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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii 
 

1.1. Element de identificare a produsului 

Forma produsului : Amestecuri 

Denumire comercială : CAMPA RINSE PLUS 

Codul produsului : 30540-TBV 

Tipul produsului : Aditiv pentru apa de WC pentru toalete portabile şi mobile 

 

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

1.2.1. Utilizări identificate relevante 

Destinat publicul larg 

Peamine kasutuskategooria : Utilizare de către consumatori 

Utilizarea substanței/amestecului : Aditiv pentru apa de WC pentru toalete portabile şi mobile 

Funcția sau categoria de utilizare : Agenți de curățare/spălare și aditivi, Agenţi odorizanţi 
 

Titlu Descriptori de utilizare 

Utilizarea de către consumatori a produselor de 
spălat și produse de curățatX 

SU21, PC35, ERC8a 

 

 

Textul complet al descriptorilor de utilizare: a se vedea secțiunea 16 
  

1.2.2. Utilizari nerecomandate 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 
  

 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

Thetford BV 
Nijverheidsweg 29 
casuta postala 169 
4879 AP Etten-Leur - The Netherlands 
T +31(0)765042200 - F +31(0)765042300 
sds@thetford.eu - www.thetford-europe.com 
 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 

Număr pentru apeluri de urgență : Thetford B.V. : +31 (0)76 5042200 (Accesibil în timpul orelor de program) 
 

Țara Organism/societate Adresă Număr pentru apeluri 
de urgență 

Observații 

România TOXAPEL 
Emergency Clinical Hospital for Children 
"Grigore Alexandrescu" 

Boulevardul Iancu de Hunedoara 30-32 
 Bucuresti 

+40 2121 06282 
+40 2121 06183 

 

 

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]Amestecuri/Substanțe: SDS UE 2015: În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2015/830 (anexa II la REACH) 

Sensibilizarea pielii, Categoria 1 H317   
    

Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16 
 

 
 

 
  

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului 

Nu sunt disponibile informații suplimentare. 
 

 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] Trebuie afișată etichetare suplimentarăTrebuie afișată (afișate) clasificare (clasificări) suplimentară (suplimentare)  

Pictograme de pericol (CLP) : 

 

GHS07 

     

Cuvinte de avertizare (CLP) : Atenţie 

Material continand substante periculoase : METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE 

Fraze de pericol (CLP) : H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

Fraze de precauție (CLP) : P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie. 

mailto:sds@thetford.eu
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P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă şi săpun. 
P333+P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. 

Închidere de siguranță pentru copii : Neaplicabil 

Indicații de pericol detectabile la atingere : Neaplicabil 
 

 

   
 

 

 

2.3. Alte pericole 

Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Niciunul în condiții normale. 
 

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 
 

3.1. Substanțe 

Neaplicabil 
 

 

3.2. Amestecuri 
 
 

 

 
 

Numele Element de identificare a 
produsului 

% Clasificare conform 
Regulamentului (CE) Nr. 
1272/2008 [EU-GHS/CLP] 

Bronopol (INN), 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol 
 

(Nr. CAS) 52-51-7 
(Nr. UE) 200-143-0 
(Nr. de INDEX) 603-085-00-8 

0,1 - 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), 
H331 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 2, H411 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) 
METHYLISOTHIAZOLINONE 
 

(Nr. CAS) 55965-84-9 
(Nr. UE) 611-341-5 
(Nr. de INDEX) 613-167-00-5 

< 0,1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 2 (Dermal), H310 
Acute Tox. 2 (Inhalation:gas), 
H330 
Skin Corr. 1B, H314 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

 

Limitele de concentrație specifice: a se vedea secțiunea 16 
 

 

 

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16 
  
 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Măsuri generale de prim ajutor : Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, a se 
consulta medicul (dacă este posibil, i se arată eticheta). 

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Nu se aşteaptă să necesite măsuri de prim ajutor. 

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Îndepărtaţi hainele şi încălţămintea contaminate. Spălaţi cu multă apă. Solicitaţi îngrijire 
medicală dacă apar efecte de îmbolnăvire. 

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Dacă iritaţia persistă, consultaţi medicul. În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată 
timp de 10-15 minute. 

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Clătiţi gura. În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau 
eticheta. 

 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

Simptome cronice : Nu sunt cunoscute efecte toxice ale produsului. 
 

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 

Dacă apare o indispoziție sau o iritație, a se consulta medicul. 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Solventul potrivit : Dioxid de carbon. Pudră uscată. Apă pulverizată. Spumă. 
 

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

Risc de incendiu : În caz de incendiu, produsul poate cauza vapori şi aburi periculoşi. 
 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Măsuri de stingere a incendiilor : Răciți cu apă pulverizată sau cu ceață de apă recipientele expuse. Procedați cu atenție atunci 
când stingeți orice incendiu chimic. A se evita contaminarea mediul înconjurător cu apele 
reziduale din stingerea incendiilor. 
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Protecție la stingerea incendiilor : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie. 

Alte informații : Produsul nu este inflamabil. 

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
 

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Măsuri generale : Poate fi alunecos pe suprafețe dure și netede. A se curăța rapid produsul împrăștiat. A se purta 
îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. 

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență 

Planuri de urgență : A se îndepărta personalul care nu este necesar. 

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență 

Echipamentul de protecție : A se dota echipele de curățenie cu protecție adecvată. 

Planuri de urgență : Aerisiți zona. 
 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 

Preveniţi orice contaminare a apelor de suprafaţă sau a pânzei de apă freatice cu produsul nediluat. Produsul trebuie tratat (tratare biologică a 
apelor reziduale) înainte de a ajunge în apele de suprafaţă. 
 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

Metode de curățare : Utilizaţi nisip sau granule absorbante pentru a absorbi orice produs deversat şi depozitaţi-l într-
un recipient. Apoi, clătiţi suprafaţa contaminată cu apă şi lăsaţi-o să se usuce. Eliminaţi la 
deşeuri în conformitate cu procedura prevăzută la secţiunea 13. 

 

6.4. Trimitere la alte secțiuni 

Controlul expunerii/protecție individuală. Vezi și secțiunile 8 și 13. 

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 
 

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

Precauții pentru manipularea în condiții de 
securitate 

: A se spăla mâinile și orice altă zonă expusă cu săpun slab și apă înainte de a mânca, de a bea 
și de a fuma, precum și înainte de a părăsi lucrul. A se asigura o bună ventilație a zonei de 
lucru pentru a împiedica formarea vaporilor. 

Măsuri de igienă : Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălaţi 
îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. 

 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 

Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: Lumina 
directă a soarelui. A se păstra recipientele închise atunci când nu sunt utilizate. 

Temperatura depozitului : 0 - 40 °C 
 

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

Campa Rinse Plus este un aditiv multifuncţional pentru rezervorul cu apă de WC pentru toalete portabile Porta Potti şi alte toalete cu sistem de 
tragere a apei pe bază de apă proaspătă. De asemenea, acesta ajută la menţinerea prospeţimii apei din rezervorul de apă. Campa Rinse Plus lasă 
o peliculă protectoare pe suprafaţa vasului de toaletă şi a supapelor. Rezultatul este o mai mare eficienţă în tragerea apei. Campa Rinse Plus 
îmbunătăţeşte igiena toaletei dumneavoastră. 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 
 

8.1. Parametri de control 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 
 
 

 
 

 
 

8.2. Controale ale expunerii 

Echipament individual de protecție: 

A se evita orice expunere care nu este necesară. 
   

Protecția mâinilor: 

Purtaţi mănuşi de protecţie. 
 

Protecția ochilor: 

Nesolicitat. 
   

Protecția respirației: 

Nesolicitat. 
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Alte informații: 

Este interzis consumul de alimente și de băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. 

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice 
 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Stare fizică : Lichidă 
  

Culoare : Roz. 
  

Miros : Levănţică. 
  

Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile 
  

pH : 3,9 - 4,3 
  

Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) : Nu sunt date disponibile 
  

Punctul de topire : 0 °C 
  

Punctul de solidificare : Nu sunt date disponibile 
  

Punct de fierbere : 100 °C 
  

Punctul de aprindere : > 100 °C 
  

Temperatura de autoaprindere : Nu sunt date disponibile 
  

Temperatura de descompunere : Nu sunt date disponibile 
  

Inflamabilitate (solid, gaz) : Nu este inflamabil. 
  

Presiunea de vapori : Nu sunt date disponibile 
  

Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C : Nu sunt date disponibile 
  

Densitatea : 1 - 1,02 
  

Solubilitate : Apă: 100 % 
  

Log Pow : Nu sunt date disponibile 
  

Viscozitate, cinematic : Nu sunt date disponibile 
  

Viscozitate, dinamic : 70 - 110 mPa.s 
  

Proprietăți explozive : Nu sunt date disponibile 
  

Proprietăți oxidante : Nu sunt date disponibile 
  

Limite de explozivitate : Nu sunt date disponibile 
 

 
 

9.2. Alte informații 

Conținutul de COV : < 0,1 % 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 
 

10.1. Reactivitate 

Stable up to 50°C. 
 

10.2. Stabilitate chimică 

Stabil până la 50°C. La o temperatură medie de 30°C, Campa Rinse Plus poate fi păstrat mai mulţi ani. După câţiva ani, s-ar putea produce o 
uşoară reducere a concentraţiei. 
 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase 

Niciunul în condiții normale. 
 

10.4. Condiții de evitat 

A se vedea Secţiunea 7. 
 

10.5. Materiale incompatibile 

Niciunul în condiţii normale. 
 

10.6. Produși de descompunere periculoși 

În funcţie de condiţiile procesului de producţie, este posibil să fie generate produse periculoase de descompunere. Dioxid de carbon. Monoxid de 
carbon. Oxizi de azot. 
 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
 

11.1. Informații privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută (pe cale orală) : Neclasificat 

Toxicitate acută (cale cutanată) : Neclasificat 

Toxicitate acută (la inhalare) : Neclasificat 
 

 

Bronopol (INN), 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) 

LD50 contact oral la șobolani 305 mg/kg 

DL50 cutanată la șobolan > 2000 mg/kg 
 



CAMPA RINSE PLUS 
Fişă cu date de securitate  
 

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830 
 

5-1-2018 RO (română) SDS Ref.: 30540 5/8 
 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE (55965-84-9) 

DL50 orală 59 mg/kg greutate corporală 

DL50 cale cutanată > 75 mg/kg greutate corporală 
 

Corodarea/iritarea pielii : Neclasificat 

pH: 3,9 - 4,3 

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat 

pH: 3,9 - 4,3 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat 

Cancerogenitatea : Neclasificat 
 

 

Bronopol (INN), 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) 

NOAEL (cronic, oral, animal/mascul, 2 ani) 7 mg/kg greutate corporală 
 

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat 
 

 

 
 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă 
specifice) – expunere unică 

: Neclasificat 

 

 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă 
specifice) – expunere repetată 

: Neclasificat 

 

 

Pericol prin aspirare : Neclasificat 
 

  
 
 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 
 

12.1. Toxicitatea 

Ecologie - aspecte generale : A se vedea titlul 3: Informaţii despre ingrediente. 

Toxicitate acută pentru mediul acvatic : Neclasificat 

Toxicitate cronică pentru mediul acvatic : Neclasificat 
 

 

Bronopol (INN), 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) 

EC50 72h Alge 1 0,37 mg/l 
 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE (55965-84-9) 

LC50 pești 1 0,19 mg/l 

EC50 Dafnia 1 0,1 mg/l (Daphnia Magna) (OECD 202) 

CE50 alte organisme acvatice 1 0,126 mg/l waterflea 

CE50 alte organisme acvatice 2 0,003 mg/l 

EC50 72h Alge 1 0,048 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 201) 

ErC50 (alge) 0,048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) 

NOEC cronic pește 0,098 mg/l 28 d (Oncorhynchus mykiss) (OECD 210) 

NOEC cronic crustacee 0,004 mg/l 21 d (Daphnia magna) (OECD 211) 

NOEC cronic alge 0,0012 mg/l 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) 
 
 
 

 

12.2. Persistența și degradabilitatea 

CAMPA RINSE PLUS  

Persistența și degradabilitatea Campa Rinse Plus is readily biodegradable under anaerobic conditions (> 60%) according ISO 
11734. Can be emptied in a septic tank. 

 

Bronopol (INN), 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) 

Biodegradare 70 - 80 % OECD 301B Ready Biodegradability, CO2 Evolution Test, 28 days 
 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE (55965-84-9) 

Biodegradare > 60 % OECD 301 D Closed-Bottle-Test 
 

12.3. Potențialul de bioacumulare 

CAMPA RINSE PLUS  

Potențialul de bioacumulare Nestabilit. 
 

Bronopol (INN), 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) 

Potențialul de bioacumulare Potențial redus de bioacumulare. 
 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE (55965-84-9) 

Factor de bioconcentrare (BCF REACH) 3,6 (calculated) 

Log Pow 0,4 

Log Kow -0,71 - 0,75 OECD 107 Log Kow (shake flask method) 
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12.4. Mobilitatea în sol 

CAMPA RINSE PLUS  

Ecologie – sol Nu sunt date disponibile. 
 

Bronopol (INN), 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7) 

Ecologie – sol Nu sunt date disponibile. 
 

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 
 

Componentă  

Bronopol (INN), 2-bromo-2-nitropropan-1,3-
diol (52-51-7) 

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII  

 

 

12.6. Alte efecte adverse 

Alte efecte adverse : Necunoscut. 

Informații suplimentare : Evitaţi dispersarea în mediu. 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
 

13.1. Metode de tratare a deșeurilor 

Recomandări pentru eliminarea 
produsului/ambalajului 

: A se distruge în conformitate cu reglementările de securitate locale/naționale în vigoare. 

Ecologie – deșeuri : Evitaţi dispersarea în mediu. 

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 
 

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numărul ONU 

Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție 

Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil 

14.4. Grupul de ambalare 

Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil Neaplicabil 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Periculos pentru mediu : 
Nu 

Periculos pentru mediu : 
Nu 
Poluant pentru mediul 
marin : Nu 

Periculos pentru mediu : 
Nu 

Periculos pentru mediu : 
Nu 

Periculos pentru mediu : 
Nu 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 

 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 

- Transportul terestru 
  

Nu sunt date disponibile 

- Transport maritim 
  

Nu sunt date disponibile 

- Transport aerian 
  

Nu sunt date disponibile 

- Transport pe cale fluvială 
  

Nu sunt date disponibile 

- Transport feroviar 
  

Nu sunt date disponibile 
 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC 

Neaplicabil 

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
 

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în 
cauză 

15.1.1. Reglementări EU 
 

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH 

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH 
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Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH  

 

   

Conținutul de COV : < 0,1 % 
 
 

  

 
 

15.1.2. Reglementări naționale 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 
 

 

 

 
 

 

15.2. Evaluarea securității chimice 

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice 
  

SECȚIUNEA 16: Alte informații 
 

Indicații de schimbare: 

Secțiunea Element schimbat Modificare Observații 

 Data revizuirii Modificat  

 Înlocuiește fișa Modificat  

 Data emiterii Modificat  

2.2 Fraze de precauție (CLP) Modificat  
 
 

Sursele de date : REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 
1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 

Alte informații : Nu există. 
 

 

 Textul integral al frazelor H și EUH: 

Acute Tox. 2 (Dermal) Toxicitate acută (dermică), categoria 2 

Acute Tox. 2 (Inhalation:gas) Toxicitate acuta (inspiratia:gazul) Categorie 2 

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Toxicitate acuta (inspiratia:praful,ceața) Categorie 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicitate acută (orală), categoria 3 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicitate acută (dermică), categoria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicitate acută (orală), categoria 4 

Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 

Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 

Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 

Eye Dam. 1 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1 

Skin Corr. 1B Corodarea/iritarea pielii, categoria  1B 

Skin Irrit. 2 Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 

Skin Sens. 1 Sensibilizarea pielii, Categoria 1 

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ  țintă specific – o singură expunere, categoria 3, iritarea căilor respiratorii 

H301 Toxic în caz de înghițire. 

H302 Nociv în caz de înghițire. 

H310 Mortal în contact cu pielea. 

H312 Nociv în contact cu pielea. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 

H315 Provoacă iritarea pielii. 

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

H318 Provoacă leziuni oculare grave. 

H330 Mortal în caz de inhalare. 

H331 Toxic în caz de inhalare. 

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

 

Full text of use descriptors 

ERC8a Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme deschise 

PC35 Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 

SU21 Utilizări de consum: Uz casnic (= publicul larg = consumatori) 
 

 

 



CAMPA RINSE PLUS 
Fişă cu date de securitate  
 

conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830 
 

5-1-2018 RO (română) SDS Ref.: 30540 8/8 
 

Numele Element de identificare a 
produsului 

Limite de concentrație specifice 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) 
METHYLISOTHIAZOLINONE 

(Nr. CAS) 55965-84-9 
(Nr. UE) 611-341-5 
(Nr. de INDEX) 613-167-00-5 

(C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317 
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 
(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314 

 
 
FDS UE (Anexa II REACH) 

 
Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi 
ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru vreo caracteristică anume a produsului 
 


