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FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI 
În acord cu Regulamentul 1907/2006/CE (REACH) 

Data emiterii: 23.04.2001 
Data revizuirii: 01.11.2014 
Versiune: 09 

 
1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Denumirea produsului:  SANO ANTI KALK WC 
1.2. Tipul produsului şi utilizarea:  Detergent concentrat pentru vasul de toaletă şi eliminarea pietrei. 
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  Tel: 972-9-7473222                              Fax:972-9-7473233 
Sano România SRL, bdul Biruinţei 160, Pantelimon, Ilfov 
Tel/Fax: 021-350-30-04   info@sanoromania.ro
021-318-36-06 - Institutul Naţional de Sănătate Publică 

 
2. IDENTIFICAREA RISCURILOR 
2.1. Clasificare: Acest produs este clasificat in conformitate cu Directiva 67/548/EEC si/sau 1999/45/EC ca fiind Xi – Iritant! 
             R36/37/38 – Iritant pentru ochi, sistem respirator şi piele!  
 
Produs acid. Cauzează iritaţie. Poate fi nociv prin înghiţire. Evitaţi să inspiraţi vaporii de produs. A se folosi în spaţii ventilate. A 
se evita contactul cu ochii, pielea şi hainele. Spălaţi bine mâinile după utilizare. Păstraţi recipientul bine închis.  

 
3. COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE  
2.1. Compoziţie/ Informaţii despre ingrediente  
Modalitate de utilizare: Detergent lichid 
Familia chimică: Îndepărteaza piatra şi murdăria dificilă 
2.2. Constituenţi  
CAS EINECS Termeni Concentraţie Simbol Fraze de risc
7647-01-0 231-595-7 Hydrochloric Acid 9.0 % C, Xi R 34 , R 37 
26635-93-8 500-048-7 PEG-2 oleamine <5.0 % C, N R 22 , R 34, R51/53 
9016-45-9 500-024-6 Nonylphenol ethoxylated <5.0 % -- -- 
8001-54-5 264-151-6 Benzalkonium Chloride <0.5 % Xn, C, N R 21/22, R 34, R 50 
Mixtura Mixtura Acid sulfamic > 30% Xi R36/38, R52/53 

 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  
4.1. După inhalare: Aer curat. Consultaţi medicul. 
4.2. După contactul cu pielea: Spălaţi cu multă apă pentru cel puţin 15 minute, îndepărtând hainele contaminate.  Spălaţi 

hainele înainte de repurtare. 
4.3. După contactul cu ochii: Spălaţi cu multă apă cu pleoapa larg deschisă. Consultaţi medicul.  
4.4. După ingestie: Clătiţi gura cu apă, daţi victimei să bea câteva pahare de apă. NU INDUCETI VOMA. Nu 

introduceţi nimic în gura unei persoanei inconştiente. Consultaţi doctorul imediat. 
Notă pentru medic: Trataţi simptomatic, corespunzător substanţelor corozive.  

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

În funcţie de materialele depozitate în imediata apropiere. E un produs solid, incombustibil. În 
cazul unui incendiu pot apărea oxizi de sulf şi oxizi de nitrogen.  

Riscuri speciale: Echipament de protecţie complet şi aparat pentru respirat dacă există risc de incendiu / explozie. 
Se poate forma hidrogen în contact cu metalele (risc de explozie). În caz de incendiu se pot forma: 
clor, acid clorhidric. Produsul conţine vapori ce se degajă în contact cu apa. Preveniţi ca apa 
pentru stingerea incendiului să se scurgă pe pământ sau ape subterane. 

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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SANO ANTI KALK WC (continuare) 
 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE VĂRSARE ACCIDENTALĂ 
Măsuri de protecţie a mediului: Nu permiteţi scurgerea în sistemul de canalizare. 
Măsuri de precauţie personală: Strângeţi lichidul vârsat folosind materiale absorbante (pământ, nisip, diatomita, rumeguş).  
Proceduri de curăţare: Păstraţi recipientul bine închis, la loc uscat.  Curăţaţi zona afectată, cât timp produsul este uscat. 

 
7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE  
Manevrare: Citiţi eticheta. Manipulaţi cu grijă. A se evita contactul cu substanţa. Spălaţi-vă pe mâini şi faţă după utilizarea 
produsului.   
Depozitare: 
Păstraţi recipientul bine închis, la loc uscat, în loc neaccesibil copiilor sau animalelor de companie. A nu se lăsa la îndemâna 
copiilor. Depozitaţi separat de produse cu hipoclorit, materiale alkaline.  Menţineţi uscat produsul mereu. 

 
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ  
Consumator obişnuit: 
 
 
Consumator industrial: 
8.1. Protecţie respiratorie: 

În condiţii normale de exploatare nu este necesar echipament de protecţie. Evitaţi 
contactul cu ochii, pielea sau hainele. Folosiţi mănuşi de protecţie şi NU inhalaţi 
vaporii de produs. 
 
Nu necesită în condiţii normale de depozitare. 

8.2. Protecţia pielii şi a mâinilor: Folositi îmbrăcăminte corespunzătoare pentru protecţia pielii şi mănuşi (grosime de cel 
puţin 0,11mm).  

8.3. Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie. 
Igienă industrială  A se respecta normele generale de protecţia muncii. Schimbaţi hainele contaminate. 

Spălaţi-vă pe mâini şi pe faţă după folosirea substanţei. Aplicaţi cremă pentru protecţia 
pielii. 

 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
Aspect: Lichid, usor vascos 
Culoare Verde 
Claritate Transparent 
Miros: Specific 
Gravitate specifica / 200C: 1,040 – 1,050 

 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE   
Stabilitate: 
Stabil în condiţii normale de utilizare şi depozitare.  
Produse periculoase de descompunere: 
Acid clorhidric, hidrogen, clor. 
Incompatibilităţi:  
Metale (generează hidrogen), acid clorhidric 
Condiţii care trebuie evitate: 
Evitaţi încălzirea şi contactul cu produse ce conţin înălbitori pe bază de hipoclorit. 

 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  
Toxicitate acută: 
Nu există date disponibile. 
Informaţii suplimentare: 
Nu pot fi excluse alte proprietăţi de risc. Produsul trebuie manevrat cu grija necesară la manevrarea substanţelor chimice. 

 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
Informaţii privind efectele ecologice: acid lichid. Efect dăunător cauzat de schimbarea de pH 
Surfactanţii conţinuţi de acest preparat sunt compatibili cu criteriile de biodegradabilitate conţinute de Regulamentul CE Nr. 
648/2004 asupra detergenţilor. Biodegradabilitata 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. 

 
 
 
 
 



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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13. PRECIZĂRI PRIVIND ARUNCAREA PRODUSULUI  
Produs
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 deşeurile speciale. 
Ambalaj
Se aruncă în conformitate cu reglementările oficiale. 

 
 

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL   
A nu se transporta alături de alimente sau ustensile alimentare. 
Asimilat cu UN 3264, Lichid coroziv, Anorganic, Clasa 8, PG III 

 
15. INFORMAŢII REGLEMENTARE    
NECOMESTIBIL  
15.1. Simbol: Xi  Iritant 
15.2. Fraze de risc:    
R36/37/38  Iritant pentru ochi, sistem respirator si piele. 
15.3. Fraze S:           S 2   A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
                                 S 25 A se evita contactul cu ochii. 
                                 S 26 La contactul cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 
                                 S 36/37/39 A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare, a se proteja 
corespunzător ochii/fața.                                  
                                 S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul (daca este posibil, i se arata   
eticheta ). 
                                 S50: A nu se amesteca cu alte produse de curăţenie. 
                                 S64  În caz de înghițire, se va clăti gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). 

 

 
16. ALTE INFORMAŢII  
Înţelesul Frazelor de Risc din această Fişă de Date: 
Fraze R:     
 
R21/22 – Nociv în contact cu pielea și prin înghițire. 
R22 – Nociv prin înghițire. 
R34 – Provoacă arsuri. 
R36/37/38 – Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. 
R37 – Iritant pentru căile respiratorii. 
R43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. 
R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 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: 23.04.2001 
Data revizuirii: 01.11.2014 
Versiune: 09 
Valabilitate: 01.11.2017 
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