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FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI 
In conformitate cu Reglementarea CE Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

Data emiterii: 18.05.1999 

Data revizuirii: 24.01.2010 

Versiune: 08 
  

 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII 
 1.1. Denumirea produsului: 
 

SANO „X” CREAM [460ml, 500ml, 1L] 
 1.2. Tipul produsului şi utilizarea: 

 
Produs de curăţat lichid 

 1.3. Producător & 

1.4. Distribuitor: 
 

1.5. Distribuitor: 
 

SANO Bruno’s Enterprises Ltd. 
Neve-Neeman Industrial Zone, Hod-Hasharon, 45241 
Tel: 972-9-7473222 Fax:972-9-7473233 ISRAEL 

  HIGIENE LACROIX SRL, str. Ecologistilor, nr. 12B, Brasov 

 Tel/Fax: 0268.44.20.20 / 0368.40.50.40; office@higiene.ro 
 

2. IDENTIFICAREA RISCURILOR 
 Acesta nu este un preparat periculos. Conform directivelor CE. 
 

 

3. COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE 
 Compoziţie/ Informaţii despre ingrediente 
 

 
Familia chimică: 

 
Amestec de surfactanţi şi săruri anorganice. 

 Modalitate de utilizare: 
 

Produs de curăţat 
 Constituenţi 

 CAS 
 

EINECS 
 

Termeni 
 

Concentraţie 
 

Simbol 
 

Fraze de risc 
 68411-30-3 

 
270-115-0 

 
Alchilbenzen Sulfonat 

 
5,0-15,0% 

 
Xn 

 
R22,R38,R41 

 74432-13-6 
 

Nu se aplică 
 

Alcooli Polietoxilati 
 

<5,0% 
 

Xn 
 

R22,R38,R41 
 471-34-1 

 
207-439-9 

 
Carbonat de calciu 

 
>30,0% 

 
- 

 
- 

 Nu se aplică 
 

Nu se aplică 
 

Parfum 
 

q.s. 
 

Xn, N 
 

R10, R38, R43, R50/53 
  

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 4.1 Dupa inhalare: Aer curat. 

4.2. După contactul cu pielea: Spălaţi cu apă după utilizarea produsului. 
4.3. După contactul cu ochii: Clătiţi cu multă apă cu pleoapa larg deschisă. Cereţi sfatul medicului. 
4.4. După ingestie: Daţi victimei să bea multă apă. Consultaţi doctorul dacă nu vă simţiţi bine. 

 
 
 

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 
 Mijloace adecvate de stingere a incendiilor: Trebuie să fie adecvate mediului înconjurător 
  

 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE VĂRSARE ACCIDENTALĂ 
 Curăţaţi cu un material care absoarbe lichidele. A se vedea mai jos precizările privind aruncarea produsului. Curăţaţi. 
  

http://www.sanoromania.ro/


 
 
 
 

Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 1 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
 

daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 



SANO „X” CREAM (continuare) 
 

7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE 
 Manevrare: 

Nu există alte cerinţe. Vezi eticheta. 

Depozitare: 
Păstraţi recipientul bine închis. Evitati depozitarea la temperaturi foarte ridicate sau joase. 

 
 
 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ 
 8.1. Protecţie respiratorie: Nu este necesară. 

8.2. Protecţia mâinilor & pielii: Nu este necesară 

8.3. Protecţia ochilor: Nu este necesară. 
8.4. Igienă industrială:  Îndepărtaţi imediat îmbrăcămintea contaminata.Spălaţi-vă pe mâini şi pe faţă după 

folosirea substanţei. Aplicati cremă protectoare. 
 

 
 

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
 Aspect: Lichid vâscos, cremos 

Culoare: Gălbui 
Miros: Parfumat 

Gravitate specifică/20
0
C: 1,41-1,51 

Valoare pH (soluţie10%) 9,50-11,0 
Viscozitate (ASTM cup θ=4mm): 70-150 sec. 

 
 
 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 Condiţii care trebuie evitate: 

Nu există informaţii disponibile. 

Substanţe care trebuie evitate 
Nu există informaţii disponibile. 
Produse periculoase de descompunere 
Nu există informaţii disponibile. 

  
 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 Toxicitate acută: 

Nu există date disponibile. 
Informaţii toxicologie suplimentare: 
Produsul trebuie manevrat cu grija necesară la manevrarea substanţelor chimice. 

  

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 Agentii tensioactivi continuti in acest preparat corespund criteriilor de biodegradabilitate prevazute de Regulamentul CE 

Nr. 648/2004 privind detergentii. 
Biodegradabilitatea surfactantului: peste 80% 
Date care sustin aceasta afirmatie sunt tinute la dispoziita autoritatilor competente ale Statelor Membre si le vor fi furnizate la 
cererea directa a acestora sau la cererea unui producator de detergenti. 

  
 

13. PRECIZĂRI PRIVIND ARUNCAREA PRODUSULUI 
 Produs 

Vă recomandăm să contactaţi autorităţile competente sau companiile autorizate care se ocupă de aruncarea deşeurilor, care vă vor 

informa despre modul în care trebuie să aruncaţi deşeurile speciale. 
Ambalaj 
Se aruncă în conformitate cu reglementările oficiale. 

  
 
 
 

Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 2 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
 

daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 



SANO „X” CREAM (continuare) 
 

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
 Conform reglementărilor oficiale. 
 

 

15. INFORMAŢII REGLEMENTARE 
NECOMESTIBIL 

 
Simbol: NU 

 
Fraze de risc: NU 

 
Fraze S S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor 

S26 În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 
S45  În caz de accident sau dacă nu vă simţiţi bine, cereţi imediat sfatul medicului (arătaţi eticheta 

dacă este posibil) 
S46 In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul sau eticheta. 

 
Conţine: Limonene 

  

16. ALTE INFORMAŢII 
Fraze de risc: 

 
R10: Inflamabil 
R22 Nociv prin inghitire 

R38 Iritant pentru piele 
R41 Risc de leziuni oculare grave 
R43 Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea 
R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic 

 
Citiţi în întregime eticheta şi urmaţi instrucţiunile înainte de folosire ! 
Surse de informare folosite în compilaţia din fişa privind datele de siguranţă: 

FDSM ingrediente 
 

Această Fişă de Date privind Siguranţa Materialului substituie şi anulează fiecare ediţie precedentă. 
 

Data emiterii: 18.05.1999 

Data revizuirii: 24.01.2010 

Versiune: 08 
FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI valabilă până la 24.01.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 3 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
 



daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 


