Activități manuale care presupun contact manual  
   Categorii de degajare în mediu [ERC]  
   ERC 8a - Utilizare larg răspândită a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fără includere în sau pe un articol, la interior)  
   Utilizari nerecomandate  
   Acest produs nu ar trebui să fie folosite în alte scopuri decât cererile menţionate mai sus  
1.3   Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

   Furnizor (producător/importator/reprezentant unic/utilizator în aval/comerciant)  
   SC. CLEANTECH2003 SRL  

 

   Strada :   Budiului, nr.105  
   Cod postal/Loc :   Targu Mures  
   Telefon :   +4 0752.243.396  
   Telefax :   +4 0265.265.796  
    
   

Pagina web :   www.apexaclean.ro
 

   
E-mail (persoana competenta in domeniu) :   info@apexaclean.ro

 
1.4   Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență  

      National Institute for Public Health Tel: +40 21 318 36 06 Email: mihaela.purcarea@insp.gov.ro Website: 
www.insp.gov.ro  

 

   
SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
   
2.1   Clasificarea substanței sau a amestecului  
   Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Nici una  
2.2   Elemente pentru etichetă  
   Marcare conform Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Criterii de pericol suplimentare (UE)  
   EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.  
   P102                          A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
   Remarcă  
   Produsul este clasificat si marcat conform reglementarilor UE sau in acord cu eventualele legi nationale.  
2.3   Alte pericole  

   Expunerea repetata sau prelungita poate provoca iritatii ale pielii si dermatite, pe baza proprietatilor degresante ale 
produsului.  

2.4   Indicatii complementare  
   Aceasta substanta nu indeplineste criteriile PBT/vPvB ale Ordonantei REACH, Anexa XIII.  
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SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții  
   
3.2   Amestecuri  
   Material continand substante periculoase   
   Nici una  
3.3   Indicatii complementare  
   Cosmetics formulated and classified in accordance with the European Cosmetics Regulation (1223/2009 / EC).  
   
SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  
   
4.1   Descrierea măsurilor de prim ajutor  

   Informaţii generale  
   In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului.  

 

   Dupa inspirare  
   Nu sunt necesare masuri speciale.  

 

   In caz de contact cu pielea  
   Imbracamintea murdarita, umezita se schimba. Imbracamintea murdarita va fi spalata inainte de a fi folosita din nou.  

 

   
Dupa contactul cu ochii  

   Clatiti imediat prudent si temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi. In cazul iritarii ochilor consultati un medic 
oftalmolog.  

 

   
Dupa inghitire  

   A chema imediat medicul NU provocați voma. In caz de inghitire respectiv inhalare a unor cantitati mai mari de 
pulbere, dati imediat sa bea: Apa  

 

4.2   Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate  
   Urmatoarele simptome pot aparea: Pana acum nu sunt cunoscute simptome.  

4.3   Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale 
necesare  

   Nici una  
   
SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  
   
5.1   Mijloace de stingere a incendiilor  

   Mijloace de stingere corespunzătoare  
   Apa ceata Spuma Pulbere de stingere uscata Dioxid de carbon (CO2)  

 

   Mijloace de stingere necorespunzătoare  
   Jet apa de mare putere  

 

5.2   Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză  

   Produse de ardere periculoase  
   A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. Monoxid de carbon Dioxid de carbon (CO2)  

 

5.3   Recomandări destinate pompierilor  

   In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator. Imbracaminte 
de protectie.  

5.4   Indicatii complementare  
   Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.  
   
SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală  
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6.1   Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

   Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență  

   
Planuri de urgenta  
   In caz de pierdere de gaze sau de patrundere in ape, sol sau in canalizare, informati autoritatile competente.  

 

6.2   Precauții pentru mediul înconjurător  

   Nu lasati sa ajunga in sol/subsol. Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Asigurati-va 
cascurgerile pot fi colectate (de ex. vanele sau suprafetelede prindere).  

6.3   Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie  

   
Pentru retinere  

   Colectati in containere adecvate, inchise si duceti la locul de debarasare. Tratati materialul asimilat conform alineatului 
referitor la debarasarea si depozitarea materialelor periculoase.  

 

   Pentru curatare  
   Material adecvat pentru absorbtie: Nisip Material absorbant, organic  

 

6.4   Trimitere la alte secțiuni  
   Vezi masurile de protectie de la punctul 7 si 8.  
   
SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea  
   

   

 

7.1   Precauții pentru manipularea în condiții de securitate  
   Nici una  
7.2   Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități  
   Masuri tehnice si conditii de depozitare  

   Păstrați/depozitati numai în containerul original. Material adecvat pentru container/echipament: Otel inoxidabil 
Polietilena  

7.3   Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)  
   Nici una  
   
SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală  
   
8.1   Parametri de control  
   Nici una  
8.2   Controale ale expunerii  
   Masuri generale de protectie si igiena  
   Schimbați urgent îmbrăcămintea contaminată. Imbracamintea murdarita va fi spalata inainte de a fi folosita din nou.  
   Controlul expunerii mediului  
   Vezi secțiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.  
   
SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice  
   
9.1   Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază  

   
Culoare :     galben  
Miros :     Perfume  

 

   Date relevante privind siguranta  
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Stare de agregare :        Gel            
Punctul de topire/domeniul de 
topire :        40      °C       

Punctul inițial de fierbere și 
intervalul de fierbere :  ( 1013 hPa )    >    100      °C       

Temperatura de descompunere :        Nu sunt date 
disponibile            

Punctul de congelare :        No data available            
Punctul de aprindere :        nu aplicabile            
Auto-ignition temperature :        No data available            
Limita inferioara de explozie :             Vol%       
Limită superioară de explozie :             Vol%       
Vapour Pressure :  ( 20 °C )       No data available            
Evaporation rate (n-butylacetate = 
1) :        No data available            

Densitate :  ( 20 °C )    circa    0,94      g/cm3       
Solubilitate in apa :  ( 20 °C )       emulsifies            
pH :        9            
Partition coefficient (n-
octanol/water) :     <    3            

Viscozitate :  ( 20 °C )       1000000      mPa.s       
Vapour density (air = 1) :  ( 101 kPa )       No data available            
Valt onder Detergentia 
Verordening (EG) Nr. 648/2004 
J/N  

      no            
 

9.2   Alte informații  
   Nici una  
   
SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
   
10.1   Reactivitate  
   nefolosibil  
10.2   Stabilitate chimică  
   Stabil în condiţii normale de utilizare  
10.3   Posibilitatea de reacții periculoase  
   Nu exista informații.  
10.4   Condiții de evitat  
   Nu exista informații.  
10.5   Materiale incompatibile  
   oxidanţi puternici  
10.6   Produși de descompunere periculoși  
   Nu exista informații.  
   
SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
   
11.1   Informații privind efectele toxicologice  
   Iritatie si efect caustic  
   Efect iritant primar pe piele  
   neiritant.  
   Iritarea ochilor  
   neiritant.  
   Iritarea cailor respiratorii  
   Nu sunt date disponibile  
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   Efectele-CMR (carcinogene, mutagene si de periclitare a reproducerii)  
   Cancerogenitatea  
   Aceasta substanta nu indeplineste criteriile pentru Categoriile CMR 1A sau 1B conform CLP.  
   Mutagenitatea celulelor germinative  
   Nu exista indicii privind mutagenitatea celulelor germinative la on.  
   Toxicitate pentru reproducere  
   Aceasta substanta nu indeplineste criteriile pentru Categoriile CMR 1A sau 1B conform CLP.  
   STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică  
   nefolosibil  
   
SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
   
12.1   Toxicitatea  
   nedaunator pentru organisme aquatice pina la concentratia testata  
12.2   Persistența și degradabilitatea  
   Biodegradabil.  
12.3   Potențialul de bioacumulare  
   Nici o indicatie asupra potentialului de bioacumulare.  
12.4   Mobilitatea în sol  
   Nu exista informații.  
12.5   Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB  
   Aceasta substanta nu indeplineste criteriile PBT/vPvB ale Ordonantei REACH, Anexa XIII.  

   Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu 
REACH, anexa XIII.  

12.6   Alte efecte adverse  
   Nici una  
   
SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  
   
13.1   Metode de tratare a deșeurilor  

   
Predare la intreprindetea autorizata oficial pentru debarasare. Ambalajele contaminate trebuie golite complet sa nu mai 
ramana resturi, si pot sa fie reutilizate dupa curatirea corespunzatoare Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu 
materialul.  

   
SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  
   
14.1   Numărul ONU  
   Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.  
14.2   Denumirea corectă ONU pentru expediție  
   Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.  
14.3   Clasa (clasele) de pericol pentru transport  
   Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.  
14.4   Grupul de ambalare  
   Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.  
14.5   Pericole pentru mediul înconjurător  
   Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.  
14.6   Precauții speciale pentru utilizatori  
   Nici una  
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14.7   Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC  
   nefolosibil  
   
SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  
   

15.1   Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice 
(specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză  

15.2   Evaluarea securității chimice  
   Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest preparat.  
   
SECȚIUNEA 16: Alte informații  
   
16.1   Indicatii de schimbare  
   02. Elemente pentru etichetă  
16.2   Abrevieri si acronime  

   

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 
ASTM = American Society of Testing and Materials (US) 
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society) 
DNEL = Derived No-Effect Level 
DT50 = Time for 50% loss; half-life 
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae) 
EC50 = Median effective concentration 
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substan 
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide) 
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae) 
EWC = European Waste Catalogue 
IATA = International Air Transport Association 
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition 
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code 
IMO = International Maritime Organization 
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms 
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms 
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit 
LOAEL = Lowest observed adverse effect level 
MRL = Maximum Residue Limit 
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level 
NOEC = No observed effect concentration 
NOEL = No Observable Effect Level 
OEL = Occupational Exposure Limits 
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic 
PNEC = Previsible Non Effect Concentration 
STEL = Short-Term Exposure Limit 
TWA = Time-Weighted Average 
vPvB = Very Persistent and Very Bioacccumulative  

16.3   Importante referinte in literatura su surse de date  
   Nici una  

16.4   Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 
1272/2008 [CLP]  

   Nu exista informații.  
16.5   Conform frazelor H- si EUH (Numat si text complet)  
   Nici una  
16.6   Instructiuni de scolarizare  
   Nici una  
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Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparirii. 
Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de siguranta in timpul 
depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra altor produse. In situatia in care 
produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este prelucrat, aceste informatii nu pot fi transferate asupra 
noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod expres.  
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