Baby Dermalin - Detergent de Rufe
Fişă cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010
Data emiterii: 05/01/2015

Data revizuirii:

:

Versiune: 0.2

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1.
Element de identificare a produsului
Forma produsului
: Amestecuri
Denumire comercială

: Baby Dermalin - Detergent de Rufe

Codul produsului

: TEX.011.337 - 28138 - SFL 005 654

Tipul produsului

: Detergent.

Grupul de produse

: Produs comercial

1.2.

Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1.

Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg
Peamine kasutuskategooria
1.2.2.

: Utilizare de către consumatori

Utilizari nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare
1.3.

Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Senzora BV
Sluisstraat 23 - 25
7411 AC Deventer - Nederland
T +31 570 683333 - F +31 570 617126
info@senzora.nl - www.senzora.com
1.4.
Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1.

Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Eye Irrit. 2 H319
Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16
Classification according DETNET AISE
Clasificarea conform Directivei 67/548/CEE [DSD] sau 1999/45/CE [DPD]
Not classified – According to the « AISE guideline for application of Directive 1999/45/CE »
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]

Pictograme de pericol (CLP)

:

Cuvinte de avertizare (CLP)

: Atenţie

Fraze de pericol (CLP)

: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

Fraze de precauție (CLP)

: P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta
produsului
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: consultaţi medicul

GHS07

2.3.

Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare
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SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.1.

Substanță

Neaplicabil
3.2.

Amestecuri

Numele

Element de identificare a
produsului

%

Clasificare în conformitate
cu Directiva 67/548/CEE

SODIUM LAURETH SULFATE

(Nr. CAS) 68891-38-3
(Nr. UE) 500-234-8
(REACH-Nr) 01-2119488639-16

5 - 15

Xi; R38
Xi; R41

C12-15 PARETH-7

(Nr. CAS) 68131-39-5
(Nr. UE) 500-195-7
(REACH-Nr) exempted -polymer

5 - 15

Xn; R22
Xi; R41

Numele

Element de identificare a
produsului

%

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

SODIUM LAURETH SULFATE

(Nr. CAS) 68891-38-3
(Nr. UE) 500-234-8
(REACH-Nr) 01-2119488639-16

5 - 15

C12-15 PARETH-7

(Nr. CAS) 68131-39-5
(Nr. UE) 500-195-7
(REACH-Nr) exempted -polymer

5 - 15

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Textul complet al frazelor R și 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 administraţi nimic pe cale orală unei persoane inconştiente. Dacă nu vă simţiţi bine, solicitaţi
sfatul medicului imediat şi (arătaţi eticheta dacă este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare

: Asiguraţi posibilitatea de a respira aer curat. Lăsaţi victima să se odihnească.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea

: Îndepărtaţi hainele afectate şi spălaţi toată zona de piele expusă cu săpun slab şi apă, urmată
de clătire cu apă caldă.

Măsuri de prim ajutor după contactul 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. Sunaţi imediat la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Măsuri de prim ajutor după ingerare

: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. Obţineţi îngrijire medicală de urgenţă.

4.2.
Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Simptome/leziuni după inhalare
: Irritation of the respiratory tract. Possible laryngeal spasm/oedema.
Simptome/leziuni după contactul cu pielea

: temporary skin irritation (redness, swelling.

Simptome/leziuni după contactul cu ochii

: Provoacă leziuni oculare grave.

4.3.

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

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1.

Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit

: Spumă. Pudra uscata. Dioxid de carbon. Water spray. Nisip.

Agenți de stingere neadecvați

: A nu se folosi un jet puternic de apă.

5.2.

Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Nu sunt disponibile informații suplimentare
5.3.
Recomandări destinate pompierilor
Măsuri de stingere a incendiilor
: Aplicaţi apă pulverizată sau vapori în suspensie pentru răcirea containerelor expuse. Procedaţi
cu atenţie atunci când stingeţi orice incendiu chimic. Evitaţi (respingeţi) pătrunderea apei
folosite la stingerea incendiilor în mediu.
Protecție la stingerea incendiilor

: Nu intraţi în zona focului fără echipament de protecţie, inclusiv protecţie respiratorie.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1.

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1.

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Planuri de urgență
6.1.2.

: Evacuaţi personalul care nu este necesar.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție

: Dotaţi echipa de curăţare cu protecţie adecvată.

Planuri de urgență

: Zonă aerisită.
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6.2.

Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicaţi pătrunderea în sisteme publice de canalizare şi apă. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters.
6.3.

Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare
6.4.

: Uscaţi cu solide inerte, cum sunt argila sau pământul cu infuzoare, cât mai rapid. Colectaţi
scurgerile de produs. Depozitaţi departe de alte materiale.

Trimiteri către alte secțiuni

See Heading 8. Exposure controls and personal protection.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1.
Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Precauții pentru manipularea în condiții de
: Spălaţi mâinile şi alte zone expune cu săpun slab şi apă înainte de a mânca, bea sau fuma şi
atunci când părăsiţi locul de muncă. Asiguraţi o bună ventilaţie în zona de activitate pentru a
securitate
împiedica formarea vaporilor.
7.2.
Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Condiții de depozitare
: Keep only in the original container in a cool, well ventilated place away from : Păstraţi
containerul închis atunci când nu este folosit.
Produse incompatibile

: Baze tari. Strong acids.

Materiale incompatibile

: Surse de aprindere. Lumina directă a soarelui.

7.3.

Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

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

: Evitaţi orice expunere care nu este necesară.

Protecția mâinilor

: Purtaţi mănuşi de protecţie

Protecția ochilor

: Lentile de protecţie chimică sau ochelari de siguranţă.

Protecția respirației

: Purtaţi o mască autorizată.

Alte informații

: Nu fumaţi, nu mâncaţi şi nu beţi atunci când folosiţi acest produs.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1.

Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică

: Lichidă

Aspectul exterior

: opacified liquid. Viscous.

Culoare

: white.

Miros

: characteristic.

Pragul de acceptare a mirosului

: Nu sunt date disponibile

pH

: 8,2 - 8,8

Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1)

: Nu sunt date disponibile

Punctul de topire

: Nu sunt date disponibile

Punctul de solidificare

: Nu sunt date disponibile

Punct de fierbere

: Nu sunt date disponibile

Punctul de aprindere

: Nu sunt date disponibile

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

: Nu sunt date disponibile

Densitate

: 1,022 - 1,042 g/ml

Solubilitate

: Nu sunt date disponibile

Log Pow

: Nu sunt date disponibile

Viscozitate, cinematic

: Nu sunt date disponibile

Viscozitate, dinamic

: 200 - 600 mPa.s

Proprietăți explozive

: Nu sunt date disponibile
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Proprietăți oxidante

: Nu sunt date disponibile

Limite de explozivitate

: Nu sunt date disponibile

9.2.

Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1.

Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.2.

Stabilitate chimică

Nestabilit.
10.3.

Posibilitatea de reacții periculoase

Nestabilit.
10.4.

Condiții de evitat

Lumina directă a soarelui. Temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
10.5.

Materiale incompatibile

Strong acids. Baze tari.
10.6.

Produși de descompunere periculoși

fume. Monoxide de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1.

Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

: Neclasificat

SODIUM LAURETH SULFATE (68891-38-3)
LD50 contact oral la șobolani
DL50 cutanată la șobolan
C12-15 PARETH-7 (68131-39-5)
DL50 orală
DL50 cale cutanată
Corodarea/iritarea pielii

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
300 - 2000 mg/kg
> ≥ 2000 mg/kg
: Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
pH: 8,2 - 8,8

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Provoacă leziuni oculare grave
pH: 8,2 - 8,8

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

: Neclasificat

Mutagenitatea celulelor germinative

: Neclasificat

Cancerogenitatea

: Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere

: Neclasificat
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

STOT (toxicitate asupra organelor țintă
specifice) – expunere unică

: Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă
specifice) – expunere repetată

: Neclasificat

Pericol prin aspirare

: Neclasificat

Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite
Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Efecte nocive potențiale asupra sănătății umane : Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
și simptome posibile

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
12.1.

Toxicitate

SODIUM LAURETH SULFATE (68891-38-3)
LC50 pești 1
EC50 Dafnia 1
09/07/2015
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SODIUM LAURETH SULFATE (68891-38-3)
CE50 alte organisme acvatice 1
NOEC (cronică)
C12-15 PARETH-7 (68131-39-5)
LC50 pești 1
CL50 alte organisme acvatice 1
12.2.

27,7 mg/l
0,95 mg/l
1 - 10 mg/l
1 - 10 mg/l

Persistență și degradabilitate

Baby Dermalin - Detergent de Rufe
Persistență și degradabilitate

Nestabilit.

SODIUM LAURETH SULFATE (68891-38-3)
Biodegradare

> 90 %

12.3.

Potențial de bioacumulare

Baby Dermalin - Detergent de Rufe
Potențial de bioacumulare
12.4.

Nestabilit.

Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare
12.5.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare
12.6.

Alte efecte adverse

Informații suplimentare

: Evitaţi dispersarea în mediu

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1.
Metode de tratare a deșeurilor
Recomandări pentru eliminarea deșeurilor

: Eliminaţi într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naţionale.

Ecologie – deșeuri

: Evitaţi dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

Numărul ONU

Produsul nu este un produs periculos în sensul reglementărilor aplicabile transportului
14.2.
Denumirea corectă ONU pentru expediție
Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR)
: Neaplicabil
Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG)

: Neaplicabil

Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA)

: Neaplicabil

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN)

: Neaplicabil

Denumirea oficială a mărfii transportate (RID)

: Neaplicabil

14.3.

Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR
Clasa (clasele) de pericol pentru transport
(ADR)

: Neaplicabil

IMDG
Clasa (clasele) de pericol pentru transport
(IMDG)

: Neaplicabil

IATA
Clasa (clasele) de pericol pentru transport
(IATA)

: Neaplicabil

ADN
Clasa (clasele) de pericol pentru transport
(ADN)

: Neaplicabil

RID
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID)
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14.4.

Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR)

: Neaplicabil

Grupul de ambalare (IMDG)

: Neaplicabil

Grupa de ambalaj (IATA)

: Neaplicabil

Grupa de ambalaj (ADN)

: Neaplicabil

Grupul de ambalare (RID)

: Neaplicabil

14.5.
Pericole pentru mediul înconjurător
Periculos pentru mediu
: Nu
Poluant pentru mediul marin

: Nu

Alte informații

: Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6.

Precauții speciale pentru utilizatori

14.6.1.

Transportul terestru

14.6.2.

Transport maritim

14.6.3.

Transport aerian

14.6.4.

Transport pe cale fluvială

Nu este supus ADN
14.6.5.

Transport feroviar

Transport interzis (RID)
14.7.

: Nu

: Nu

Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1.
cauză

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

15.1.1.

Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse restricțiilor din anexa XVII
Dermalin liquid detergent baby nu este pe lista de candidate REACH
Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH
Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH
Regulamentul privind detergenții
5-15 % surfactanti anionici, surfactanti neionici, sãpun
< 5 % fosfonat
Also : Methylisothiazolinone, înãlbitori optici, parfum

15.1.2.

Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare
15.2.

Evaluarea securității chimice

No chemical safety assessment has been carried out

SECȚIUNEA 16: Alte informații
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 complet al codurilor R-, H- și EUH-:
Acute Tox. 4 (Oral)
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
09/07/2015

Toxicitate acută (orală), categoria 4
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
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H302
H315
H318
H319
H412
R22
R38
R41
Xi
Xn

Nociv în caz de înghiţire
Provoacă iritarea pielii
Provoacă leziuni oculare grave
Provoacă o iritare gravă a ochilor
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Nociv în caz de înghiţire
Iritant pentru piele
Risc de leziuni oculare grave
Iritant
Nociv

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 sănătat ea umană, siguranţa în utilizare şi
ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru vreo caracteristică anume a produsului
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