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SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului: 

Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008: 

Clasificarea acestui produs a fost efectuată în conformitate cu Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008. 

Eye Irrit. 2: Iritarea ochilor, Categoria 2, H319 
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile, Categoria 2, H225 

2.2 Elemente pentru etichetă: 

Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008: 

Pictograme de pericol: 
 
 

Cuvânt de avertizare: Pericol 
 

Fraze de pericol: 

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor 
H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili 
Fraze de precauție: 
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. 
P233: Păstrați recipientul închis etanș. 
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, 
dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. 
P501: Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale. 

2.3 Alte pericole: 
Nu se aplică 

 
 

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTELE 

3.1 Substanță: 
 Nu se aplică 

3.2 Amestec: 
 Descriere chimică: Soluție 
 Componente: 
 În conformitate cu Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (punctul 3), produsul conține: 

1.1 Element de identificare a produsului: Abena Hånddesinfektion Gel 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate: 

Utilizări identificate: Antiseptic pentru utilizatori individuali (populație) și pentru utilizare profesională 

Utilizări nerecomandate: Orice altă utilizare care nu este specificată în această secțiune sau în secțiunea 7.3 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate: 

AS Abena AS Egelund 35 K6200 Aabenraa 
Tel. +45 7431 1818 
Email: info@abena.dk www.abena.dk 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă: 112, 82 12 12 12 Telefonul de urgență este disponibil 24 de ore pe zi. 
Numărul de telefon de la Biroul pentru Regulamentul sanitar internaţional şi informare toxicologică: 021 3183606 
(Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00). 

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII 
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Pentru mai multe informații despre pericolele substanțelor consultați secțiunile 8, 11, 12, 15 și 16. 

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTELE (continuare) 

 
 
 
 

Identificare Denumire 
chimică/Clasificare 

Concentrație 

CAS: 64-17-5 Etanol ATP CLP00  

EC: 200-578-6 
Index: 603-002-00-5 REACH:01- 
2119457610-43-XXXX 

 

75 - <100 % 
Regulamentul 

1272/2008 
Flam. Liq. 2: H225 - Pericol 

CAS: 67-63-0 Propan-2-ol ATP CLP00  

EC: 200-661-7 
Index: 603-117-00-0 

 
REACH:01-2119457558-25XXXX 

2,5 - <10 % 
Regulamentul 

1272/2008 
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Pericol 

 
 
 

 

 

 

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor: 

Simptomele de intoxicare pot apărea după expunere, prin urmare, în caz de dubiu, consultați un medic privind expunerea direct la 
produsul chimic sau disconfort persistent și arătați-i FDS a acestui produs. 

În cazul inhalării: 

Acest produs nu este clasificat periculos prin inhalare. Cu toate acestea, în cazul simptomelor de intoxicare se recomandă să 
scoateți persoana afectată din zona de expunere, să stea la aer curat și să rămână în repaus. Consultați un medic dacă 
simptomele persistă. 

În cazul contactului cu pielea: 

Acest produs nu este clasificat periculos în cazul contactului cu pielea. În cazul modificărilor la nivelul pielii (înțepături, înroșire, erupții, 
Beșici etc.), consultați un medic și arătați-i această fișă cu date de securitate. 
În cazul contactului cu ochii: 

Clătiți bine ochii cu apă călduță timp de cel puțin 15 minute. Nu lăsați persoana afectată să se frece la ochi sau să închidă ochii. Dacă 
persoana afectată utilizează lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate, cu excepția cazului în care sunt lipite de ochi, caz în care 
acest lucru ar putea produce mai mult rău. În toate cazurile, după curățare, trebuie consultat un medic cât mai curând posibil, căruia 
trebuie să-i arătați FDS a acestui produs. 

 
În cazul ingerării/aspirării: 

În cazul consumului, consultați imediat un medic arătați-i FDS a acestui produs. 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate: 

Efectele acute și întârziate sunt indicate în secțiunile 2 și 11. 

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare: 

Nu se aplică. 

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor: 

Dacă este posibil, utilizați stingătoare de incendii cu pulbere polivalentă (pulbere ABC), alternativ utilizați spumă sau stingătoare cu 
dioxid de carbon (CO₂). SE RECOMANDĂ SĂ NU utilizați jet complet de apă ca agent de stingere. 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză: 

Ca urmare a combustiei sau a descompunerii termice, se produc sub-produse reactive care pot deveni foarte toxice și, în 
consecință, pot prezenta un risc grav pentru sănătate. 

5.3 Recomandări destinate pompierilor: 

În funcție de magnitudinea incendiului, poate fi necesară utilizarea echipamentului complet de protecție și a aparatului de respirat 
autonom (SCBA). Facilitățile și echipamentul minim de urgență trebuie să fie disponibile (pături de stingere a incendiilor, trusă 
portabilă de prim ajutor etc.) în conformitate cu Directiva 89/654/EC. 
Prevederi adiționale: 

Acționați în conformitate cu Planul Intern de Urgență și fișele cu informații privind acțiunile care trebui întreprinse după un 
accident sau alte urgențe. Eliminați toate sursele de aprindere. În cazul incendiilor, răciți recipientele și rezervoarele de depozitare 
a produselor susceptibile de combustie sau explozie ca urmare a temperaturilor mari. Evitați dispersarea produselor utilizate 
pentru stingerea incendiilor în mediu apos. 
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SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate: 

A.- Recomandări de manipulare în condiţii de securitate 

Respectați cu legislația în vigoare privind prevenirea riscurilor industriale. Păstrați containerele închise ermetic. Controlați dispersiile 
și reziduurile de produs, eliminându-le prin metode sigure (secțiunea 6). Evitați scurgerile din container. Păstrați ordinea și curățenia 
în zonele în care sunt utilizate produse periculoase. 

B.- Recomandări tehnice pentru prevenirea incendiilor și a exploziilor 

Transferați în zone bine ventilate, de preferință prin extracție localizată. Controlați complet sursele de aprindere (telefoane mobile, 
scântei etc.) și ventilați în timpul operațiunilor de curățenie. Evitați existența vaporilor periculoși în interiorul containerelor, aplicând 
sisteme de inertizare dacă este posibil. Transferați lent pentru a evita crearea de sarcini electrostatice. În cazul posibilității unor 
sarcini electrostatice: asigurați o conexiune echipotențială perfectă, faceți întotdeauna împământare, nu purtați îmbrăcăminte de 
lucru din fibre acrilice, purtați de preferință îmbrăcăminte din bumbac și încălțăminte conductivă. Respectați cerințele esențiale de 
securitate privind echipamentul și sistemele definite în Directiva 94/9/EC (ATEX 100) și cerințele minime de protejare a securității și 
sănătății muncitorilor conform criteriilor Directivei 1999/92/EC (ATEX 137). Consultați secțiunea 10 pentru condiții și materiale care 
trebuie evitate. 

C.- Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice și toxicologice 

Nu mâncați și nu beți în timpul procesului, spălați apoi mâinile cu produse de curățare adecvate. 

D.- Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor privind mediul 

Se recomandă să aveți disponibile materiale absorbante, în proximitatea produsului (Consultați subsecțiunea 6.3) 

7.2 Condiţii de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi: 

A.- Măsuri tehnice pentru depozitare 

Temp. minimă: 5 ºC 

Temp. maximă: 30 ºC 

B.- Condiții generale pentru depozitare 

Evitați sursele de căldură, radiațiile, electricitatea statică și contactul cu alimentele. Pentru informații adiționale consultați subsecțiunea 
10.5. 

7.3 Utilizări finale specifice: 

Cu excepția instrucțiunilor deja specificate, nu este necesar să furnizați nicio recomandare specială privind utilizările acestui produs. 
 
 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă: 

Izolați dispersiile de produs cu condiția să nu existe riscuri adiționale pentru persoanele care efectuează această activitate. Evacuați 
zona și nu permiteți accesul celor care nu au protecție. Echipamentul de protecție individuală trebuie utilizat împotriva contactului 
potențial cu produsul dispersat (Consultați secțiunea 8). Preveniți în special formarea amestecurilor inflamabile de vapori și aer, fie prin 
ventilare, fie prin utilizarea unui mediu inert. Eliminați orice sursă de aprindere. Eliminați sarcinile electrostatice prin interconectarea 
tuturor suprafețelor conductive unde s-ar putea forma electricitate statică și verificând dacă toate suprafețele sunt împământate. 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător: 

Acest produs nu este clasificat periculos pentru mediu. Nu eliminați produsul în sistemul de canalizare, în apa de suprafață sau în apa 
freatică. 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie: 

Se recomandă: 

Absorbiți dispersiile de produs cu ajutorul nisipului sau al unui absorbant inert și plasați-le într-un loc sigur. Nu absorbiți cu 
rumeguș sau alți absorbanți combustibili. Pentru orice nelămurire legată de eliminare consultați secțiunea 13. 

6.4 Trimitere la alte secţiuni: 

Consultați secțiunile 8 și 13. 

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

8.1 Parametri de control: 

Substanțele ale căror limite de expunere ocupațională trebuie monitorizate la locul de muncă (HG 1218/2006). 

Limite de expunere ocupațională pentru substanțele conținute de produsul DNEL (operatori): 

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ 
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SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (continuare) 
 

 Expunere termen scurt Expunere termen lung 

Identificare Sistemic Local Sistemic Local 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

EC: 200-578-6 

Oral Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică 

Dermic Nu se aplică Nu se aplică 343 mg/kg Nu se aplică 

Inhalare Nu se aplică 1900 mg/m³ 950 mg/m³ Nu se aplică 

Propan-2-ol 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

Oral Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică 

Dermic Nu se aplică Nu se aplică 888 mg/kg Nu se aplică 

Inhalare Nu se aplică Nu se aplică 500 mg/m³ Nu se aplică 

DNEL (populație generală): 
 

 Expunere termen scurt Expunere termen lung 

Identificare Sistemic Local Sistemic Local 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

EC: 200-578-6 

Oral Nu se aplică Nu se aplică 87 mg/kg Nu se aplică 

Dermic Nu se aplică Nu se aplică 206 mg/kg Nu se aplică 

Inhalare Nu se aplică 950 mg/m³ 114 mg/m³ Nu se aplică 

Propan-2-ol 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

Oral Nu se aplică Nu se aplică 26 mg/kg Nu se aplică 

Dermic Nu se aplică Nu se aplică 319 mg/kg Nu se aplică 

Inhalare Nu se aplică Nu se aplică 89 mg/m³ Nu se aplică 

PNEC: 
 

Identificare  

Etanol 

CAS: 64-17-5 

EC: 200-578-6 

STP 580 mg/L Apă dulce 0,96 mg/L 

Sol Nu se aplică Apă marină 0,79 mg/L 

Intermitent 2,75 mg/L Sediment (Apă dulce) 3,6 mg/kg 

Oral 720 g/kg Sediment (Apă marină) Nu se aplică 

Propan-2-ol 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

STP 2251 mg/L Apă dulce 140,9 mg/L 

Sol 28 mg/kg Apă marină 140,9 mg/L 

Intermitent 140,9 mg/L Sediment (Apă dulce) 552 mg/kg 

Oral 160 g/kg Sediment (Apă marină) 552 mg/kg 

8.2 Controale ale expunerii: 

A.- Măsuri generale de securitate și igienă la locul de muncă 

Ca măsură preventivă, se recomandă să utilizați echipament de protecție individuală, cu <<marcajul CE>> corespunzător în 
conformitate cu Directiva 89/686/EC. Pentru mai multe informații privind echipamentul de protecție individuală (depozitare, utilizare, 
curățare, întreținere, clasa de protecție etc.), consultați broșura cu informații furnizată de producător. Pentru mai multe informații 
consultați subsecțiunea 7.1. 
Toate informațiile cuprinse în acest document sunt recomandări care necesită unele specificații de la serviciile de prevenție a riscurilor 
ocupaționale, deoarece nu se știe dacă compania are la dispoziție măsuri adiționale. 

B.- Protecție respiratorie 

Utilizarea echipamentului de protecție va fi necesară dacă se formează o ceață sau dacă limitele de expunere ocupațională sunt 
depășite. 

C.- Protecție specifică pentru mâini 

Nu se aplică 

D.- Protecție oculară și facială 

Nu se aplică 

E.- Protecție corporală 

Nu se aplică 

F.- Măsuri de urgență adiționale 
 

Măsură de urgență Standarde Măsură de urgență Standarde 

 
Duș de urgență 

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 

 
Stații de spălare a 

ochilor 

DIN 12 899 
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 

Controlul expunerii mediului: 

În conformitate cu legislația comunitară pentru protecția mediului se recomandă evitarea dispersării în mediu atât a produsului, cât și 
a recipientului. Pentru informații adiționale consultați subsecțiunea 7.1.D 
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SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază: 
 Pentru informații complete consultați fișa cu date a produsul. 
 Aspect: 
 Stare fizică la 20 ºC: Lichid 
 Aspect: Gel 
 Culoare: Incolor 
 Miros: Alcool 
 Pragul de acceptare a mirosului: Nu se aplică * 
 Volatilitate: 
 Punct de fierbere la presiune atmosferică: 82 ºC 
 Presiune vapori la 20 ºC: 4994 Pa 
 Presiune vapori la 50 ºC: 23944,39 Pa (23,94 kPa) 
 Viteza de evaporare la 20 ºC: Nu se aplică * 
 Descriere produs: 
 Densitate la 20 ºC: Nu se aplică * 
 Densitate relativă la 20 ºC: 0,84 - 0,848 
 Viscozitate dinamică la 20 ºC: Nu se aplică * 
 Viscozitate cinematică la 20 ºC: Nu se aplică * 
 Viscozitate cinematică la 40 ºC: Nu se aplică * 
 Concentrație: Nu se aplică * 
 pH: 6,5 - 7,5 
 Densitate vapori la 20 ºC: Nu se aplică * 
 Coeficient de partiție n-octanol/apă 20 ºC: Nu se aplică * 
 Solubilitate în apă la 20 ºC: Nu se aplică * 
 Proprietăți de solubilitate: Nu se aplică * 
 Temperatura de descompunere: Nu se aplică * 
 Punctul de topire/punctul de înghețare: Nu se aplică * 
 Proprietăți explozive: Nu se aplică * 
 Proprietăți de oxidare: Nu se aplică * 
 Inflamabilitate: 
 Punctul de aprindere: 20 ºC 
 Inflamabilitate (solid, gaz): Nu se aplică * 
 Temperatura de autoaprindere: 399 ºC 
 Limita inf. de inflamabilitate: Nu este disponibilă 
 Limita sup. de inflamabilitate: Nu este disponibilă 
 Exploziv: 
 *Nu este relevantă datorită naturii produsului, nefurnizând informații despre pericole. 

Compuși organici volatili: 

Conform Directivei 2010/75/EU, acest produs are următoarele caracteristici: 

V.O.C. (la livrare): 79,96 % greutate 

Densitate V.O.C. la 20 ºC: Nu se aplică 

Număr mediu de atomi de carbon: 2,06 

Greutate moleculară medie: 46,91 g/mol 

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ (continuare) 
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10.6 Produşi de descompunere periculoşi: 

Consultați subsecțiunea 10.3, 10.4 și 10.5 pentru a afla care sunt produsele de descompunere specifice. În funcție de condițiile de 
descompunere, se pot elibera amestecuri complexe de substanțe chimice: dioxid de carbon (CO2), monoxid de carbon și alți compuși 
organici. 

10.5 Materiale incompatibile: 

10.1 Reactivitate: 

Nu se estimează reacţii periculoase, deoarece produsul este stabil în condițiile de depozitare recomandate. Consultați 
secțiunea 7. 

10.2 Stabilitate chimică: 

Stabil chimic în condițiile de depozitare, manipulare și utilizare. 

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase: 

În condițiile specificate, nu se estimează reacții periculoase care să ducă la temperaturi sau presiuni excesive. 

10.4 Condiţii de evitat: 

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

 
 

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE (continuare) 
 

Limita inf. de explozie: Nu se aplică * 
 Limita sup. de explozie: Nu se aplică * 

9.2 Alte informaţii: 
 Tensiune superficială la 20 ºC: Nu se aplică * 
 Indice de refracție: Nu se aplică * 
 * Nu este relevantă datorită naturii produsului, nefurnizând informații despre pericole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șoc și fricțiune Contactul cu 
aerul 

Creșterea temperaturii Lumina solară Umiditate 

Nu se aplică Nu se aplică Risc de combustie Evitați impactul direct Nu se aplică 

 
 

Acizi Apă Materiale oxidante Materiale combustibile Altele 

Evitați acizii tari Nu se aplică Evitați impactul direct Nu se aplică Evitați substanțele alcaline 
sau bazele tari 

 
 
 
 

 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice: 

Informațiile experimentale privind proprietățile toxicologice ale produsului nu sunt disponibile. 

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: 

În cazul expunerii repetitive, prelungite sau la concentrații mai mari decât limitele de expunere ocupațională recomandate, pot 
apărea efecte adverse asupra sănătății, în funcție de căile de expunere: 
A- Ingerare (efect acut): 

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe 
clasificate ca periculoase pentru consum. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 
- Corodare/Iritare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe 
clasificate ca periculoase din acest punct de vedere. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 

B- Inhalare (efect acut): 

- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe 
clasificate ca periculoase pentru inhalare. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 
- Corodare/Iritare: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca periculoase 
din acest punct de vedere. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 

C- Contactul cu pielea și ochii (efect acut): 

- Contactul cu pielea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține 
substanțe clasificate ca periculoase pentru contactul cu pielea. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 
- Contactul cu ochii: Produce lezarea ochilor după contact. 

D- Efecte CMR (cancerogenitate, mutagenitate și toxicitate față de reproducere): 

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
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SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE (continuare) 

- Cancerogenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe 
clasificate ca periculoase pentru efectele menționate. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 

IARC: Propan-2-ol (3) 
- Mutagenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe 
clasificate ca periculoase din acest punct de vedere. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 
- Toxicitate față de reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu 
conține substanțe clasificate ca periculoase din acest punct de vedere. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 

E- Efecte de sensibilizare: 

- Respiratorii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe 
clasificate ca periculoase cu efecte de sensibilizare. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 
- Cutanate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe 
clasificate ca periculoase din acest punct de vedere. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 

F- Toxicitate asupra organelor țintă specifice (STOT) - expunere unică: 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca periculoase 
pentru inhalare. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 

G- Toxicitate asupra organelor țintă specifice (STOT)- expunere repetată: 

- Toxicitate asupra organelor țintă specifice (STOT)- expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu 
sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca periculoase din acest punct de vedere. Pentru mai multe 
informații consultați secțiunea 3. 
- Piele: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca 
periculoase din acest punct de vedere. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 

H- Pericol de aspirare: 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, deoarece nu conține substanțe clasificate ca periculoase 
din acest punct de vedere. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 3. 

Alte informații: 

Nu se aplică 

Informații toxicologice specifice despre substanțe: 
 

 Identificare Toxicitate acută Genul  

Etanol 

CAS: 64-17-5 

EC: 200-578-6 

LD50 oral 6200 mg/kg Șobolan 

LD50 dermic 20000 mg/kg Iepure 

LC50 inhalare 124,7 mg/L (4 h) Șobolan 

Propan-2-ol 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

LD50 oral 5280 mg/kg Șobolan 

LD50 dermic 12800 mg/kg Șobolan 

LC50 inhalare 72,6 mg/L (4 h) Șobolan 

 

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

Nu sunt disponibile informații experimentale privind proprietățile eco-toxicologice ale produsului. 

12.1 Toxicitate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Persistența și degradabilitatea: 
 Identificare Degradabilitate Biodegradabilitate  

Etanol 

CAS: 64-17-5 

EC: 200-578-6 

BOD5 Nu se aplică Concentrație 100 mg/L 

COD Nu se aplică Perioada 14 zile 

BOD5/COD 0.57 % Biodegradabil 89 % 

Propan-2-ol 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

BOD5 1.19 g O2/g Concentrație 100 mg/L 

COD 2.23 g O2/g Perioada 14 zile 

BOD5/COD 0.53 % Biodegradabil 86 % 

Identificare Toxicitate acută Specii Genul 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

EC: 200-578-6 

LC50 11000 mg/L (96 h) Alburnus alburnus Pești 

EC50 9268 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustacee 

EC50 1450 mg/L (192 h) Microcystis aeruginosa Alge 

Propan-2-ol 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pești 

EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustacee 

EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alge 
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12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: 

Produsul nu îndeplinește criteriile PBT/vPvB 

12.6 Alte efecte adverse: 

Nu sunt descrise. 

12.4 Mobilitatea în sol: 

12.3 Potenţialul de bioacumulare: 

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE (continuare) 

Tipul de deșeuri (Regulamentul (UE) Nr. 1357/2014): 

HP3 Inflamabil 

Administrarea deșeurilor (eliminare și evaluare): 

Consultați persoana autorizată pentru administrarea deșeurilor privind operațiunile de evaluare și de eliminare conform Anexa 1 și 
Anexa 2 (Directiva 2008/98/EC). Deșeurile se încadrează la codul 15 01 (2014/955/EC) și în cazul în care containerul a fost în 
contact direct cu produsul, acesta va fi procesat în același mod ca produsul propriu-zis. Altfel va fi procesat ca reziduu nepericulos. 
Nu se recomandă eliminarea în sistemul de canalizare. Consultați paragraful 6.2. 

Regulamentele privind administrarea deșeurilor: 

În conformitate cu Anexa II a Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), sunt stabilite prevederile comunitare sau statale 
privind administrarea deșeurilor. 
Legislația comunitară: Directiva 2008/98/EC, 2014/955/EU, Regulamentul (UE) Nr. 1357/2014 
Legislație națională: 
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor; 
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; 
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor: 

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 

 
 
 
 
 

Identificare Potențial de bioacumulare 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

EC: 200-578-6 

BCF 3 

Pow Log -0.31 

Potențial Scăzut 

Propan-2-ol 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

BCF 3 

Pow Log 0.05 

Potențial Scăzut 

 
Identificare Absorbție/descriere Volatilitate 

Etanol 

CAS: 64-17-5 

EC: 200-578-6 

Koc 1 Henry 4,61E-1 Pa·m³/mol 

Concluzie Foarte mare Sol uscat Da 

Tensiune superficială 2,339E-2 N/m (25 ºC) Sol umed Da 

Propan-2-ol 

CAS: 67-63-0 

EC: 200-661-7 

Koc 1.5 Henry 8,207E-1 Pa·m³/mol 

Concluzie Foarte mare Sol uscat Da 

Tensiune superficială 2,24E-2 N/m (25 ºC) Sol umed Da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod Descriere Clasa de deșeuri (Regulamentul (UE) 
Nr. 1357/2014) 

 Nu este posibilă atribuirea unui cod specific, deoarece depinde de scopul folosirii de către utilizator Periculos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transport rutier: 

Privind ADR 2019 și RID 2019: 

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 
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SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT (continuare) 
 

14.1 Număr UN: UN1987 
14.2 Denumirea corectă UN pentru expediţie: ALCOOLI, N.S.A. (etanol) 
14.3 Clasa de pericol pentru transport: 3 

Etichete: 3 
14.4 Grup de ambalare: II 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu 
14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori 

Regulamente speciale: 274, 601, 640D 
Cod de restricție pentru tuneluri: D/E 
Proprietăți fizico-chimice: consultați secțiunea 9 
Cantități limitate: 1 L 

14.7 Transport vrac conform Anexa II la Nu se aplică 
Marpol și Codul IBC: 

 
Transport maritim: 

Privind IMDG 38-16: 

14.1 Număr UN: UN1987 
14.2 Denumirea corectă UN pentru expediţie: ALCOOLI, N.S.A. (etanol) 
14.3 Clasa de pericol pentru transport: 3 

Etichete: 3 
14.4 Grup de ambalare: II 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu 
14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori 

Regulamente speciale: 274 
Coduri EmS: F-E, S-D 
Proprietăți fizico-chimice: consultați secțiunea 9 
Cantități limitate: 1 L 
Grup de segregare: Nu se aplică 

14.7 Transport vrac conform Anexa II la Nu se aplică 
Marpol și Codul IBC: 

 
Transport aerian: 

Privind IATA/ICAO 2019: 

14.1 Număr UN: UN1987 
14.2 Denumirea corectă UN pentru expediţie: ALCOOLI, N.S.A. (etanol) 
14.3 Clasa de pericol pentru transport: 3 

Etichete: 3 
14.4 Grup de ambalare: II 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu 
14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori 

Proprietăți fizico-chimice: consultați secțiunea 9 
14.7 Transport vrac conform Anexa II la Marpol Nu se aplică 

și Codul IBC: 

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 
 

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice pentru substanţa sau amestecul în 
cauză: 

Regulamentul (CE) Nr. 528/2012: conține un conservant pentru a proteja proprietățile inițiale ale articolului tratat. Conține 

etanol. Substanțe candidate pentru autorizație conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH): Nu se aplică 

Substanțele incluse în Anexa XIV din REACH („Lista de autorizare") și „sunset date”: Nu se aplică 

Regulamentul (CE) Nr. 1005/2009 privind substanțele care afectează stratul de ozon: Nu se aplică 

Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) Nr. 528/2012: Etanol (tip produs 1, 2, 4, 6); Propan-2-ol (tip produs 1, 2, 4) 

REGULAMENTUL (UE) Nr. 649/2012 privind importul și exportul de produse chimice periculoase: Nu se aplică 
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Limitări la comercializarea și utilizarea anumitor substanțe și amestecuri periculoase (Anexa XVII REACH etc.): 

Nu se aplică 

Prevederi specific pentru protejarea oamenilor sau a mediului: 

Se recomandă utilizarea informațiilor cuprinse în această fișă cu date de Securitate ca bază pentru realizarea evaluărilor riscurilor 
specifice locului de muncă pentru a stabili măsurile necesare de prevenire a riscurilor pentru manipularea, utilizarea, depozitarea și 
eliminarea acestui produs. 
Alte legislații: 

- Legea nr. 319/2006 - legea securității și sănătății în muncă. 

- HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici. 

15.2 Evaluarea securităţii chimice: 
Furnizorul nu a efectuat evaluarea securității chimice. 

Seveso III: 

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE (continuare) 

 
 
 
 
 

Secțiune Descriere Limita pragului 
inferior 

Limita pragului 
superior 

P5c  5000 50000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

Legislație privind fișele cu date de securitate: 
Această fișă cu date de securitate a fost realizată în conformitate cu ANEXA II-Ghid pentru compilarea fișelor cu date de securitate 
al Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (Regulamentul (CE) Nr. 2015/830) 

Modificări privind fosta fișă cu date de securitate care se referă la modul de administrare a riscurilor: 
Nu se aplică 
Texte ale frazelor legislative menționate în secțiunea 2: 
H225: Lichid și vapori foarte inflamabili 
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor 

Texte ale frazelor legislative menționate în secțiunea 3: 
Frazele indicate nu se referă la produsul în sine; acestea sunt prezente mai mult în scop informativ și se referă la componentele 
individuale care apar în secțiunea 3 
Regulamentul CLP (CE) Nr. 1272/2008: 
Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor 
Flam. Liq. 2: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili 
STOT SE 3: H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală 

Recomandări privind instruirea: 
Se recomandă o instruire minimă pentru a preveni riscuri industriale pentru personalul care utilizează acest produs și pentru a 
facilita înțelegerea și interpretarea acestei fișe cu date de securitate, precum și a etichetei produsului. 
Principalele surse bibliografice: 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
Abrevieri și acronime: 
ADR: Acord European privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Şosea 
IMDG: Cod de Mărfuri Maritime Internaţionale Periculoase 
IATA: Asociaţia de Transport Aerian Internaţional 
ICAO: Organizaţia Civilă Internaţională de Aviaţie 
COD: Consum Chimic de Oxigen (CCOCr) 
BOD5: Consum Biochimic de Oxigen la 5 zile 
BCF: Factor de bioconcentrație 
LD50: Doza letală pentru 50% din populaţia unui test (Doza letală medie) 
LC50: Concentraţie letală pentru 50% din populaţia unui test 
EC50: Concentrație eficace pentru 50% din populaţia unui test 
Log-POW: Coeficient de partiție octanol-apă 
Koc: Coeficient de partiție al carbonului organic 

 
 
 

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate se bazează pe surse, cunoștințele tehnice și legislației curente la nivel European și național fără a putea garanta acuratețea lor. Aceste informații 
nu trebuie considerate o garanție a proprietăților produsului, ele constituie doar o descriere a cerințelor de securitate. Metodologia ocupațională și condițiile pentru utilizatorii acestui produs nu se 
încadrează în posibilitatea noastră de control și este responsabilitatea utilizatorului de a lua măsurile necesare pentru a obține cerințele legale privind manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea 
produselor chimice. Informațiile din această fișă cu date de securitate se referă numai la acest produs, care nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele specificate. 

 

- SFÂRȘITUL FIȘEI CU DATE DE SECURITATE - 


