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1. Identificarea substanţei sau preparatului chimic periculos şi a 
          societăţii 

 
1. 1. Element de identificare a produsului 
ALCOHOL PADS B.BRAUN 
 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări 
contraindicate 
Serveţele pentru curăţarea pielii 
 
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate 
B.Braun Melsungen AG     B.Braun Medical SRL 
Carl-Braun Str. 1       Log Center Timisoara Modulul 6 
D-34212 Melsungen 307350 Remetea Mare, nr. 636 

DN6 km 546 + 400 dreapta, jud. Timis 
 
1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta 
Nr. de telefon de urgenţă – Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, str. Dr. 
Leonte , nr. 1-3, sector 5. – 021/3183606 
 
Nr. de telefon pentru urgenţe B. Braun Medical SRL -  0256 284905; 0372 566409 
 
 

2. Identificarea pericolelor 

                 
                 2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului: 

Indicații de pericol: F - Foarte inflamabil, Xi – Iritant 
Fraze R: 
R11 - Foarte inflamabil. 
R36 - Iritant pentru ochi 
R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală  
 
Clasificare GHS 
Categorie de pericol : 
Solid inflamabil : Solid Inflamabil 1 
Lezarea grava a ochilor / iritarea ochilor : Iritarea ochilor 2 
Toxicitate asupra unui organ specific - o singură expunere: STOT SE 3  
Fraze de pericol: 
H228  - Solid inflamabil. 
H319  - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H336  - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
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2.2. Elemente pentru eticheta : 
 
Simbol de pericol : F - Foarte inflamabil, Xi – Iritant 
 

                                                   
F - Foarte inflamabil                                   Xi – Iritant 
 
Fraze R: 
R11 – Foarte inflamabil 
R36 – Iritant pentru ochi 
R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală  
 
 
Fraze S : 
S16 – A se păstra departe orice flacără sau sursă de scântei. Fumatul interzis. 
S26 – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. 
 
2.2. Elemete pentru eticheta ( Clasificarea GHS ) 
 
Cuvant de avertizare               Pericol 
Pictograme de pericol:        
 

                       
     GHS02                               GHS07 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă  
Propan-2-ol 
 
 
Fraze de pericol 
H228  - Solid inflamabil. 
H319  - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H336  - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
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Fraze de precautie 
P210                            - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări 
deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. 
P280                            - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de 
protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
P304+P340                 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi 
menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. 
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. 
P312                           - Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau 
un medic, dacă nu vă simţiţi bine. 
 
Observații suplimentare privind etichetarea 
Se aplică pentru țările în care acest produs este clasificat ca produs cosmetic; gata de 
utilizare cosmetică, acest produs nu este supus obligației de etichetare în conformitate 
cu directivele CE din aceste țări. 
 
 
2.3. Alte pericole : 
Nu se cunosc. 
 

3. Compoziţie/Informaţii privind componenţii 
 

 
3.2. Amestecuri 
 
Caracterizare chimică: 
Tampoane impregnate cu alcool izopropilic 70%  
 
 
Componenţi periculoşi: 
 

 

Nr. CE Nr. CAS Denumirea 
chimică 

Cantitate Numar 
index 

Clasificare  
 

Clasificare 
GHS 

Nr. REACH 

200-661-7 67-63-0 Propan-2-ol  60-80 %  
603-117-00-

0 

      F; Xi; 
R11-36-67 

Flam. Liq. 2, 
Eye Irrit. 2, 

STOT SE 3; 
H225 H319 

H336 

 
01-

2119455582
-50 

 
Lista completa a frazelor R si H – la Sectiunea 16 
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4. Măsuri de prim ajutor 

 
 4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor 
 
Informaţii generale 
Nu sunt necesare precauţii speciale. 
 
După inhalare 
Ieşiţi urgent la aer curat după inhalarea accidentală a vaporilor sau a produsilor de 
descompunere. 
Dacă simptomele persistă, consultaţi medicul. 
 
După contactul cu pielea 
Nu sunt necesare măsuri speciale 
 
După contactul cu ochii 
Clătiţi bine cu multă apă chiar şi pe sub pleoape. 
Dacă persistă iritaţia consultaţi specialistul. 
 
După ingestie 
Clatiti gura si beţi multă apă. 
Contactaţi un medic. 
 
4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate 
Cauzează iritaţii oculare serioase. 
Poate cauza somnolenţă şi ameţeală. 
 
4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele 
speciale necesare 
Tratati simptomele. 
 
 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Medii adecvate de stingere a incendiilor 
Spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon (CO2), pulberi uscate, jet de apă 
pulverizat. 
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Medii de stingere care nu pot fi utilizate din motive de siguranţă 
Jet cu volum mare de apă. 
 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţă sau amestecul in cauza 
Incediul poate produce:  
Monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2). 

  

5.3. Recomandari destinate pompierilor 
Utilizaţi un aparat de respirat autonom.  
Utilizaţi echipament de protecţie. 
 
Informaţii suplimentare 
Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se dispersează la nivelul solului. 
Amestecul vapori/aer este explozibil, chiar şi în recipiente goale, necurăţate. 
Răciţi recipientele cu risc, cu jet de apă pulverizat. 
 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie si proceduri de urgenţă 
În cazul formării de vapori folosiţi masca de gaze. 
Asiguraţi o ventilaţie adecvată. 
Utilizaţi echipament personal de protecţie. 
Păstraţi departe de surse de aprindere. 
Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. 
 
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător 
Nu eliminati in canale de scurgere/ape de suprafata/apa subterana 
 
6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie 
Colectaţi reziduurile în containere adecvate, în vederea eliminării. 
 
6.4. Trimiteri catre alte secţiuni 
Respectați instrucțiunile de protecție (a se vedea Secțiunile 7 și 8). 
Informatii privind eliminarea, la Secţiunea 13. 
 
 
 

 7. Manipularea şi depozitare 

 
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate  
Informaţii pentru o manipulare sigură 
Nu mâncaţi, nu beţi si nu fumaţi în timpul utilizării produsului. 
Evitaţi contactul cu ochii. 
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Informaţii privind protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor 
Păstraţi departe de căldură si surse de aprindere. 
Nu fumaţi. 
 
7.2. Condiţii de depozitare în conditii de securitate, inclusiv eventuale 
incompatibilităţi 
Cerinţe privind zona de depozitare si recipientele 
Păstraţi recipientele închise etans, într-un spaţiu uscat, rece si bine ventilat. 
 
Informaţii referitoare la compatibilitatea la depozitare 
Incompatibil cu:   
Acizi   
Agenţi oxidanţi 
Metale alcaline şi metale alcalino-pământoase 
 
Recomandări suplimentare referitoare la condiţiile de depozitare 
Depozitaţi departe de alimente, băuturi si hrana animalelor. 
 
Clasa de depozitare ( VCI ):  4.1 B 
 
7.3. Utilizare finala specifica  
 
Tampoane pentru curatarea pielii. 
 
 

8. Controale ale expunerii /protecţia personală 

 
8.1. Parametrii de control 
Limita de expunere (EH40) 
 

Nr. CAS Nume [ml/m3] [mg/m3] F/ml Categorie Origine 

67-63-0 Propan-2-ol 400 999  TWA (8 h) OES 

  500 1250  STEL (15 min) OES 

 
8.2. Controale ale expunerii  
Controlul expunerii ocupaţionale  
Asiguraţi o ventilaţie adecvată în mod special în spaţile înguste. 
 
Măsuri de igienă şi de protecţie  
Nu mâncaţi, nu beţi si nu fumaţi în timpul utilizării produsului. 
Indepartati si spalati imbracamintea contaminata inainte de refolosire. 
Nu inhalaţi vaporii. 
Evitaţi contactul cu ochii. 
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Protecţia respiratorie 
Nu este necesar în mod normal echipament de protecţie respiratorie. 
 
Protecţia mâinilor 
Nu este necesară în condiţii normale de utilizare. 
 
Protecţia ochilor 
Nu este necesară în condiţii normale de utilizare. 
 
Protecţia pielii 
Nu este necesară în condiţii normale de utilizare. 
 
 

 9. Proprietăţi fizice si chimice 

 
9.1. Informaţii privind proprietatile fizice si chimice de baza   
 
Starea fizică:            Solida 
Culoare:                   Alba 
Miros:                       Alcoolic 
 
 
 

Modificarea stării fizice 

 

 Valoare Metodă Observaţii 

Punct de aprindere 18°C *)  

Temperatura de combustie 425 °C *)  

Limita inferioară de explozie 2,0vol.% *)  

Presiunea vaporilor (la 20 °C) 43hPa *)  

Densitate (la 20 °C) 0,85 g/cm³ *)  

Solubilitate în apă (la 20 °C)  *) Miscibil 

 

9.2. Alte informatii 
*) toate datele se referă la soluţie 
 

 

           10. Stabilitate şi reactivitate 

  
10.1. Reactivitate 
Nu se descompune în condiţiile recomandate de manipulare şi depozitare. 
 

                10.2. Stabilitate chimică  
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                Stabil in condiţii normale. 
 
 

                10.3. Posibilitatea de reactii periculoase 
Reactii cu agenti oxidanti 
Reactii cu acizi. 
Reactii cu metale alcaline. 
Reactii cu metale alcalino pamantoase. 

                 
10.4. Condiţii de evitat 
La încălzire se pot elibera vapori, care se pot aprinde. 

 
 
10.5. Materiale incompatibile 
Agenţi oxidanti 
Acizi 
Metale alcaline şi alcalino-pamantoase 
 
10.6. Produsi de descompunere periculosi 
Monoxid de carbon, dioxid de carbon. 
 
 
 

              11. Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 
 
Toxicitate acută 
Propan-2-ol  
LC50/inhalare/şobolan: > 20 mg/l/4 h 
 

Nr. CAS Nume     

  Metoda  Doza Specie h 

67-63-0 Propan-2-ol       

  Toxicitate acută 
orală 

LD50 5050mg/kg şobolan  

 Toxicitate acută 
dermică 

LC50 12800 mg/kg iepure  

 
Iritare şi coroziune  
Iritarea pielii – Neclasificat 
Iritarea ochilor – Iritant 
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Sensibilizare 
Neclasificat. 
 
Efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite 
STOT / o singură expunere: Categoria 3 [Poate provoca somnolență sau amețeală.] 
STOT / expunere repetată: Neclasificat. 
Pericol prin aspirare: Neclasificat 
 
 

                Carcinogenitate/mutagenitate/toxicitate pentru reproducere 
Carcinogenitate:  Neclasificat 
Mutagenitate: Neclasificat 
Teratogenitate: Neclasificat 
 
Informații suplimentare cu privire la teste 
Clasificarea în conformitate cu procedura de evaluare specificată în Regulamentul 
(CE) nr 1272/2008 
 
Date empirice privitoare la efectul asupra omului 
Dacă produsul este manipulat corespunzător şi în acord cu regulile generale de 
igienă, nu sunt cunoscute efecte negative asupra stării de sănătate. 
Uneori se poate produce inrosirea pe termen scurt a pielii. 
Expunerea repetată sau prelungită poate provoca iritația pielii și dermatite, din cauza 
proprietăților degresante ale produsului. 
Poate provoca iritații ale mucoaselor. 
Dacă produsul este ingerat în cantităţi mari există risc de ocluzie intestinala. 
 
 

12. Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitate 
Nu există date ecologice disponibile. 
 

Nr. CAS Nume     

 Toxicitate 

acvatica 

Metoda  Doza Specie h 

67-63-0 Propan-2-ol      

  Toxicitate acuta 

pentru pesti 

LC50 >1000 mg/l  96 

 Toxicitate acuta 

pentru crustacee 

EC50 >1000 mg/l  48 

 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate  
Propan-2-ol 
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Usor biodegradabil ( criteriu OECD ) 
 
12.3. Potenţial de bioacumulare 
Propan-2-ol 
Produsul are un potential de bioacumulare scăzut 
 
12.4. Mobilitate în sol 
Nu exista informaţii disponibile 
 
12.5. Rezultatele evaluării BPT si vPvB 
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1907/2006 (REACH) nici una dintre 
substanțele conținute în acest produs nu este substanță PBT. 
 
12.6. Alte efecte adverse 
Pericol scăzut de contaminare a apei. 
 
Informaţii suplimentare 
Nu este permisă eliminarea produsului în mediul acvatic. 
 
 
 

      13. Consideraţii privind eliminarea 

 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
 
Recomandări privind eliminarea 
Poate fi incinerat în conformitate cu prevederile legale.  
Este preferabilă reciclarea produsului şi nu eliminarea acestuia. 
Eliminarea deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul 
deseurilor.  
 
Codul deşeului rezidual/al produsului nefolosit:  
180106    DESEURI  REZULTATE DIN ACTIVITATILE UNITATILOR SANITARE SI 
DIN ACTIVITATI VETERINARE SI/SAU CERCETARI CONEXE  (cu exceptia 
deseurilor de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu au legatura 
directa cu activitatea sanitara); deseuri provenite din maternități, din diagnosticare, 
tratament sau prevenire a bolilor la om; produse chimice pe bază de sau conținând 
substanțe periculoase.  
Clasificate ca deșeuri periculoase. 
 
 
 
Recipientele contaminate 
Recipientele goale trebuie reciclate, recuperate sau înlăturate. 
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Recipientele contaminate trebuie golite cât mai mult posibil şi după o curăţire 
adecvată  pot fi refolosite.  
Recipientele care nu pot fi curăţite trebuie să fie îndepărtate împreună cu produsul. 
 
 

14. Informaţii referitoare la transport 

 
Transport  terestru (ADR/RID) 
   Alte informatii utile ( transportul terestru ) 
   Produsul nu este subiectul ADR/RID      
 
Transport pe cai navigabile interioare  
   Alte informatii utile ( transport pe cai navigabile interioare ) 
   Produsul nu este subiectul ADN 
 
Transport maritim ( IMDG ) 
   Alte informatii utile ( transportul maritim ) 
   Produsul nu este subiectul codului IMDG  
 
Transport aerian ( ICAO ) 
   Alte informatii utile ( transportul aerian ) 
   Produsul nu este subiectul IATA-DGR  
 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
Nu sunt cunoscute 
 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 
Fara precautii speciale 
 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL73/78 și Codul 
IBC 
Transportul se face numai în ambalaje aprobate și adecvate. 
 

        15. Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi a mediului     
specifice pentru substanţa sau amestecul în cauză 
 

                Reglementări UE 
 
 
1999/13/EC (VOC):                                       60 - 80 % 
 
 
Clasa de contaminare a apei (D)                   1- contaminare scazuta a apei 



Fişa tehnică de securitate conform Regulamentului  
(CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II si Regulamentului 453/2010 
Data reviziei: 31.08.2012  Nr. reviziei: 1.00                                                             
ALCOHOL PADS B. BRAUN 
00056-0183 
 

 

Pagina 12 din       
13 

 
 
Legislaţie naţională armonizată 
 
Dir. 67/548/EEC (Clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor chimice 
periculoase).  
Dir. 99/45/EEC (Clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor chimice  
periculoase). 
Regulament (CE) nr. 1907/2006 (REACH),  
Regulament (CE) nr. 1272/2008 (CLP),  
Regulament (CE) nr. 790/2009 (1°ATP CLP),  
Regulament (EU) nr. 453/2010 (Annex I). 
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;  
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a 
preparatelor periculoase; 
HG 956 /2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide 
Etichetare 
In acord cu reglementările UE privind substanţele periculoase şi reglementările UE 
privind produsele cosmetice, acest produs nu va fi etichetat ca substanţă periculoasă. 
 
15.2. Evaluarea securităţii chimice 
Pentru această substanță o evaluare a securității chimice nu a fost efectuată 
 
 

 16. Alte informaţii 

 
Lista completa a frazelor R, specificate la Sectiunile 2 şi 3 
R11 - Foarte inflamabil. 
R36 - Iritant pentru ochi 
R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală. 
 
 

Lista completa a frazelor H, specificate la Sectiunile 2 şi 3 
H225  - Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
H228  - Solid inflamabil. 
H319  - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H336  - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală 
 

Informaţii suplimentare 

Datele prezentate de la punctul 4 la 8, respectiv de la 10 la 12, parţial nu se referă la 
folosirea şi manipularea produsului (în acest sens consultaţi instrucţiunile de utilizare), 
ci la eliberarea accidentală a unor cantităţi mari în urma unor accidente sau nereguli în 
depozitare şi manipulare.  
Informaţiile descriu exclusiv cerinţele de siguranţă pentru produs şi se bazează pe 
nivelul actual de cunoştinţe. 
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Specificaţiile de livrare sunt menţionate în fişa produsului. 
Aceste date nu constituie o garantare a caracteristicilor produsului după cum sunt 
definite în prevederile legale privind acordarea garanţiei. 
 


