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FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI 
În acord cu Regulamentul 1907/2006/CE (REACH) 
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Data revizuirii: 20.09.2012 
Versiune: 11 

 
1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Denumirea produsului:  SANO FLOOR PLUS   
 1.2. Tipul produsului şi utilizarea:  Detergent lichid (produs fără pesticide) care curăţă podelele şi ţine insectele 

târâtoare la distanţă. 
1.3. Producător & 
1.4. Distribuitor:  
 
1.5. Contact: 
 
1.6. Telefon pentru urgenţe: 

SANO Bruno’s Enterprises Ltd. 
Neve-Neeman Industrial Zone, Hod-Hasharon 
45241 ISRAEL 
Sano România SRL, bdul Biruinţei 160, Pantelimon, Ilfov 
Tel/Fax: 021-350-30-04   ;   office@sanoromania.ro   ;  www.sanoromania.ro  
021-318-36-06 - Institutul Naţional de Sănătate Publică 

 

Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 
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3. COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE   
3.1. Descriere produs: 
Amestec de substanţe cuprinse mai jos: 
CAS                EINECS           Termeni                                                   Concentraţie         Simbol /                       Fraze de Hazard 
                                                                                                                          %               Fraze de risc       Clasificare 1272/2008-CLP) 
 
7732-18-5 231-791-2 Water Up to 100 - - 
106-24-1 203-377-1 Geraniol 0.05 Xi, R36/37/38 H315 

H319 
H335 

68439-46-3 Polymer Alcohols C9-11, ethoxylated 8 EO <5.00 Xn, R22 
Xi, R41 

H302 
H318 

61788-90-7 263-016-9 Amines, coco alkyldimethyl, N-oxides <5.00 XI, R38, R41 
N, R50 

H315 
H318 
H400 

67-63-0 
 

200-661-7 
 

Isopropyl Alcohol <5.0% F, R11 
Xi, R36 
R67 

H225 
H319 
H336 

9004-82-4 Polymer Alkylether Sulphate <5.00 Xi, R36/38 H315 
H319 

2. IDENTIFICAREA RISCURILOR  
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului: 
Produsul nu este clasificat ca fiind periculos, în acord cu Directiva 67/548/EEC sau 1999/45/EC. Efecte fizice sau chimice asupra 
sănătăţii umane sau mediului: nu există date concrete.        
 
2.2. Etichetare în acord cu   Directiva 67/548/EEC sau 1999/45/EC:    
Necomestibil! 
Simbol Periculozitate:    Nu se aplică. 
Fraze de risc:                  Nu se aplică. 
Fraze de securitate:        S2 -  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
                                     S46  -  În caz de înghiţire, consultaţi imediat medicul şi arătaţi recipientul sau eticheta. 
Citiţi în întregime eticheta şi urmaţi instrucţiunile înainte de folosire !  
Conţine: până la 0,05% Geraniol, <5.0% Isopropyl Alcohol, 5.0-15.0% agenţi tensioactivi anionici şi nonionici, 
Benzisothiazolinone, Parfum (Citral, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene and Linalool), apă.. 

mailto:office@sanoromania.ro
http://www.sanoromania.ro/


Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 
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Mixture Mixture Perfume q.s. Xi, R38 
R43 
N, R51/53 

H315 
H317 
H411 

2634-33-5 220-120-9 Benzisothiazolinone 0.038 Xn, R22 
Xi, R38, R41 
R43 
N, R50 

H302 
H315 
H317 
H400 

Explicaţia frazelor R şi a celor de hazard H se regăseşte în secţiunea 16 – Alte Informaţii.  
 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR   
4.1. După inhalare: Aer curat. 
4.2. După contactul cu pielea: Clătiţi cu apă. 
4.3. După contactul cu ochii: Clătiţi cu multă apă cu pleoapa larg deschisă. Adresaţi-vă oftalmologului. 
4.3. După ingestie: Consultaţi medicul dacă nu vă simţiţi bine.  

 
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR   
Mijloace adecvate de stingere a incendiilor: Trebuie să fie adecvate mediului înconjurător. 

 
6. MĂSURI ÎN CAZ DE VĂRSARE ACCIDENTALĂ 
Curăţaţi cu un material care absoarbe lichidele. A se vedea mai jos precizările privind aruncarea produsului. Curăţaţi.  

 
7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE  
Manevrare: Nu există alte cerinţe speciale. Vezi eticheta. 
Depozitare: Păstraţi recipientul bine închis. Evitati depozitarea la temperaturi foarte ridicate sau foarte joase. 

 
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ  
Consumator:             Protecţia respiratorie, a ochilor, a mâinilor şi a pielii nu este necesară în condiţii normale de utilizare. 
Industrial: 
Protecţie respiratorie: Nu este necesară in conditii normale de utilizare 
Protecţia mâinilor şi pielii: Necesară [protecţia obişnuită] 
Protecţia ochilor: Necesară [protecţia obişnuită] 
Igienă industrială: A se respecta măsurile de protecţie obişnuite. Schimbaţi imediat hainele contaminate. Spălaţi-vă 

pe mâini şi pe faţă după folosirea substanţei. Aplicaţi cremă protectoare. 
 

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE   
Aspect: Lichid 
Culoare: Verde 
Claritate: Clar 
Miros: Specific 
Gravitate specifică/ 200C 0,980-1,000 
pH                                                               7.0-9.0 

 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE    
Reacţii periculoase: Nu se cunosc.  
Produse periculoase de descompunere: Nu se cunosc. 
Incompatibilitate: Nu se cunoaşte. 

 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  
Date toxicologice referitoare la Geraniol: Oral (LD50): Acut: 3600 mg/kg [Şoarec]. Dermal (LD50): Acut: >5000 mg/kg 
[Iepure]. 

 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
Acest produs a fost creat pentru a avea o dispersivitate mare în rândul consumatorilor casnici şi este compatibil cu dispozitivele 
de scurgere domestice. Surfactanţii conţinuţi de acest preparat sunt compatibili cu criteriile de biodegradabilitate conţinute de 
Regulamentul CE Nr. 648/2004 asupra detergenţilor.  
           Prin urmare, biodegradabilitatea a %  produs este mai mare de 80%. 
Date care să susţină aceste afirmaţii vor fi puse la dispoziţia autorităţilor competente a Statelor Membre la solicitarea expresă sau 
la cererea unui producător de detergent. 

 



SANO FLOOR PLUS  (continuare) 
13. PRECIZĂRI PRIVIND ARUNCAREA PRODUSULUI  
Produs 
A nu se arunca pe pământ. Cantităţile mici [casnice] pot fi aruncate la chiuvetă/toaletă. Clătiţi cu apă din abundenţă. Eliminarea 
deșeurilor de produs  se face conform  Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor. 
Ambalaj 
Se aruncă în conformitate cu reglementările oficiale, împreună cu deşeurile obişnuite. 

 
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL   
Produsul nu este supus reglementărilor de transport. 

 
15. INFORMAŢII REGLEMENTARE    
Legislaţie / Regulamente naţionale / europene privind siguranţa, sănătatea şi mediul înconjurător specifice substanţelor sau 
amestecurilor: 

- Legislaţia UE: Regulamentul REACH nr. 1907/2006, 1967/548 (1999/45), 1991/689 (2001/118) , 648/2004, 1272/2008  
privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si amestecurilor, EU/453/2010, Directiva Biocidelor 98/8/EC a 
Parlamentului European şi amendamentele ulterioare.  

- Legislaţia naţională: HG 937/ 2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor 
periculoase, HG956/2005 – privind plasarea pe piata a biocidelor. 
Reglementări de transport: 
ADR (2011), IMDG Code (2011, 35th Amdt.), IATA (2011). 
Cesio sentences : 
 Surfactanţii conţinuţi de acest preparat sunt compatibili cu criteriile de biodegradabilitate conţinute de Regulamentul CE Nr. 
648/2004 asupra detergenţilor. Date care să susţină aceste afirmaţii vor fi puse la dispoziţia autorităţilor competente a Statelor 
Membre la solicitarea expresă sau la cererea unui producător de detergent. 

 
16. ALTE INFORMAŢII  
Frazele de hazard care apar în aceasta fişă de date privind siguranţa materialului: 
H225 : Lichid şi vapori foarte inflamabili.  
H302: Dăunător prin înghiţire. 
H315: Provoacă iritări ale pielii. 
H317: Provocă reacţii alergice asupra pielii.  
H318: Provocă leziuni oculare grave.  
H335: Poate provoca iritări ale sistemului respirator. 
H336: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.  
H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte negative pe termen lung.  
Frazele de risc care apar în aceasta fişă de date privind siguranţa materialului: 
R11: Foarte inflamabil. 
R22:  Nociv prin înghițire. 
R36 : Iritant pentru ochi.  
R36/38 : Iritant pentru ochi şi piele.  
R36/37/38 : Iritant pentru ochi, sistem respirator şi piele. 
R38: Iritant pentru piele.  
R41: Risc de leziuni oculare. 
R43: Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. 
R50: Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală. 
Alte recomandări: 

- produsul reacţionează în contact cu alte produse de curăţenie cum ar fi detergenţii pentru vasul toaletei, detergenţii 
anticalcar, acizii, oţet, amoniu. La contactul cu acestea, se eliberează gaze toxice precum clor şi compuşi din clor.  

- Clătiţi hainele contaminate [pericol de aprindere] cu apă din abundenţă.  
Citiţi în întregime eticheta şi urmaţi instrucţiunile înainte de folosire !  
Păstraţi într-un loc ferit de accesul copiilor. Nu re-folosiţi recipientele goale.  
Surse de informare folosite în compilaţia din fişa privind datele de siguranţă: 

- FDSM ingrediente 
Această Fişă de Date privind Siguranţa Materialului substituie şi anulează fiecare ediţie precedentă. 
Data emiterii:   04.12.2000 
Data revizuirii: 20.09.2012 
Versiune: 11 
FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI valabilă până la  20.09.2015 

Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 
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