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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
Forma produsului : Amestecuri
Denumirea produsului : Hand Cleaner Classic Red
Codul produsului : 10100
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
1.2.1. Utilizări identificate relevante
Categoria principală de utilizare : Utilizare profesională,Utilizare de către consumatori,Utilizare industrială
Funcţia sau categoria de utilizare : Cosmetice

1.2.2. Utilizari contraindicate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
Număr pentru apeluri de urgență : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Țara Organism/societate Adresă Număr pentru apeluri de 
urgență

Observații

România Department of Clinical 
Toxicology
Spitalul de Urgenta Floreasca

Calea Floreasca
 Bucuresti

+40 21 230 8000

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, 2020/878 (anexa II la REACH)
Neclasificat

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)

Etichetarea nu se aplică
2.3. Alte pericole
Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Frequent or prolonged contacts may defat and dry the skin, leading to discomfort and 

dermatitis.

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]

CI 16255 (Nr. CAS) 2611-82-7
(Nr. UE) 220-036-2

1 Neclasificat

AQUA (Nr. CAS) 7732-18-5
(Nr. UE) 231-791-2

Neclasificat

C9-16 ALKANES/CYCLOALK ANES Neclasificat

POTASSIUM TALLATE (Nr. CAS) 61790-44-1
(Nr. UE) 263-136-1

Neclasificat

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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C9-11 ALCOHOLS (Nr. CAS) 66455-17-2
(Nr. UE) 266-367-6

Neclasificat

BHT (Nr. CAS) 128-37-0
(Nr. UE) 204-881-4

Neclasificat

2-BROMO-2- NITROPROPANE-1 ,3- DIOL (Nr. CAS) 52-51-7
(Nr. UE) 200-143-0

Neclasificat

IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE (Nr. CAS) 55406-53-6
(Nr. UE) 259-627-5

Neclasificat

GLYCERIN (Nr. CAS) 56-81-5
(Nr. UE) 200-289-5

Neclasificat

BUTYLENE/ETHYLENE COPOLYMER (Nr. CAS) 9019-29-8 Neclasificat

PARFUM Neclasificat

C12-14 ETHOXYLATED/PROPOXYLATED 
ALCOHOLS

(Nr. CAS) 68439-50-9 Neclasificat

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Măsuri generale de prim ajutor : În toate cazurile de îndoială, sau atunci când simptomele persistă, solicitaţi asistenţă 

medicală.
Măsuri de prim ajutor după inhalare : No special measures are necessary.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Change contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reuse.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 

minutes holding eyelids apart. If irritation persists, consult a specialist.
Măsuri de prim ajutor după ingerare : Get immediate medical advice/attention. Do not induce vomiting. If major quantities of dust 

are swallowed or inhaled, immediately drink: Water.
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Simptome/efecte : No symptoms known up to now.
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Nici unul.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Agenți de stingere neadecvați : Necunoscut.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză
Nu sunt disponibile informații suplimentare
5.3. Recomandări destinate pompierilor
Alte informații : Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or 

surface water.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Măsuri generale : In case of gas being released or leakage into waters, ground or the drainage system, the 

appropriate authorities must be informed.

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență
Nu sunt disponibile informații suplimentare

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență
Nu sunt disponibile informații suplimentare
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător
Do not allow to enter into soil/subsoil. Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de canalizare. Make sure spills can be contained (e.g. 
sump pallets or kerbed areas).
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Pentru izolare : Collect in closed containers for disposal. Treat the assimilated material according to the 

section on waste disposal.
Metode de curățare : Clean up with absorbent material (for example sand, sawdust, neutral absorbent granule, 

silica gel).
6.4. Trimitere la alte secțiuni
Information on personal protective equipment - see Chapter 8. Informații privind manipularea în condiții de siguranță - vezi Secțiunea 7.
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SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Măsuri de igienă : When using do not eat, drink or smoke.
7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Prevederi speciale privind ambalarea : Keep/Store only in original container.
Materialele ambalajului : Suitable material for Container: Stainless steel. polyethylene.
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
Nici unul.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1. Parametri de control
GLYCERIN (56-81-5)
UE IOELV TWA (mg/m³) 10 mg/m³

Germania TRGS 910 Note privind concentrația acceptabilă

8.2. Controale ale expunerii
 

 

Controlul expunerii mediului:
Informații privind manipularea în condiții de siguranță - vezi Secțiunea 7.

Alte informații:
Change contaminated clothing. Wash contaminated clothing prior to re-use.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Stare fizică : Lichidă
Culoare : red.
Miros : odourless.
Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile
pH : Nu sunt date disponibile
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 sunt date disponibile
Presiunea de vapori : Nu sunt date disponibile
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C : Nu sunt date disponibile
Densitatea : Nu sunt date disponibile
Solubilitate : Nu sunt date disponibile
Log Pow : Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic : Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic : Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive : Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante : Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate : Nu sunt date disponibile
9.2. Alte informații
Informații suplimentare : Nici unul

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1. Reactivitate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.2. Stabilitate chimică
The product is stable at normal handling- and storage conditions.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
No information available.
10.4. Condiții de evitat
No information available.
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10.5. Materiale incompatibile
Agent oxidant puternic.
10.6. Produși de descompunere periculoși
Nu sunt disponibile informații suplimentare

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

GLYCERIN (56-81-5)
LD50 contact oral la șobolani 27 mg/kg greutate corporală

Corodarea/iritarea pielii : Neclasificat
Informații suplimentare : Not an irritant.
Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat
Informații suplimentare : Not an irritant.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat (No indications of human germ cell mutagenicity exist.)
Cancerogenitatea : Neclasificat

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 – apă : No harm to water organisms up to the tested concentration.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt 
(acut)

: Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung 
(cronic)

: Neclasificat

GLYCERIN (56-81-5)
LC50 pești 1 54000 mg/l Oncorhynchus mykiss
12.2. Persistența și degradabilitatea
Hand Cleaner Classic Red 
Persistența și degradabilitatea Product is biodegradable.
12.3. Potențialul de bioacumulare
Hand Cleaner Classic Red 
Potențialul de bioacumulare No indication of bio-accumulation potential.
12.4. Mobilitatea în sol
Hand Cleaner Classic Red 
Ecologie – sol Nu sunt date disponibile.
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
Nu sunt disponibile informații suplimentare
12.6. Alte efecte adverse
Alte efecte adverse : Nici unul.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deșeurilor
Metode de tratare a deșeurilor : Predarea către o companie oficială înregistrată pentru eliminarea deșeurilor. Contaminated 

packing must be completely emptied and can be re-used following appropriate cleaning. 
Handle contaminated packaging in the same way as the substance itself.

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

14.1. Numărul ONU
Neaplicabil Neaplicabil

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție
Neaplicabil Neaplicabil

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Neaplicabil Neaplicabil

14.4. Grupul de ambalare
Neaplicabil Neaplicabil

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

Poluant pentru mediul marin : Nu

Nu sunt disponibile informații suplimentare
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori
Transportul terestru
Nu sunt date disponibile

Transport maritim
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 conţine ingrediente din substanţa candidatului REACH (e) lista
Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH
Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.
Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
poluanții organici persistenți

15.1.2. Reglementări naționale
Nu sunt disponibile informații suplimentare
15.2. Evaluarea securității chimice
Chemical safety assessments for substances in this mixture were not carried out.

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Nu sunt disponibile informații suplimentare

SDS MPM 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 o anumită caracteristică a 
produsului.


