
traducere din limba engleză 

 

   Bruno’s Enterprises Ltd. 
 

Neve-Neeman Industrial Zone 
Hod-Hasharon, 45241 
Tel: 972-9-7473222  Fax:972-9-7473233 

ISRAEL          FDSM No. 05.02 
    www.sanoromania.ro                                              Pagina 1 din 3 
 
 

FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI 
In conformitate cu Reglementarea CE Nr. 1907/2006 (REACH) 

Data emiterii: 02.12.2007 
Data revizuirii: 20.06.2015  
Versiune: 07 

 
 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Denumirea produsului:  SANO BON BLUE 5 in 1 
1.2. Tipul produsului şi utilizarea:  Produs solid  pentru curăţarea vaselor de toaletă  
1.3. Producător & 
1.4. Distribuitor:  
 
 
1.5. Contact: 

SANO Bruno’s Enterprises Ltd. 
Neve-Neeman Industrial Zone, Hod-Hasharon 
 45241 ISRAEL 
Tel: 972-9-7473222  Fax:972-9-7473233 
Sano Romania SRL, Bdul Biruintei 160, Pantelimon, Ilfov 
Tel/Fax: 021-350-30-04 ; Office@sanoromania.ro ; 021-350-30-04 

 

2. IDENTIFICAREA RISCURILOR  
Acest produs este clasificat ca Xi – Iritant pentru ochi şi piele, conform Reglementărilor Europene. Necomestibil.  

3. COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE  
2.1. Compoziţie/ Informaţii despre ingrediente 
Familia chimică: Amestec solid de detergenţi  
Modalitate de utilizare: Produs  pentru curăţarea vasului de toaletă. 5 acţiuni într-un singur produs: 

Curăţă, conferă strălucire, împrospătează aerul, igienizează şi colorează apa 
în albastru. 

2.2. Constituenţi : Conform normelor privind substantele si preparatele periculoase 67/548/EEC -1999/45/EEC 
CAS EINECS Termeni Concentraţie Simbol Fraze de risc

68439-49-6 Nu se aplică Polyethoxylated Alcohols  >30,0% ----- ----- 

25322-68-3 Nu se aplică Polyethylene  Glycol 5.0-15.0% ----- ------ 

Nu se aplică Nu se aplică Parfum 5.0-15.0% Xi, N R43, R50/53 

27083-27-8 Nu se aplică Polyhexamethylene biguanide <0.2% Xi, N R36, R43, R50/53 

9004-82-4 Nu se aplică Alkyl ether sulfate <5.0% Xi R38, R41 

  Culoare  q.s. ------ ------- 

 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  
4.1. După inhalare: Scoateţi persoana la aer curat.  
4.2. După contactul cu pielea: Spălaţi cu apă şi săpun. Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul.  
4.3. După contactul cu ochii: Clătiţi ochii şi zona de sub pleoape cu multă apă rece timp de cel puţin 15 minute. Dacă 

iritaţia persistă, consultaţi medicul.  
4.4. După ingestie: Dacă produsul este înghiţit, consultaţi imediat medicul şi arătaţi-i conţinutul sau eticheta. 

 
 

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR  
Mijloace adecvate de stingere a 
incendiilor: 

Spray de apă, spumă, bioxid de carbon, produs chimic uscat, în funcţie de incendiul 
din zonă.  
 

Proceduri speciale de stingere a 
incendiilor: 

Răciţi recipientele expuse la foc cu ceaţă de apă. Pompierii trebuie echipaţi cu 
dispozitive complete de protecţie şi aparat de respirat. 

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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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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Riscuri speciale: Combustibil  
 
SANO BON  BLUE 5 în 1 (continuare) 
 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE VĂRSARE ACCIDENTALĂ 
Strângeţi materialul vărsat pentru refolosire sau depozitaţi într-un recipient marcat în mod corespunzător pentru a fi aruncat 
conform normelor.  

 
 

7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE  
Manevrare:  A se depozita într-un loc uscat, răcoros. Evitaţi depozitarea la temperaturi foarte joase sau înalte  
Precauţii: Nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Nu mâncaţi! 

 
 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ  
8.1. Protecţie respiratorie: Nu este necesară în condiţii normale de depozitare 
8.2. Protecţia mâinilor: Nu este necesară în condiţii normale de depozitare 
8.3. Protecţia ochilor: Nu este necesară în condiţii normale de depozitare 
8.4.Protecţia pielii: Nu este necesară în condiţii normale de depozitare 
8.5. Igienă industrială: Utilizaţi mănuşi de protecţie rezistente la substanţe chimice. Spălaţi-vă pe mâini şi pe 

faţă după ce utilizaţi produsul. 
 
 

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
Aspect: Solid  
Miros: Specific  
Culoare: Albastru închis  
  

 
 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE   
Condiţii care trebuie evitate: 
Nu se cunosc. 

 

Substanţe care trebuie evitate: 
Nu se cunosc. 

 

Produse periculoase de descompunere: 
 Nu rezultă produse periculoase de descompunere dacă este depozitat şi manevrat corect. Formare de monoxid de carbon, de 
bioxid de carbon şi alte gaze toxice în caz de incendiu.  
Polimerizare periculoasă: 
Nu are loc. 

 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  
Nu există date disponibile.  

 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
Acest produs a fost creat pentru a avea o dispersivitate mare în rândul consumatorilor. 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. 

 
13. PRECIZĂRI PRIVIND ARUNCAREA PRODUSULUI  
Produs
În acest moment nu există o legislaţie europeană armonizată referitoare la aruncarea deşeurilor chimice sau reziduurilor. 
Rezidurile chimicale sunt în general considerate deşeuri speciale, iar aruncarea acestora este reglementată de statele membre UE. 
Vă recomandăm să contactaţi autorităţile competente sau companiile autorizate care se ocupă de aruncarea deşeurilor, care vă vor 
informa despre modul în care trebuie să aruncaţi aceste deşeuri speciale. 
Ambalaj
Se aruncă în conformitate cu reglementările oficiale. 

 



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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SANO BON  BLUE 5 în 1 (continuare) 
 

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

 
 
 

15. INFORMAŢII REGLEMENTARE    
NECOMESTIBIL  
 
Simbol:      Xi    Iritant 
 
Fraze de risc: R36/38 

 
Iritant pentru ochi şi piele 

   
Fraze S S2 

S25/26 
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor 
A se evita contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi consultaţi 
medicul.  

 
 
Conţine:          

S46 
 
 

În caz de înghiţire, cereţi imediat sfatul medicului şi arătaţi-i recipientul sau eticheta. 
 
Limonene, Hexyl Cinnamal 

  
16. ALTE INFORMAŢII  
 
R36 Iritant pentru ochi 
R38 Iritant pentru piele 
R36/38 Iritant pentru ochi si piele 
R41 Risc de leziuni oculare grave 
R43 Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea 
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic 
 
Citiţi în întregime eticheta şi urmaţi instrucţiunile înainte de folosire ! 
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: 02.12.2007 
Data revizuirii: 20.06.2015  
Versiune: 06 
FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI valabilă până la 20.06.2018 
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