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   Bruno’s Enterprises Ltd. 
Neve-Neeman Industrial Zone 
Hod-Hasharon, 45241 
Tel: 972-9-7473222  Fax:972-9-7473233 

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. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau daunele 
cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. Este interzisă modificarea/reproducerea parţială sau totală a acestei 
F.D.S.M. fără acordul scris al Sano România. 
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FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI 
În conformitate cu Reglementarea CE Nr. 1907/2006 (REACH) 

Data emiterii: 30.08.2012 
 Data revizuirii: 29.08.2015

Versiune: 03 
 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Denumirea produsului:  SANO JAVEL CLOR [1L, 2L, 4L, 10L]  
1.2. Tipul produsului şi utilizarea:   sodiu, detergenţi şi agent pentru Detergent lichid,  conţine hipoclorit de

îndepărtarea grăsimii 
1.3. Producător & 

.6. Telefon pentru urgenţe: 

bdul Biruinţei 160, Pantelimon, Ilfov 
1.4. Distribuitor:  
 
1

Sano România SRL, 
Tel/Fax: 021-350-30-04   ;   office@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! 

  
auza iritarea pielii de la uşor la moderat.  

ă. 
Pot apărea stări de ameţeală şi   

R36/38 – Iritant pentru ochi şi piele! A nu se folosi în combinaţie cu alte produse.   
Efecte asupra sănătăţii umane şi a mediului:  
Contactul cu ochii: Iritare de la uşor la moderat.
Contactul cu pielea: Expunerea prelungită poate c
Ingestie: Poate cauza iritaţii gastro-intestinale de la uşor la moderat, cu stări de greaţă şi vom
Inhalare: Inhalarea aerosolilor poate cauza iritări a sistemului respirator, de la uşor la moderat. 
                 greaţă.  
2.2. Etichetare: 

Simbol:            Xi – Iritant 
      nt pentru ochi şi piele! 

elea şi ochii. În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi     

nsulta imediat medicul şi i se arata eticheta. 

r activ], mai puţin de 5% agenţi tensioactivi nonionici, parfum. 

Fraze de Risc:     R36/38: Irita
Fraze de Securitate:  S2: A nu se lăsa îndemâna copiilor. 
                                  S24/25/26: A se evita contactul cu pi
                                                   consultaţi medicul. 
                                  S46: În caz de înghiţire, a se co
NECOMESTIBIL! Înainte de utilizare citiţi instrucţiunile în întregime! 
Atenţie: Contactul cu acizii cauzează emanare de clor liber! 
Conţine: Hipoclorit de Sodiu pentru uz casnic [până la 30g/l Clo

 
3. COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE  
2.1. Compoziţie/ Informaţii despre ingrediente  
Familia chimică: Detergent lichid, mixtură.   
Modalitate de utilizare: infectare şi îndepărtarea grăsimii Pentru curăţare, înălbire, dez
2.2. Constituenţi  
CAS EINECS Termeni Concentraţie Simbol / 

Fraze de 
risc 
Clasificare 

 

Fraze de Hazard

67/548/CEE

 
/2008-CLP) (Clasificare 1272

1310-73-2 215-185-5 Hidroxid de sodiu Max. 4.0 g/l H314 C, R35    
7681-52-9 231-668-3 Hipoclorit de sodiu 

(disponibil clor) C, R34 
N, R50 

H314 
H400 

30 g/l R31 EUH031 

http://www.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. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau daunele 
cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. Este interzisă modificarea/reproducerea parţială sau totală a acestei 
F.D.S.M. fără acordul scris al Sano România. 
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imethyl, N- 8,R41 
H400 

61788-90-7 263-016-9 Amines, coco alkyld
oxides 

< 5% Xi,R3
N, R50 

H315  
H318, 

Informatii suplimentare: în secţiunea 16. 
 

4. MĂSURI E PRIM A R   D JUTO
Inhalare:  Îndepărtaţi sursa de poluare. Aer curat. În caz de iritaţii sau dificultăţi de respiraţie, folosiţi oxigen şi 

consultaţi medicul.  
Contactul cu pielea: Spălaţi imedia
 
Contactul cu ochii: 

t cu multă apă zona afectată. Dacă e necesar, aplicaţi comprese reci pentru eliberarea 

ndenţă pentru câteva minute. Dacă simptomele persistă, consultaţi medicul. 
iritaţiei. Dacă simptomele persistă, încetaţi utilizarea produsului.   
Clătiţi cu apă din abu

Ingestie Spălaţi gura cu multă apă şi scuipaţi. Apoi, victima să bea multă apă. Evitaţi vomitarea! Cereţi 
imediat sfatul medicului. Nu încercaţi să neutralizaţi! 

 
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR  
Mijlo ce adecvate de D ioxid de carbon.  a

ersting e a incendiilor:   
acă se produce un incendiu: pudră, spray de apă, spumă, b

Riscuri speciale:  Nu este  combustibil. Emană fum care irită şi care este toxic. (sau gaze cum ar fi clor liber) în caz de 
incendiu.   

 
6. MĂSURI ÎN CAZ DE VĂRSARE ACCIDENTALĂ 
Evitaţi scurgerea în sistem zare sau pe suprafaţa apei.  

astic şi aruncaţi conform reglementărilor legale.  
ert (de ex. vermiculit, nisip uscat, pământ) şi puneţi în 

zii. A nu se folosi recipiente de metal.  

ele de canali
Pentru cantităţi mari de scurgeri: strângeţi lichidul în recipiente de pl
Pentru cantităţi mici de scurgeri: strângeţi cu un material absorbant / in
recipiente pentru aruncarea ulterioară. NU aduceţi în contact cu aci

 
7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE  
Manevrare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi vărsarea. Produsul irită ochii, evitaţi contactul cu ochii. Nu amestecaţi cu 

Nu refolosiţi ambalajele goale. Vezi eticheta. 
închis, la loc răcoros şi în zone ventilate. 

amoniac sau acizi deoarece pot rezulta gaze nocive. 
Depozitare: Separat de acizi. Păstraţi recipientul 

 
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ  
Consumator: În condiţii normale de utilizare, nu este necesară protecţi
 
Industrial: 

pielii. A se evita contactul cu ochii.  
Preveniţi generarea de vapori! 

Protecţie respiratorie: 
rotecţia mâinilor şi pielii: 

hilor: 

a ochilor, a sistemului respirator ori a 

uc/neopren şi spălaţi-vă pe mâini după utilizare. 

 
remă 

P
Protecţia oc
Igienă industrială: 

În condiţii normale de utilizare, nu este necesară. Necesară când se generează vapori/aerosoli.  
Purtaţi mănuşi de protecţie din PVC/cauci
Purtaţi ochelari de protecţie. 
Schimbaţi imediat hainele contaminate. Spălaţi hainele contaminate (pericol de incendiu) cu
multă apă. Spălaţi-vă pe mâini şi pe faţă după folosirea substanţei. Aplicaţi un strat de c
protectoare. 

 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
Aspect: Lichid 
Culoare: Gălbuie 
Claritatea:                                                  Transparent 
Miros Specific  
Gravitate specifică/200C: 60  1.055-1.0
Clor activ (g/l) 
Alcalinitate libera (NaOH g/l): 

34.0-35.0 
3.5-4.0 

 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE   
   Produsul se descompune la căldură, la co u acizii şi sub influenţa luminii, emanând gaze toxice şi corosive, inclusiv 
clor.  În apă produsul este o bază slabă. 

ale soarelui. 

 ntactul c

Condiţii care trebuie evitate: Încălzire, razele directe 
Substanţe care trebuie evitate: Metanol,  amoniac, acizi puternici, organice (fibră de lemn, hârtie, ulei).   
Produse periculoase de descompunere: Clor liber. 

 
 
 



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. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau daunele 
cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. Este interzisă modificarea/reproducerea parţială sau totală a acestei 
F.D.S.M. fără acordul scris al Sano România. 
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ANO JAVEL CLOR [1L, 2L, 4L, 10L] (continuare) 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  

S

Nu este t  cantităţi mari, trataţi după simptome. Nu induceţi voma. Dacă apar 
ţie de expunere. În contact cu ochii, spălaţi energic cu multă apă. 

 / kg 

u va cauza efecte adverse. 
ţie de sensibilizare prin contact           

oxic acut, poate cauza vomă. Dacă sunt ingerate
e de iritare, acestea vor fi de la uşor la moderat, în funcefect

Toxicitate orală acută estimată: LD50 (şoareci) > 2g
Iritarea ochilor: iritant, de la uşor la moderat 
Iritarea pielii: iritant, de la uşor la moderat 
Toxicitate cronică: expunerea repetată la la nivele mici n
Sensibilizare prin contact: nu cauzează o reac

 
 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
 Age ii tensioactivi continuţi in acest preparat corespund criteriilor de biodegradabilitate prevazute de Reglementarea (CE) nţ
 Nr. 8/2004 privind detergentii. 64
Datele care sustin aceasta afirmatie sunt tinute la dispozitia autoritatilor competente ale Statelor Membre si le vor fi furnizate la 

. cererea directa a acestora sau la cererea unui producator de detergenti.  Biodegradabilitata a %produs este mai mare de 80%. 
 

 
13. PRECIZĂRI PRIVIND ARUNCAREA PRODUSULUI  
Prod : 

ătiţi cu multă apă. 

cipientul şi puneţi capacul înainte de aruncare. Nu refolosiţi recipientul gol. Aruncaţi recipientul gol la gunoi. 

us
Nu aruncaţi pe pământ. Cantităţile mici (casnice) pot fi aruncate în canalizare. Cl
Ambalaj: 
Spălaţi re

 
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL   
Este asimilat cu SOLUŢIE DE HIPOCLORIT, PGIII, UN. Nr. 1791, Clasa 8. 

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

991/689 (2001/118) , 648/2004, 907/2006, 1907/2006 (REACH); 

nizate la 
rerea unui producator de detergenti. 

amestecurilor: EU Legislation 1967/548 (1999/45), 1
1272/2008 (CLP), EU/453/2010. 
Transport: ADR (2011), IMDG Code (2011, 35th Amdt.), IATA (2011). 
Date care sustin aceasta afirmatie sunt tinute la dispozitia autoritatilor competente ale Statelor Membre si le vor fi fur
cererea directa a acestora sau la ce
16. ALTE INFORMAŢII  
Frazele de hazard care apar în aceasta fişă de date privind siguranţa materialului:  
H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H315: Provoacă iritări ale pielii.  
H318: Provoacă o iritare gravă a ochilor  
H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.  
EUH031: În contact cu acizi degajă un gaz toxic. 
Fraze de Risc care apar în aceasta fişă de date privind siguranţa materialului:  
R31: Contactul cu acizii eliberează gaze toxice.  
R34: Provoacă arsuri.  
R35: Provoacă arsuri grave.  
R36/38: Iritant pentru ochi şi piele.  
R38: Iritant pentru piele.  
R41: Risc de leziuni oculare grave.  
R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice.  
Recomandăm folosirea mănuşilor. Instrucţiuni de utilizare şi manevrare găsiţi pe etichetă şi în această fişă. 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 înlocuieşte şi anulează fiecare ediţie precedentă.  
 
Data emiterii: 30.08.2012 
Data revizuirii: 29.08.2015 
Versiune: 03                          FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI valabilă până la 30.08.2017. 
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