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Sectiunea1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A
SOCIETATII/INTREPRINDERII
1.1: Element de identificare a produsului

PROMAX SAPUN LICHID
1.2: Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari
contraindicate
Utilizare/Aplicatie : Produs destinat spalarii si igenizarii mainilor.

1.3: Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Producator: SC ROMCHIM SRL
Adresa : Str.Campului nr.18,Targu-Mures
Telefon:+40-365-404948/+40-365-404949
Fax: +40-365-805808
www.romchim.ro

1.4: Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Tel. de urgenta:+40-213183606, Institul National de Sanatate Publica, Bucuresti, Str. Dr. Leonte,
Nr.1-3,Sector 5.

Sectiunea2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1: Clasificarea substantei sau amestecului
Produsul nu este periculos.

2.2: Elemente pentru eticheta
A nu se lasa la indemana copiilor.
A se evita contactul cu ochii..

Sectiunea3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
3.1: Substante
Nu este cazul.

3.2:Amestec
Sodium laureth sulphate, Sodium C14-16 Olefin Sulphonate, Cocamodopropyl betaine,
Glycerin, Sodium chloride, Styrene Acrylic Polimer, Citric acid,
Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone Hexyl-Cinnamal, Butylphenyl
Methylpropional, Benzyl Salicylate, aqua.

Sectiunea4: MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1: Descrierea masurilor de prim ajutor
După inhalare –nu prezinta pericole.
După contactul cu pielea- Fiind vorba despre un produs de curatire a mâinilor, după utilizare mâinile
trebuie clătite cu multă apă.
După contactul cu ochii - Se spală ochii cu apă abundentă timp de cel putin 10-15 minute.
Se consultă medicul oftalmolog dacă este necesar.
După înghiţire – Trebuie clătită bine cavitatea bucală cu apă, se bea cât mai putină apă si
se solicită asistentă medicală imediată.
.

4.2: Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate

Nu se cunosc.

4.3: Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamente
speciale necesare.
Se indeparteaza imediat hainele contaminate. Se spala pielea cu apa in jet continuu. Se scoate
victima din zona contaminata.

Sectiunea5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1: Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere a incendiilor- preparatul nu este inflamabil; in cazul unor incendii datorate unor
reactiii externe in zonele de depozitare se utilizeaza spuma, dioxid de carbon sau chimicale
obisnuite,in functie de natura substantelor combustibile.

5.2: Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza
Nu este cazul.

Sectiunea 6: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA
6.1: Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
6.1.1: Pentru personalul care nu este implicat in situatiile de urgenta
Personalul trebuie sa poarte echipament de protectie individual.

6.1.2: Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
Personalul implicat va fi dotat cu costume complete de protecţie.

6.1: Precautii privind mediul inconjurator
Nu lasati produsul sa se raspandeasca in mediul inconjurator

6.3:Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
6.3.1
Mijloace de stingere - dioxid de carbon, pulbere sau apa gazoaza.

6.3.2
Se va evita dispersarea in mediul inconjurator

6.3.3
Nu sunt informatii suplimenare.

6.4:Trimiteri catre alte sectiuni
Nu este cazul.

Sectiunea7: MANIPULAREA SI DEPOZITAREA
7.1: Precautii privind manipularea in conditii de securitate
Nu necesita masuri tehnice specifice sau particulare.

7.2: Conditii de depozitare in conditii de securitate inclusiv eventuale
incompatibilitati
Produsul se va păstra numai în ambalajul original, bine închis, la temperatura camerei, ferit
de razele directe ale soarelui, separat de alimente.

7.3: Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)
Produs destinat spalarii si igenizarii mainilor.

Sectiunea8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA
8.1: Controala ale expunerii
8.2.1: Controale tehnice corespunzatoare
(vezi sectiunea 7)

8.1.2: Masuri de protectie individuala, precum si echipament de
protectie personala
Evitati contactul cu ochii si înghitirea accidentală.
Este interzis mâncatul si băutul în timpul utilizării.

Sectiunea9: PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE
9.1: Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
Forma
Culoare
Miros
Inflamabilitate
pH
Densitate g/cm3

- lichid vascos
- alb, roz si mov
- parfumat
- nu se aprinde
- 5.5-6.5
- 0.9-1.0

9.1: Alte informatii
Nu este cazul

Sectiunea10: STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1: Reactivitate
Stabil in conditii normale de lucru

10.2: Posibilitatea de reactii periculoase
Nu este cazul.

10.3: Conditii de evitat
Caldura, radiatiile UV.

10.4: Materiale incompatibile
Nu exista.

10.5: Produsi de descompunere periculosi
Nu exista.

Sectiunea11: INFORMATII TOXICOLOGICE
11.1: Informatii privind efectele toxicologice
Reactii acute
Produsul în contact cu ochii poate provoca iritatii. Simptome: rosire, durere, lăcrimare.

Sectiunea12: INFORMATII ECOLOGICE
12.1: Toxicitate
Nu sunt disponibile informatii specifice despre ecotoxicitatea produsului

12.2: Persistenta si biodegradabilitate
Prin manipularea si depozitarea corespunzătoare nu produce efecte adverse asupra
mediului.

12.3: Alte efecte adverse
Nu este cazul.

Sectiunea13: CONSIDERTII PRIVIND ELIMINAREA
13.1: Metode de tratare a deseurilor
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
Legislatia conform căreia se elimină ambalajele de produs:
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea
ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Sectiunea14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
Se va transporta in ambalajul original.
Nu necesita conditii speciale de transport.

Sectiunea15: INFORMATII DE REGLEMENTARE
15.1 : Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al
mediului specifice (specifica) pentru subsanta sau amestecul in cauza.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2006;
HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe
piata a preparatelor periculoase;
HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor
periculoase;
Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca ;
HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;
Regulamentul 2015/ 830 PCE.

Sectiunea16: Alte informatii
Datele raportate pe baza cunostintelor noastre actuale nu reprezinta si nu motiveaza
nici un raport juridic contractual.Informatiile continute in aceasta fisa sunt prezentate in
scopul instiintarii asupra riscurilor legate de manipularea si utilizarea produsului PROMAX
SAPUN LICHID .

