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Secţiunea 1: Identificarea substanţei / amestecului şi a companiei/filialei 
 
1.1.  Identificator produs: 

Denumire produs: CHEMGENE HLD4H 1:20 (RTU) 
 

1.2.  Utilizări identificate relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizările indicate pentru 
utilizarea (utilizările) identificat(e): 
 

1.3.  Detalii privind furnizorul fişei tehnice de securitate 
Denumire companie: 
Medimark Scientific 
CP 237 
Sevenoaks 
Kent 
TN15 0ZJ 
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord 
Telefon: +44 8452 33 44 55 
Fax: +44 1732 763530 
 

1.4.  Număr de telefon în caz de urgenţă 
Telefon urgenţe: 07979 804592 
 

 
Secţiunea 2: Identificarea pericolelor 
 
2.1.  Clasificarea substanţei sau amestecului 

 
Clasificare în baza CHIP: Acest produs nu are clasificare în baza CHIP. 
 

2.2.  Elemente etichete 
Elemente etichetă în baza CHIP: 
Simboluri pericole: Nu există pericole semnificative. 
 

2.3. Alte pericole 
PBT: Această substanţă nu este identificată ca substanţă PBT (persistentă, 
bioacumulatoare şi toxică). 



 
Secţiunea 3: Compoziţia / Informaţii cu privire la ingrediente 
 
3.2. Amestecuri 
 
Ingrediente periculoase: 
 
ADBAC 
EINECS CAS Clasificare CHIP Clasificare CLP Procent  
- - Xn: R21/22; C: R34; N: R50 - <1% 
 
 
 
Secţiunea 4: Măsuri de prim ajutor 
 
4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

 
În caz de contact cu pielea: Clătiţi imediat cu săpun şi apă din abundenţă. 
În caz de contact cu ochii: Spălaţi ochiul cu apă de la robinet timp de 15 minute. 
În caz de ingerare: Nu induceţi voma. Clătiţi gura cu apă. 
 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi cele cu efect întârziat 
În caz de contact cu pielea: Poate apărea o iritaţie uşoară în zona care a luat contact. 
În caz de contact cu ochii: Poate apărea o iritaţie sau roşeaţă. 
În caz de ingerare: Poate apărea o inflamaţie şi roşeaţă a gurii şi a gâtului. 
 

4.3. Indicaţii pentru atenţie medicală imediată şi tratament special necesar 
 
 
Secţiunea 5: Măsuri de prevenire a incendiilor 
 
5.1.  Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere a incendiilor: Folosiţi mijloacele de stingere a incendiilor 
corespunzătoare pentru incendiul care a cuprins zona. 
  

5.2. Pericole speciale care apar din cauza substanţei sau amestecului 
Pericole la expunere: La ardere, emite fum toxic. 
 

5.3. Sfaturi pentru pompieri 
Sfaturi pentru pompieri: Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie pentru a preveni contactul 
cu pielea sau ochii. 

 
Secţiunea 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală 
 
6.1. Măsuri de protecţie personală, a echipamentelor de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Protecţie personală: A se vedea secţiunea 8 din SDS pentru detalii despre protecţia 



personală. 
 

6.2. Măsuri pentru protecţia mediului 
 

6.3. Metode şi materiale de siguranţă şi curăţare 
Proceduri de curăţare: Absorbire în pământ uscat sau nisip. 
 

6.4. Referinţe către alte secţiuni 
 
Secţiunea 7: Manevrare şi depozitare 
 
7.1. Măsuri de protecţie pentru manevrarea în siguranţă 

 
7.2. Condiţii de depozitare în siguranţă, inclusiv incompatibilităţi 

Condiţii de depozitare: A se depozita într-un spaţiu răcoros, bine ventilat. 
 

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică(specifice) 
Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică(specifice): Dezinfectant de înalt nivel pentru 
utilizare pe suprafeţe dure. 

 
Secţiunea 8: Controlul expunerii / protecţia personală 
 
8.1. Parametri de control 
 
Limite de expunere la locul de muncă: Nu este cazul. 
 
8.2. Controlul expunerilor 

Protecţie mâini: Mănuşi de protecţie. 
Protecţie ochi: Ochelari de protecţie. 
Protecţie piele: Îmbrăcăminte de protecţie. 
 

Secţiunea 9: Proprietăţi fizice şi chimice 
 
9.1. Informaţii cu privire la proprietăţile fizice şi chimice de bază 
Stare: Soluţie 
Viscozitate: non-viscos 
Punct de aprindere (grade Celsius): >93  
 
9.2. Alte informatii: Nu se aplica 
 
Secţiunea 10: Stabilitate şi reactivitate 
 
10.1. Reactivitate 

Reactivitate: Stabil dacă sunt respectate condiţiile recomandate de transport şi 
depozitare. 
 



10.2. Stabilitate chimică 
Stabilitate chimică: Stabil dacă sunt respectate condiţiile normale. 
 

10.3. Posibilitatea apariţiei unor reacţii periculoase 
Reacţii periculoase: Nu vor apărea reacţii periculoase dacă se respectă condiţiile 
normale de transport şi depozitare. 
 

10.4. Condiţii care trebuie evitate 
 

10.5. Materiale incompatibile 
Materiale care trebuie evitate: Acizi puternici. Agenţi oxidanţi puternici. 
 

10.6. Produse de descompunere periculoase 
Produse de descompunere periculoase: În caz de ardere, emite fum toxic. 

 
Secţiunea 11: Date toxicologice 
 
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Valori toxicitate: Nu este cazul. 
 
Simptome / căi de expunere 
În caz de contact cu pielea: Poate apărea o iritaţie uşoară în zona care a luat contact. 
În caz de contact cu ochii: Poate apărea o iritaţie sau roşeaţă. 
În caz de ingerare: Poate apărea o inflamaţie şi roşeaţă a gurii şi a gâtului. 
 

Secţiunea 12: Informaţii ecologice 
 
12.1. Toxicitate 

Valori ecotoxicitate: Nu este cazul. 
 

12.2. Persistenţă şi caracterul degradabil 
Persistenţă şi caracterul degradabil: Biodegradabil. 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
 

12.4. Mobilitate în sol 
Mobilitate: Solubil în apă. 
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
Identificare PBT: Această substanţă nu a fost identificată ca fiind o substanţă PBT. 
  

12.6. Alte efecte adverse 
 
Secţiunea 13: Informaţii despre eliminarea deşeurilor 
 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 



NB: Utilizatorul este atenţionat cu privire la faptul că ar putea exista reglementări 
speciale regionale sau naţionale referitor la eliminarea deşeurilor. 
 

Secţiunea 14: Informaţii privind transportul 
 
Clasă transport: Acest produs nu necesită o clasificare pentru transport. 
 
Secţiunea 15: Informaţii de reglementare 
 
15.1. Reglementările / legislaţia privind siguranţa, sănătatea şi cele de mediu specifice 

substanţei sau amestecului 
 

15.2. Evaluare privind siguranţa chimică. 
Evaluare privind siguranţa chimică: Furnizorul nu a efectuat o evaluare privind 
siguranţa chimică pentru substanţă sau amestec. 

 
Secţiunea 16: Alte informaţii 
 
Alte informaţii: Prezenta fişă tehnică de securitate a fost întocmită în conformitate cu 
Regulamentul Comisiei (UE) nr. 453/2010. 
 
*Indică textul din SDS care a fost modificat de la ultima revizuire. 
 
Frazele utilizate în s.2 şi 3: 
 

R21/22: Periculos în contact cu pielea şi în caz de ingerare 
R34: Provoacă arsuri 
R50: Foarte toxic la organismele acvatice 

 
 
 
Precizări legale: Informaţiile de mai sus sunt considerate corecte, dar nu pretindem că sunt 
complete şi vor fi utilizate doar ca ghid. Această companie nu va fi răspunzătoare pentru nicio 
deteriorare provocată de manevrarea sau de contactul cu produsul menţionat mai sus. 


