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FIFIŞĂŞĂ CUCU DATEDATE DEDE SECURITATESECURITATE
conformconform RegulamentuluiRegulamentului (CE)(CE) nr.nr. 1907/20061907/2006

SSANITELLANITELL OXYOXY gelgel igienizantigienizant mainimaini

1. Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/intreprinderii
1.1. Denumire comercială: SANITELL OXY gel igienizant maini
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizare: igienizant pentru maini
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate:
Furnizor: S.C. TELLURIUM CHEMICAL Co S.R.L.
Adresa: Str. Gării nr.15, Timişoara cod 300167, România,
Telefon/Fax: 0256-494.402; e-mail: office@glissando.ro
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:
Institutul Naţional de Sănătate Publică – Biroul de Informare Toxicologică,
Tel. 021.318.3606 apelabil luni-vineri între orele 800 – 1500.

2. Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificare conformă cu Regulamentul (UE) nr.1272/2008
Lichid inflamabil, categoria 2 : H225
Iritant pentru ochi, categoria 2 : H319
2.2. Elemente pentru etichetă:

Etichetare conformă cu Regulamentul (UE) nr.1272/2008
GHS02 GHS07

Cuvant de avertizare: Pericol
Fraze de pericol:
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauţie:
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse

de aprindere. Fumatul interzis
P233 Păstrați recipientul închis etanș
P305 + P351 +
P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.
Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.
Continuați să clătiți.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
P501 Aruncaţi conţinutul şi recipientul la un centru pentru colectarea deşeurilor periculoase

sau speciale, în conformitate cu reglementările locale şi nationale.

2.3. Alte pericole: Nu se cunosc.

3. Compoziţie / informaţii privind componenţii
3.1. Substante
Nu e cazul.
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3.2. Amestecuri

Formulare recomandata de OMS.

Nr.
crt. Denumire componenţi Conc.

% Elemente de identificare Clasificare cf.
Regulament (CE) 1272/2008

1. Alcool etilic 75
CAS: 64-17-5; EC: 200-578-6

Index: 603-002-00-5
RRN: 01-2119457610-43-XXXX

Flam. Liq. 2.; H225
Eye Irrit. 2.; H319

2. Apa oxigenata solutie
35%

0,4
(0,125% apa
oxigenata)

CAS: 7722-84-1
EC: 231-765-0 Index: 008-003-00-9
RRN: 01-2119457558-25-XXXX

Ox. Liq. 2.; H272
Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1.; H318
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335

3. Glicerina 1,4
CAS: 56-81-5 ; EC: 200-289-5
RRN: 01-2119471987-18-XXXX

-

Pentru textul complet al frazelor de risc şi al frazelor de pericol a se vedea Secţiunea 16.

4. Măsuri de prim ajutor
Informaţii generale:
Se scoate persoana afectată din zona de risc. Dacă victima este pe cale de a deveni inconştientă, se aşează într-
o poziţie stabilă (culcată pe o parte). Se îndepărtează imediat îmbrăcămintea contaminată.
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
În cazul contactului cu ochii: Ţinând ochii deschişi, 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. Sunaţi
imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic.
În cazul contactului cu pielea: Se îndepărtează toate hainele contaminate. Se spală pielea cu săpun şi apă din
abundenţă. Dacă iritaţia persistă se consultă medicul. Înainte de reutilizare, hainele se spală.
În cazul inhalării: Se transporta victima la aer curat si se mentine in stare de repaus, intr-o pozitie confortabila
pentru respiratie. Daca respira greu sunati un medic.
În cazul ingerării: Nu se induce voma. Se cheamă urgent medicul. Daca persoana este constienta dati-i sa bea
apa. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconştiente.
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate
Inhalarea unei concentratii foarte mari de vapori poate cauza urmatoarele simptome: dureri de cap, ameţeală,
stare de slăbiciune, greata, voma.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Decontaminare. Tratament simptomatic si de sustinere.

5. Măsuri în caz de incendiu
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzatoare: nisip, pulbere, bioxid de carbon, spumă sau apă prin pulverizare.
Mijloace de stingere necorespunzatoare: jet de apă deoarece poate provoca împrăştierea focului.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Inflamabil. Vaporii pot forma un amestec exploziv cu aerul. Containerele pot exploda la incalzire.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
În caz de incendiu se mută ambalajele cu produs din zona afectată de incendiu, dacă acest lucru nu implică
riscuri.
Se poartă echipament complet de protecţie şi aparat de respiraţie individual.
În cazul în care pentru stingerea incendiului se foloseşte apa, trebuie asigurată colectarea apei contaminate şi
depozitarea sa într-un loc special avizat.
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6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Se asigură purtarea echipamentului de protecţie personală. Se izolează şi se ventilează zona de risc.
Se îndepărtează sau se asigură orice sursă de aprindere. Se opreşte scurgerea.
Se evacuează personalul care nu participă la operaţiile de intervenţie.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Nu se spală produsul scurs. Trebuie evitată contaminarea surselor de apă. Se interzice înlăturarea în canal sau
orice altă sursă de apă.
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
În cazul unor cantităţi mici de produs scurs acesta se adună cu un material absorbant inert (de ex. argilă sau
nisip) şi se introduce într-un recipient închis etanş, adecvat etichetat, pentru eliminare. Nu se introduce
materialul scurs într-un recipient original, pentru reutilizare.
În cazul scurgerii unei cantităţi mari de produs se sapă un şanţ sau se va împrejmui zona cu pământ sau saci de
nisip pentru a împiedica împrăştierea produsului.
Pentru a reduce cantitatea de vapori degajaţi se recomandă utilizarea spumei pentru stingerea incendiilor.
Trebuie evitată contaminarea surselor de apă.
6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Pentru echipamentul de protecţie, a se vedea Secţiunea 8.
Pentru eliminarea materialului scurs a se vedea Sectiunea 13.

7. Manipulare şi depozitare
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate:
Produsul se manipulează în spaţii foarte bine ventilate, utilizând echipament de protecţie (secţiunea 8). Se va
evita deteriorarea fizică a ambalajelor.
A nu se mânca, bea sau fuma în zonele de lucru. A se spăla mâinile după manipulare. A se îndepărta
îmbrăcămintea contaminată şi echipamentul de protecţie înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa.
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi:
Produsul se depozitează numai în ambalajele originale, adecvat etichetate, în locuri uscate şi răcoroase, ferite
de accesul copiilor sau al animalelor domestice, departe de produse alimentare, surse de apă şi furaje.
Podelele trebuie să fie impermeabile.
În timpul manipulării şi depozitării produsului trebuie evitată contaminarea altor produse depozitate sau a
spaţiului de depozitare şi a surselor de apă. Spaţiile de lucru şi cele de depozitare se păstrează curate.
Orice scurgere care poate apărea în timpul manipulării şi depozitării trebuie curăţată imediat (secţiunea 6).
7.3 Utilizare finală specifică:
A se vedea Secţiunea 1 şi eticheta produsului.

8. Controlul expunerii/protecţie personală
8.1 Parametrii de control
Valori limită de expunere:
Ethanol (CAS:64-17-5):
1900 mg/m3 (8 h);
7600 mg/m3 (15 min)
(conform Ordinului comun al MMSS nr.508/2002 şi MSF nr.933/2003, Anexa 31)

8.2 Controlul expunerii
Controlul nivelului de noxe
Se vor asigura sisteme de ventilare locală şi generală de exhaustare, pentru a menţine concentraţia noxelor în
limite normale. Ventilarea locală cu exhaustare este preferabilă deoarece previne dispersia contaminantului în
zona de lucru.
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Măsuri de protecţie individuală
Protecţia ochilor/feţei: Purtarea ochelarilor de protecţie cu ecrane laterale (de ex. conform EN 166).
Protecţia pielii:
Protecţia mâinilor: Purtarea mănuşilor de protecţie rezistente din punct de vedere chimic (EN 374) şi la

contact prelungit (indice de protecţie 6), de ex. din cauciuc nitrilic (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm),
cauciuc butilic (0,7 mm), etc.
Altele: Purtarea echipamentului de protecţie confecţionat din materiale impermeabile, cizme, şorţuri.

Protecţia căilor respiratorii: În cazul expunerii la concentraţii de vapori mai mari decat limita de expunere
reglementata sau daca apar simptome de iritare sau alte simptome, se recomandă folosirea unui aparat
respirator.
Nu se mănâncă, bea sau fumează în zonele unde se manipulează sau se depozitează produsul. Spălarea este
obligatorie întotdeauna după manipulare.
Echipamentul de protecţie personală se întreţine şi se spală urmând instrucţiunile fabricantului. Dacă nu sunt
date instrucţiuni în acest sens, se utilizează detergent şi apă caldă. Spălarea şi păstrarea se face separat de
celelalte haine.
Echipament de protecţie colectivă: duşuri la locul de muncă; instalaţii pentru spălarea ochilor.
Controlul expunerii mediului
Se va evita contaminarea surselor de apă. În cazul scurgerilor accidentale a se vedea secţiunea 6. Pentru
eliminarea reziduurilor şi a ambalajelor contaminate a se vedea secţiunea 13.

9. Proprietăţi fizice şi chimice
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
Aspect: lichid vascos de culoare albastru deschis
Miros: de lamaie
pH: 5,5 - 7
Punct de topire: nu se aplică
Punct de fierbere: nu sunt date
Temperatura de auto-aprindere: nu sunt date
Temperatura de inflamabilitate: nu sunt date
Limite de explozivitate: nu sunt date
Presiunea de vapori:nu sunt date
Densitatea relativă: 0,80 - 0,88 g/cm3
Solubilitate: complet solubil în apă
Coeficientul de partiţie: necunoscut
Vâscozitatea dinamica: necunoscut
9.2 Alte informaţii
Nu se cunosc.

10.Stabilitate şi reactivitate
10.1 Reactivitate: vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.
10.2 Stabilitate chimică: produsul este stabil în condiţii normale de depozitare, manipulare, utilizare si
transport.
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase: reactioneaza violent cu multi compusi cum ar fi: oxidanti puternici,
acizi tari.
10.4 Condiţii de evitat: caldura, flacari sau alte surse de aprindere.
10.5 Materiale incompatibile:acizi tari, oxidanţi.
10.6 Produşi de descompunere periculoşi: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2).
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11.Informaţii toxicologice
11.1. Informații privind efectele toxicologice
Toxicitate acută
LD50(oral, şobolan) > 2000 mg/kg (calcul)
LC50(inhalare, şobolan, 4h) > 100 mg/l (calcul)
Efect iritant
- piele: nu este iritant
- ochi: risc de leziuni oculare grave
Efecte sensibilizante – nu este sensibilizant

Efecte specifice : produsul nu este clasificat pentru efecte specifice in urma analizarii toxicitatii componentilor
care se iau in considerare pentru clasificare, conform CLP .

12.Informaţii ecologice

12.1. Toxicitate
Produs netestat

Toxicitate acuta pentru organismele acvatice
Toxicitate acuta pentru pesti
LC50(96 h) = 15300 mg/l pentru Pimephales promelas (alcool etilic)
LC50(96 h) = 16.4 mg/l pentru Pimephales promelas (apa oxigenata)
Toxicitate acuta pentru crustacee
LC50(48 h) = 5012 mg/l pentru Ceriodaphnia dubla (alcool etilic)
EC50(48 h) = 2.4 mg/l pentru Daphnia pulex (apa oxigenata)
Toxicitate pentru alge
ErC50 (72 h) = 275 mg/l pentru Chlorella vulgaris (alcool etilic)
ErC50 (72 h) = 1.38 mg/l pentru Skeletanoma costatum (apa oxigenata)
Toxicitate acuta pentru microorganisme
EC50(4 h) = 5800 mg/l pentru Paramaecium caudatum (alcool etilic)
EC50(3 h) > 1000 mg/l (apa oxigenata)

Toxicitate cronica pentru organismele acvatice
ChV = 245 mg/l pentru pesti (Pisces)
NOEC = 9.6 mg/l (9 zile) pentru Daphnia magna (alcool etilic)
NOEC = 0.63 mg/l (3 zile) pentru alge (apa oxigenata)

12.2. Peristenţă şi degradabilitate
Biodegradare in apa: 85% in 20 zile - etanol; descompunere in max.24 zile - apa oxigenata
Usor biodegradabil.

12.3. Potenţial de bioacumulare
Factor de bioconcentrare (BCF) : 1 - 4.5 (72 h) pentru Ciprinus Caprio (etanol)
Log Kow <1 (etanol si apa oxigenata)
Nu contine componente care se bioacumuleaza.

12.4. Mobilitate în sol
Produsul este solubil in apa.

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB.
Nu contine componente care sa intruneasca conditiile PBT sau vPvB.
12.6. Alte efecte advcerse Nu se cunosc.
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13.Consideraţii privind eliminarea
Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor.
Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace
proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate , în vederea valorificării sau eliminării
acestora.

13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Deşeurile de ambalaje
După golire ambalajele se clătesc cu apă. Nu se refolosesc ambalajele pentru ambalarea altor produse.
Ambalajele care conţin urme de produs trebuie eliminate ca deşeuri periculoase. Eliminarea ambalajelor se face
de catre operatoriautorizati.
Deşeurile de produs
Deşeurile de produs nu se elimină în canalizare. Acestea se introduc în recipiente închise adecvat etichetate care
se depozitează numai în locuri avizate sau se predau unor unităţi autorizate , în vederea eliminării acestora.
Legislaţia de respectat în domeniul deşeurilor :
HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (cu modificările şi completările ulterioare)
HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile,

inclusiv deşeurile periculoase (cu modificările şi completările ulterioare)
Ordin MMGA 756/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind incinerarea deşeurilor
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (cu modificările şi

completările ulterioare)
Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor (cu modificările şi completările ulterioare)

14.Informaţii privitoare la transport
În timpul transportului se urmează indicaţiile de la secţiunea 7 a acestei Fişe de Securitate care se referă la
manipularea şi depozitarea produsului.
Informaţiile de mai jos sunt aplicabile transportului terestru (ADR/RID), transportului pe apă (ADN/IMDG) şi
transportului aerian (ICAO):

Lichide inflamabile

14.1. Număr ONU: 1993
14.2. Denumirea corectă ONU pentru
expediție : LICHID INFLAMABIL N.S.A.

14.3. Clasa de pericol pt.transport: 3
14.4. Grupul de ambalare: II
14.5. Pericole pt.mediul înconjurător: Nu e cazul
14.6. Precauţii speciale pt.utilizatori: Nu e cazul
14.7. Transport în vrac, în conf.cu anexa
II la MARPOL 73/78 si Codul IBC Nu e cazul

15.Informaţii de reglementare
15.1. Regulamente/Legislaţie îin domeniul securităţii, sănătăţii şi mediului specifice pentru produs

- HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea
protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici (actualizată la 28.05.2015)
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- HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (actualizată
la 28.05.2015)

- Regulamentul (CE) 1907/2006 – REACH (versiune consolidata la 27.02.2020)
- Regulamentul (CE) 1272/2008 – CLP privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a

amestecurilor (versiune consolidata 01.01.2020)
15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu s-a efectuat o evaluare a securităţii chimice.

16.Alte informaţii
Textul complet al simbolurilor de pericol, al frazelor R şi al frazelor de prudenţă din Secţiunea 3:
H225
H272
H302
H315
H318
H319
H335

Lichid și vapori foarte inflamabili
Poate agrava un incendiu; oxidant.
Nociv în caz de înghițire.
Provoacă iritarea pielii.
Provoacă leziuni oculare grave
Provoacă o iritare gravă a ochilor
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Legislaţia utilizată la întocmirea fişei:
- Legislatia specificata la punctul 15.
- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul 775/1998 al MI
- Fişe tehnice de securitate ale componentilor emise de furnizori..

Întocmit: Compartiment Proiectare-Cercetare-Dezvoltare.
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