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FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
                                      NUFAR DETARTRANT ULTRA-ACTIV 

 

 

 

SECTIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A 

SOCIETATII/ INTREPRINDERII 
 

1.1 Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială:   Nufar Detartrant ultra-activ 750 ml 

 

Tipul produsului: Amestec 

Numar inregistrare REACH: - Amestecurile nu necesita numar de inregistrare REACH 

 

     Component chimic periculos         

– Acid metansulfonic  

– Acid citric/2-hydroxypropane-1.2.3-tricarboxylic acid 

– Gifran 7M: preparat 

– Compozitie parfumare Lemon TG-D: preparat 

 

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

1.2.1 Utilizari identificate ale substantei sau amestecului 

Produsul curăţă şi îndepărtează eficient şi fără efort depunerile de calcar si rugină din interiorul vasului 

de toaletă şi de pe alte obiecte sanitare din faianţă, prin continutul de acizi organici biodegradabili din 

formula. Elimina totodata si mirosurile neplacute (contine parfum de lamaie), lasand vasul de toaleta 

stralucitor de curat si parfumat. Utilizarea zilnica a produsului previne formarea depunerilor de piatra. 

Utilizare: Inainte de utilizarea produsului se recomanda efectuarea unui test de rezistenta pe o suprafata 

ascunsa. Turnati solutia direct sub marginea vasului de toaleta si lasati sa actioneze 10-15 min.Periati si 

clatiti foarte bine cu apa. Pentru depunerile persistente de calcxar, lasati produsul sa actioneze mai mult 

timp sau repetati operatia. 

 

1.2.2 Utilizari nerecomandate: A nu se folosi pentru obiecte emailate. 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  
 

Denumirea companiei: “Farmec” S.A. 

 Adresa:   Str. H. Barbusse, nr. 16, Cluj-Napoca, 400616 

 Telefon:   0040 0264-432884 

 Fax:    0040 0264-432543  

 E-mail    calitate@farmec.ro 

Site:    www.farmec.ro 
 

 

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

Telefon de urgenta European: 112 

Organismul responsabil cu informarea in situatii de urgenta privind sanatatea este Institutul National de 

 Sanatate Publica prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar si Informare Toxicologica : +021 3183606, de 

 luni pana vineri, intre orele 8-16 
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SECTIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
 

 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului: 

Acest preparat este clasificat periculos conform Regulamentului 1272/2008(CPL/GHS). Informaţiile în 

plus despre sănătate şi/sau pericolul pentru mediu se găsesc în secţiunile 11 şi 12 ale acestei fişe 

 

Pericole pentru sanatate 

 

Skin Corr. 1B; H314 
 

2.2 Elemente pentru eticheta 
 

Regulamentul 1272/2008 (CPL): 

 

Pictograme de pericol: 

 

 
GHS05: corosiv 

 

Cuvant de avertizare: Pericol 

 

Fraze de pericol (H): 

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor 

 

Fraze de precautie (P) : 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare 

Fraze de precautie (Prevenire): 

P262: Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 

P280: Purtaţi mănuşi de protecţie. 

Fraze de precautie (Interventie): 

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. 

 

2.3 Alte pericole:  

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB: 

PBT: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

vPvB: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 

SECTIUNEA 3.COMPOZIŢIA/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 
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3.1 Substante: nu este aplicabil 

 

3.2 Amestecuri: produsul este un amestec care are in componenta substantele/amestecurile de mai 

jos: 

 

COMPONENŢA  CONC. 

( %) 

Nr. CAS Nr. CEE Nr. REACH Clasificare conform 

Regulamentului 1272/2008 
Categoria de pericol/ Fraze 

pericol 

Acid 

metansulfonic 
max.6 75-75-2 200-898-6 

01-

2119491166-

34-0004 

Skin Corr 1B, H314 

Acid citric/2-

hydroxypropane-

1.2.3-

tricarboxylic acid 

max.3.7 77-92-9 201-069-1 

01-

2119457026-

42-XXXX 

Eye Irrit. 2, H319 

Gifran 7M max. 3 amestec - - 

Acute Tox. 4, H302 

Aquatic Chronic 3, H412 

Eye Dam. 1, H318 

 

Compozitie 

parfumare Lemon 

TG - D 

max.0.2 amestec - - 

Aquatic Chronic 2 ; H411 

Eye Irrit. 2 ; H319 

Skin Irrit. 2 ; H315 

Skin Sens. 1B ; H317 

 

SECTIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
  

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor  
4.1.1 Instructiuni generale: In caz de expunere sau daca va simtiti rau: sunati la medicul de 

familie,  telefonul de urgente 112 sau la INSP la telefonul indicat in subsectiunea 1.4. Aratati/ spuneti 

despre acesta Fisa cu date de Securitate  

4.1.2 În cazul contactului cu ochii: nu permiteţi victimei sa-şi strângă sau să închidă ochii. 

Ridicaţi pleoapele şi spălaţi cu multă apă cel putin 15 min. după care se solicită asistenţa medicul 

specialist. 

4.1.3 În caz de înghiţire: Nu se va induce voma .Se clateste gura cu apa si se transporta victima 

la spital 

4.1.4 În caz de inhalare: Persoana expusă se scoate la aer curat si se mentine intr-o pozitie 

comfortabila pentru respiratie. Solicitati asistenta medicala. 

4.1.5 În cazul contactului cu pielea: Îndepărtaţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi 

zona afectată cu apă în jet continuu cel puţin 15 minute. 

 

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

Contactul direct cu preparatul poate cauza arsuri ale pielii. Stropirea ochilor duce la vătămări 

accidentale, iar inhalarea de vapori duce la iritarea căilor respiratorii, determinând apariţia tusei. 

  

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare  
Urmati instructiunile date in sectiunea 4.1.  
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SECTIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Nu este exploziv. Nu este auto-inflamabil. Nu este inflamabil.  

Extinctorul adecvat: apa, extinctor cu pudra, spuma.  

Extinctorul neadecvat: nu se cunosc 

 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

Vapori nocivi. Fumuri si gaze toxice. La incendiu se pot degaja gaze toxice ca: oxizi de carbon, oxizi de 

sulf 

 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 
Pompierii vor fi dotati cu costume complete de protectie împotriva focului si antiacide. În cazul unor 

interventii în incinte sau zone cu fum sau gaze de descompunere se va folosi masca contra gazelor sau 

aparatul de respiratie autonom. 

 

5.4 Informaţii suplimentare Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în 

apropierea unor surse de incendiu. 

 

SECTIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
  

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

In caz de scăpări accidentale nu se va călca prin materialul scurs si se va evita contactul cu el. Personalul 

care participă la neutralizarea zonei va purta costum antiacid, şorţ, mănuşi şi cizme de cauciuc, rezistente 

la acizi. 

 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător:  
Se izolează zona afectată. Se incearca recuperarea lichidului daca este posibil.Acesta se pastreaza in 

containere inchise si va fi manipulat in conformitate cu prevederile normative de mediu aplicabile. 

Deşeurile de se vor colecta în vederea distrugerii de către o firmă specializată conform reglementărilor 

în vigoare privind protecţia mediului 

 

6.3. Metode și materiale pentru izolarea incendiilor si pentru  curatenie:  
Imprastiere usoara: Deversările se vor absorbi cu material absorbant ( pământ, rumeguş, dolomită). 

Deşeurile se colectează în recipiente închise etanş nemetalice. Dacă e necesar se spală zona contaminată 

cu multă apă. Deşeurile se tratează ca deşeu periculos. 

Imprastiere masiva: A se opri scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă risc. Mutaţi recipientele din zona 

cu lichid vărsat. Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise. A se 

trata pierderile prin scurgere într-o staţie de epurare sau a se executa următoarele acţiuni. A se neutraliza 

zona cu materiale bazice (var, calce sodată, sodă), a se colecta produsul neutralizat cu ajutorul unor 

materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) 

şi a se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. A se elimina 

prin intermediul unui operator cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. 

 

6.4 Trimiteri la alte sectiuni  
Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă. 

Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală adecvat. 

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor. 
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SECTIUNEA 7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
 

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:  

Se va evita deteriorarea fizică a ambalajului. Personalul ce manipulează produsul va purta mănuşi 

antiacide, din cauciuc. În timpul manipulării se va evita contactul produsului cu substanţe incompatibile 

(metale, substanţe organice-carburi, cloraţi, nitraţi).  

  

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

7.2.1 Conditii de depozitare :  

A se păstra în conformitate cu reglementările locale. A se păstra în recipientul original, protejat de 

lumina directă a soarelui, intr-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat, departe de materiale incompatibile 

(vezi Secţiunea 10) şi de produse de mancare şi de băut. Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până 

la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru 

a preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) 

corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.  

Temperatura de transport şi depozitatre se recomandă a fi între 15 şi 250C. 

7.2.2 Incompatibilitati: 

Materiale nerecomandate: Eter etilvinilic, baze puternice anhidre sau solutii concentrate 

7.3. Utilizari specifice  
Va rugam sa consultati utilizarile specifice din Sectiunea 1.2 

 

SECTIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ 
 

8.1 Parametri de control: 

8.1.1. Componente cu valori limita de expunere profesionala: 

 

Pentru acid metansulfonic: 

Valori limită de expunere: Irelevant 

Nivel la care nu apar efecte: 

Utilizare finale   Inhalare    Ingerare    Contact cu pielea 

Lucrători     6,76 mg/m3 (LT, SE)      19,44 mg/kg corp/zi (LT, SE) 

   0,7 mg/m3 (LT, LE) 

Consumatori     1,44 mg/m3 (LT, SE)  8,33 mg/kg corp/zi (LT, SE)  8,33 mg/kg corp/zi (LT, SE) 

   0,42 mg/m3 (LT, LE) 

 

LE : Efecte locale, SE : Efecte sistemice, LT : Termen lung, ST : Termen scurt 

8.1.2. Componente cu valori biologice limita: 

Pentru acid metansulfonic: 

Concentraţie predictibilă fără efect: 

Compartiment:     Valoare: 

Apă proaspătă     0,012 mg/l 

Apă de mare      0,0012 mg/l 

Apă (Procesare eliberare)   0,12 mg/l 

Efecte pe staţia de tratare a apa uzată  100 mg/l 

Sediment      0,0251 mg/kg dw 

Sol       0,00183 mg/kg dw 

Oral(ă) (Otrăvire secundară)    Irelevant 

  

8.2 Controale ale  expunerii:  
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8.2.1 Controale tehnice corespunzatoare: 

Se vor asigura sisteme de ventilare locala şi generala, pentru a mentine concentratia noxelor in limitele 

permise. 

Se vor utiliza echipamente de ventilatie rezistente la coroziune.  

8.2.2 Masuri de protectie individuala: 

Echipament individual de protectie: Tipul si materialele din care acesta este confectionat vor respecta 

normele legale nationale in vigoare, din domeniul sanatatii si securitatii in munca 

 Protectia ochilor/fetei: Ochelari de protectie pentru toate operatiile industriale efectuate cu acest 

produs. Daca exista risc de stropire se va utiliza masca de protectie respiratorie. 

 Protectia pielii/mainilor:  

- Protectia mainilor: Mănuşi cauciuc nitril 

- Alte echipamente de protectie a pielii: nu este necesara in timpul utilizarii normale (standard) a 

produsului. Pe durata operatiilor de interventii in caz de urgenta sau de reparatii se va purta un 

echipament rezistent la actiunea chimica. Pentru zonele cu expunere neobisnuita , pentru protectia pielii 

se va purta echipament format din cisme, sorturi sau salopeteectia respiratorie: Va rugam sa nu inhalati 

gaze, vapori, aerosoli. In cazul ventilatiei insuficiente sau daca exista depasiri ale limitelor de expunere 

se va folosi echipament de protectie - masca de protectie cu cartus filtrant polivalent 

 Pericole termice: nu exista date disponibile 

 Măsuri generale de protecţie: îmbrăcăminte de protecţie antiacida 

 Măsuri de igienă: pastrati igiena la locul de munca. Prevedeti dusuri si fantani pentru spalari 

oculare in vecinatatea zonelor de lucru, daca situatia de la locul de munca o impune. Este interzis 

consumul alimentelor, bauturilor alcoolice sau fumatul in zonele de lucru cu acest produs 

 Altele: Nu sunt necesare 

8.2.3 Controlul expunerii din punct de vedere al mediului inconjurator: 

 Masuri de prevenire a expunerii mediului  in functie de substanta/amestec: Se va evita 

deteriorarea fizică a ambalajului. 

 Masuri de formare pentru  prevenirea expunerii: Instruirea personalului cu continutul acestei fise 

cu date de securitate 

 Masuri organizatorice de prevenire a expunerii: Folosiţi acest produs cu ventilaţie adecvată. Nu 

se bea si nu se mananca in timpul utilizarii produsului 

 Masuri tehnice de prevenire a expunerii: Apele contaminate cu acest produs nu se vor deversa in 

cursurile de apa, pe sol sau canalizari fara neutralizare prealabila (a se vedea cap. 6). Se va evita orice fel 

de eliberare in mediu a acestui produs 

 

SECTIUNEA 9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
 

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza 

(a) aspect: lichid limpede, de la incolor la gălbui;  

(b) miros: parfumat;  

 (c) pragul de acceptare a mirosului: Nu sunt date disponibile 

(d) pH: 0.1-1.0 

(e) punctul de topire/punctul de înghețare: aprox. 0ºC 

(f) punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: aprox. 100 ºC 

(g) punctul de aprindere: Nu se aplică 

(h) viteza de evaporare:  Nu există informaţii disponibile  

(i) inflamabilitatea (solid, gaz):  Nu se aplică 

(j) limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie: Nu se aplică  

(k) presiunea de vapori:    Nu există informaţii disponibile  
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(l) densitatea vaporilor:   Nu există informaţii disponibile  

(m) densitatea relativă : aprox. 1.0424 ± 0.02 g/cm ³ 

 (n) solubilitatea (solubilitățile): miscibil cu apa in orice proportie 

(o) coeficientul de partiție: n-octanol/apă:    Log Kow : -2,38  ( pentru acid metan sulfonic) 

(p) temperatura de autoaprindere:   Nu există informaţii disponibile  

(q) temperatura de descompunere:  Nu există informaţii disponibile  

(r) vâscozitatea:  Nu există informaţii disponibile.  

(s) proprietăți explozive:   Neclasificat ca exploziv. 

(t) proprietăți oxidante:   Slab oxidant 

 

 9.2. Alte informatii : nu sunt alte informatii 

 

SECTIUNEA 10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
  

10.1. Reactivitate 

Acest produs este stabil in conditii normale de manipulare si depozitare; activitatile care presupun lucrul 

cu acest produs se vor desfasura in locuri bine ventilate, separat de substante inflamabile, combustibile 

sau/si incompatibile. 

 

10.2. Stabilitate chimică  

R Stabil la temperatura camerei in containere bine inchise in conditii normale de stocare. 

 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase  

Reactii cu metalele cu degajare de hidrogen.  
 

10.4. Condiții de evitat  

Evitati utilizarea ambalajelor cu urme de alte produse, cu accesorii defecte, cu sisteme de inchidere 

neetanse  

 
10.5. Materiale incompatibile  

Pentru acid metansulfonic: 
- Bazele. Efecte corozive asupra metalelor  

 

10.6. Produși de descompunere periculoși  
La descompunerea prin inclazire se degaja gaze toxice: monoxid de carbon , oxizi de sulf. 

 

SECTIUNEA 11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
  

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Pentru acid metansulfonic: 
Informatii privind toxicitatea acuta a produsului 

Inhalare: Având în vedere compoziţia sa, acest produs nu trebuie să fie nociv în condiţii normale de 

utilizare 

• La animale: Fără efect mortal/6 h/Şobolan: 0,74 mg/l, Iritaţie locală a sistemului respirator (Aerosol) 

Ingerare: Nociv în caz de înghiţire. 

• La om: Risc de arsuri ale gurii, esofagului şi stomacului 

• La animale: LD50/Şobolan: 649 mg/kg (Metodă: Ghid de testare OECD 401) (substanţă anhidră) 

           LD50/Şobolan: 1.158 mg/kg (Metodă: Ghid de testare OECD 401) (Ca o soluţie apoasă 

(70%)) 
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Dermic: Nociv în contact cu pielea. 

• La animale: Fără efect mortal/Iepure: 1.000 mg/kg (Metodă: Ghid de testare OECD 402) (Substanţă 

activă) 

LD50/Iepure: 200 - 2.000 mg/kg (Substanţă activă) 

Iritabilitate primară: 

 Corodarea/iritarea pielii: Produsul este iritant/coroziv pentru piele. 

 Lezarea gravă/iritarea ochilor: Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

 Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Acest produs nu prezinta pericole privind 

sensibilizarea pielii sau a cailor respiratorii 

 Informaţii cu privire la următoarele grupe de efecte posibile: 

Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen şi toxic pentru reproducere) 

o Mutagenitatea celulelor germinative: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu 

sunt îndeplinite. 

o Cancerogenitatea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

o Toxicitatea pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 

îndeplinite. 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică: Substanţa sau amestecul sunt 

clasificate drept toxice specifice pentru organe ţintă, expunere unică, categoria 3 cu iritare a tractului 

respirator. Poate provoca iritarea căilor respiratorii 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată: Substanţa sau amestecul nu 

sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe ţintă, expunere repetată. 

 Pericol prin aspirare:  Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 

11.2. Informații suplimentare  
Produsul nu a fost testat ca atare. Evaluarea amestecului  s-a făcut conform metodei 

convenţionale, ţinând cont de conţinutul acestuia în substanţe chimice periculoase. 

  

SECTIUNEA 12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
  

12.1 Toxicitate: 

Pentru acid metansulfonic: 

Toxicitate pentru organismele acvatice 

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic : Periculos pentru viaţa acvatică 

Peşte: Periculos pentru peşti. 

LC50, 96 h (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)) : 73 mg/l (Metodă: Ghid de testare OECD 

203, pH: 7,2) 

Nevertebrate acvatice: Puţin nociv pentru dafnii 

EC50, 48 h (Daphnia magna (purice de apă)) : 260 mg/l (Metodă: Îndrumar de test OECD, 202, pH: 

8,3, Imobilizare) 

Plante acvatice: Periculos pentru alge. 

EC50, 72 h (Selenastrum capricornutum) : 12 - 24 mg/l (Metodă: Îndrumar de test OECD, 201, 

inhibarea ratei de creştere) 

Microorganisme: 

EC50, 3 h (Nămol activat) : 560 mg/l (Metodă: Standard: ISO 8192, pH: 3,2, Inhibarea ratei respiratorii 

pe noroi activat) 

EC10 : 160 mg/l 

Toxicitate acvatică / Toxicitate pe termen lung: 
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Plante acvatice: Concentraţie fară efect observabil (NOEC), 72 h (Selenastrum capricornutum) : 5,8 mg/l 

(Metodă: Îndrumar de test OECD, 201, inhibarea ratei de creştere) 

12.2 Persistenţă şi degradabilitate: 

Pentru acid metansulfonic:  
Biodegradare (În apă): Uşor biodegradabilă 

Carbon organic dizolvat (DOC): 100 % după 28 d (Metodă: OECD Îndrumar de test 301 A) 

12.3 Potenţial de bioacumulare:  

Pentru acid metansulfonic:  
Biocumulare: Bioacumularea este improbabilă. 

Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă: log Kow : -2,38 (Metodă: calculat) 

12.4 Mobilitate în sol:  

Pentru acid metansulfonic:  
Distributia cunoscuta sau estimata in compartimentele de mediu: nu exista date disponibile 

Tensiunea superficiala: nu exista date disponibile. 

 

12.5 Rezultatele PBT şi vPvB:  

Produsul acid metansulfonic nu indeplineste criteriile de clasificare ca PBT – persistent, bioacumulabil 

si toxic sau vPvB –foarte persistent, foarte bioacumulabil. 

 

12.6 Alte efecte adverse:  
Nu există alte informaţii relevante. 

 

12.7. Informatii suplimentare 

Produsul nu trebuie eliminat necontrolat in mediul inconjurator 
   

SECTIUNEA 13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
  

13.1. Metode de tratare a deseurilor 

Manipularea în siguranţă a deşeurilor: scurgerile sau deversările accidentale care nu pot fi recuperate 

sau reciclate se vor manipula ca reziduuri periculoase. Distrugerea acestora se va face în conformitate cu 

normele şi reglementările legale privind protecţia mediului (Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 

privind regimul deşeurilor).  

Metode de depozitare a deşeurilor: Gestionarea deseurilor se face conform legislatiei in vigoare: 

– Eliminarea deseurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 cu modificarile ulterioare 

privind regimul deseurilor. 

– Eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform legea 249/2015 privind gestionarea 

ambalajelor si deseurilor de ambalaje. 

– HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând 

deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 

–  HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 

României  

– HG 349 /2005 privind depozitarea deseurilor 

– Legea 278/2013 privind emisiile industriale 

 

13.2.Eliminarea ambalajului contaminat : 

Eliminarea ambalajului contaminat se va face in conformitate cu Legea 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.Utilizatorul este unic raspunzator pentru luarea la 

cunostinta si respectarea acestor reglementari. 
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SECTIUNEA 14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
 

14.1.Număr ONU:  3265 

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie:  LICHID ORGANIC COROZIV, ACID, N.S.A. 

            14.2.1 ADR/RID/SDR: LICHID ORGANIC COROZIV, ACID, N.S.A. 

            14.2.2 Cod IMDG/ICAO-TI /IATA-DGR :  LICHID ORGANIC COROZIV, ACID, N.S.A. 

14.3. Clasa de pericol pentru transport: 8       

14.4. Grupul de ambalare: III 

              14.4.1. Eticheta de pericol: 8 

              14.4.2. LQ : 5L 

Cod de clasificare:      C3 - lichid, organic, coroziv- Acid metansulfonic 
 

Coletele, baxurile se eticheteaza cu eticheta pentru cantitati limitate conform cap.3.4 (art.3.4.7) care 

trebuie sa aiba dimensiunile de 100 mm x100 mm, bordura (chenarul) negru de min 2 mm trasat la 5 mm 

de margine si partea superioara si inferioara negre. Partea centrala poate sa fie alba sau o culoare care sa 

contrasteze cu fondul. Daca dimensiunile coletului sau baxului o impun, dimensiunile etichetei pot fi 

reduse la minim 50 mm x 50 mm cu conditia ca marcajul sa ramina perfect lizibil si se aplica pe o fata a 

cutiei sau baxului. 

Eticheta pentru cantitati limitate: 

            
Eticheta  pentru cantitati ADR:   

 
  

Paletizare: 

In cazul in care etichetele de cantitati limitate nu sunt vizibile in urma paletizarii, se va eticheta paletul 

cu aceeasi eticheta pe doua fete opuse ale acestuia.  

Dimensiunile etichetelor aplicate pe palet se vor corela cu dimensiunile acestuia (min 250 mm x 250 

mm) si se marcheaza suplimentar cu inscriptia UN 3265. 

 

                  UN 3265   

 

       
In cazul cantitatilor ADR, la paletizarea marfurilor se aplica eticheta corespunzatoare clasei de pericol: 
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     14.5. Pericole pentru mediul inconjurator : a se vedea Sectiunea 6-12. 

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori : a se vedea Sectiunea 8. 

14.7. Transportul in vrac, in conformitate cu anexa II la Conventia MARPOL si cu Codul IBC 

Transportul se realizeaza conform reglementarilor RID/ADR (pentru transportul pe cale ferata 

sau rutier) si IMDG (maritim) : Acest produs nu se livreaza in vrac .                                        

 

Nu se va transporta alături de produse alimentare! 

 

SECTIUNEA 15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 
 

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii si al mediului specifice specifice pentru 

substanta/amestecul in cauza 

Acest produs a fost clasificat si marcat in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008-CLP. 

Produsul respecta legislatia specifica,  aplicabila , in vigoare : 

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH; 

- Regulamentul(UE) nr.453/2010 de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH. 

- Regulamentul (UE) 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice (REACH) 

- 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; 

- Directiva privind agenții chimici: Directiva 98/24/CE  

- Limitele de expunere profesională: Directivele 2000/39/CE, 2006/15/CE și 2009/161/UE  

- Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la 

locul de muncă: Directiva 2004/37/CE  

 

Legislatia nationala: 

- HG  nr.539/2016  privind  clasificarea, ambalarea  si   etichetarea  la  introducerea  pe  piata  a  

preparatelor  periculoase;  

- Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca cu toate modificarile ulterioare;  

- 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 care transpune Directiva Europeana 98/24/CE- privind agentii chimici 

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatatepentru utilizarea de catre lucratori 

a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

- Ordinul 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor 

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificari si completari 

- OUG 195 /2005 privind protectia mediului; Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195 /2005 

privind protectia mediului 

- Directiva Europeana 75/442/EEC –privind deseurile cu toate modificarile ulterioare 

   Alte reglementari: nu sunt 

15.2. Evaluarea securitatii chimice 

Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securitatii chimice pentru acest amestec./Indrumari privind 

manipularea produsului se gasesc in sectiunile 7 si 8 din prezenta fisa cu date de securitate. 

                                                                                                                                                                                              

SECTIUNEA 16. ALTE INFORMAŢII 
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 Fraze de pericol (H):  
H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor 

 Fraze de precautie ( P): 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare 

Fraze de precautie (Prevenire): 

P262: Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 

P280: Purtaţi mănuşi de protecţie. 

Fraze de precautie (Interventie): 

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. 

 Surse de literatură utilizate:  

NDPM /1982, Fişe toxicologice–M.I.Ch 1981, Fişă de securitate Acid metansulfonic – SC Prod Alma 

SRL, Fişă de securitate Acid Citric – Art Chemicals, Fişă de securitate Gifran 7M -  Art Chemicals, Fişă 

de securitate Compozitie de parfumare – Camad Flavors, informaţii de pe site-ul ECB, Ghidul de 

Redactarea a fiselor cu date de securitate ultima versiune valabila 

 Abrevieri:  
REG – regulament 

HG – hotarare de guvern 

OUG – ordonanta de urgenta a guvernului 

FDS – fisa cu date de securitate 

ADR – Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase  

IMDG –  Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

IATA –  Asociația Internațională de Transport Aerian ICAO: Organizația Aviației Civile 

Internaționale CCO: consumul chimic de oxigen  

CBO5 –  Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile  

BCF – factorul de bioconcentrare  

LD50 –  doza letală 50  

LC50 –  concentrația letală 50  

EC50 –  Concentrația eficace 50  

Log Pow –  log coeficientul de partiție octanol-apă Koc: coeficientul de partiție al carbonului 

organic  

DNEL – Nivel calculat -fara efect  

PNEC – Concentratie preconizata fara efect 

 

 Metoda de evaluare a informatiilor mentionate la art.9 din Regulamentul (CE) nr 

1272/2008 CLP utilizata in scopul clasificarii: Principiul de corelare ,,Concentratia amestecurilor cu 

grad de pericol ridicat” 

 Nota privind responsabilitatea : continutul Fisei cu Date de Securitate este in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare: Regulamentul REACH nr 1907/2006 amendat de 

Reglementarea nr 830/2015/CE si Regulamentul 1272/2008- CLP.  Informatiile continute in aceasta fisa 

sunt prezentate in scopul instiintarii asupra riscurilor legate de manipularea si utilizarea produsului. 

Clientului ii revine responsabilitatea de a verifica si testa produsul pentru a vedea daca este adecvat 

scopului sau. Clientul este responsabil pentru utilizarea si manipularea corespunzatoare , in conditii de 

legalitate si siguranta a produsului. Aceasta versiune a FDS anuleaza orice alte versiuni anterioare. 
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 Sfat practic: inainte de utilizarea produsului cititi cu atentie eticheta si FDS. 

 Alte informatii: informatiile din aceasta fisa se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor 

si experienta noastra si sunt furnizate cu buna credinta, din motive de siguranta. Utilizatorii acestora ar 

trebui sa verifice relevanta informatiilor in concordanta cu propriile scopuri si sunt responsabili de 

respectarea tuturor prevederilor legale si a reglementarilor in vigoare. Utilizatorul este responsabil 

pentru utilizarea produsului in alte scopuri decat cele indicate in FDS sau in combinatie cu alte produse. 

Aceasta fisa trebuie furnizata tuturor persoanelor care vor utiliza, manipula, depozita, transporta sau vor 

fi expusi direct/indirect la acest produs. Nu ne asumam responsabilitatea in ceea ce priveste acuratetea 

sau caracterul complet al informatiilor in toate situatiile. 

Pentru a verifica daca este revizia in vigoare a Fisei cu date de securitate se poate accesa situl 

www.farmec.ro 

 

 Istoricul reviziilor :  

 

La revizia 5 a acestei FDS, s-au modificat formatul si informatiile, in formatul standard al FDS, 

in conformitate cu Regulamentul (UE) 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 

substanțelor chimice (REACH) 

 


