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Fişa cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Wetrok Reocid
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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
Wetrok Reocid

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizarea substanţei/amestecului
Detergenti si agenti de curatare (inclusiv produse bazate pe solventi)
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Societatea:
SC Ber's New Solutions SRL
Numele străzii:
Str. Matei Basarab, Nr 69, Bloc L109Bis, Parter, Sector 3
Oraşul:
030672 Bucuresti, România

Telefon:
E-Mail:
Internet:

+40 21 322 4366
office@bers.ro
www.berscleaning.ro

1.4. Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă:

Institutul National de Sanatate Publica +40 21 31 83 606

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Categorii de pericol:
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Lez. oc. 1
Sensibilizarea pielii/căilor respiratorii: Sens. piele 1
Fraze de pericol:
Provoacă leziuni oculare grave.
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
2.2. Elemente pentru etichetă
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă
decanol etoxilat
Sodiu sulfat de sodiu
Cuvânt de avertizare:

Pericol

Pictograme:

Fraze de pericol
H318
H317
Fraze de precauţie
P280

P305+P351+P338

P310

Provoacă leziuni oculare grave.
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a
ochilor/echipament de protecţie a feţei.
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.
Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
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2.3. Alte pericole
nici una/nici unul

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii
3.2. Amestecuri
Componenţi cu potenţial periculos
Nr. CAS

Componente
Nr. CE

Greutate
Nr. Index

Nr. REACH

Clasificare GHS
26183-52-8

decanol etoxilat

5 - < 10 %
02-2119613039-45

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318
64-17-5

ethanol, ethyl alcohol
200-578-6

1-<5%
603-002-00-5

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319
126-92-1

Sodiu sulfat de sodiu

1-<5%

204-812-8

01-2119971586-23

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318
5949-29-1

Acid citric monohidrat

1-<5%
01-2119457026-42

Eye Irrit. 2; H319
101-86-0

hexil cinamaldehidă

0.1 - < 1 %

Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H317 H400 H411
106-24-1

(E) -3,7-dimetil-2,6-octadiena-1-ol

0.1 - < 1 %

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H315 H318 H317
106-22-9

3,7-dimetil-6-octen-1-ol

< 0.1 %

203-375-0
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H315 H319 H317
2634-33-5

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin-3-onă
220-120-9

< 0.1 %

613-088-00-6

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400
2682-20-4

2-metilizotiazol-3(2H)-onă
220-239-6

< 0.1 %
613-326-00-9

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic
Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410
EUH071

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi secţiunea 16.
Etichetarea conţinutului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.648/2004
5 % - < 15 % agenţi tensioactivi neionici, < 5 % agenţi tensioactivi anionici, < 5 % policarboxilaţi, parfumuri
(Hexyl cinnamal, Linalool, Geraniol, Benzyl salicylate, Citronellol), conservanţi (Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone).
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Informaţii suplimentare
nici una/nici unul

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicaţii generale
La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului. Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi
la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
Dacă se inhalează
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.
În caz de contact cu pielea
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi
pielea cu apă [sau faceţi duş]. În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
În caz de contact cu ochii
Dupa contactul cu ochii clatiti ochii cu apa suficient de mult cu pleoapele deschise, apoi consultati imediat
medicul.
Dacă este ingerat
Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Dupa inghitire clatiti gura cu suficienta apa (numai daca
persoana este constienta) si solicitati imediat ajutor medical.
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Pana acum nu sunt cunoscute simptome. La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica. Poate provoca reactrii alergice. In caz de fenomene alergice, indeosebi in zona
respiratorie, consultati imediat medicul. In caz de accident sau indispozitie se va aduce imediat medicul (daca
e posibil i se va arata eticheta).

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzătoare
Masurile de stingere corespund zonei.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză
Neinflamabil.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator.
Informaţii suplimentare
Vaporii se indeparteaza prin stropire cu apa. Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa
ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Se va asigura o aerisire suficienta. A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. Evitarea inspirarii si contactul cu
pielea si cu ochii. Utilizati echipament personal de protectie.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant
universal). Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor
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periculoase.
6.4. Trimitere la alte secţiuni
Manipulare în siguranţă: vezi secţiunea 7
Echipament de protectie personal: vezi secţiunea 8
Debarasare si depozitare deseuri: vezi secţiunea 13

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Măsuri de prevedere la manipulare
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Respectati instructiunile de intrebuintare. A se utiliza numai în locuri bine
ventilate.
Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor
Produsul nu este: Arde.
Produsul nu este: Exploziv.
Informaţii suplimentare
Nu sunt necesare masuri deosebite.
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va feri de expunerea directa la soare. Depozitati in loc rece si uscat.
Temperatura recomandata pentru depozitare: la temperatura camerei
Indicaţii privind depozitarea impreuna
Nu sunt necesare masuri deosebite.
Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare
Temperatura minimala de depozitare: 15°C
Temperatura maxima de depozitare: 25°C
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Respectati instructiunile de utilizare de pe eticheta.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1. Parametri de control
Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici
Nr. CAS

Denumirea substantei

ppm

mg/m³

fib/cm³

Clasă

64-17-5

Alcool etilic

1000

1900

8 ore

5000

9500

15 min

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri de igienă
Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. Inainte de a face pauze si la sfarsitul lucrului spalati
temeinic mainile si fata, eventual faceti dus. A nu mânca sau bea în timpul utilizării.
Protecţia ochilor/feţei
Protectie adecvata a ochilor: ochelari de protectie etans pentru gaze.
Nr. revizuirii: 1.6 - Înlocuieşte versiunea: 1.6

RO

Data tipăririi: 07.08.2019

SC Ber's New Solutions SRL

Fişa cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Wetrok Reocid
Data revizuirii: 06.08.2019

Codul produsului: 84

Pagina 5 aparţinând 10

Protecţia mâinilor
Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate EN ISO 374
Recomandare::
Material corespunzator:
NBR (Nitril cauciuc)
Grosimea materialului de manusi 0.33 mm Timp de patrundere (durata maxima de purtare) 120 min
Grosimea materialului de manusi 0.11 mm Timp de patrundere (durata maxima de purtare) 10 min
In caz de utilizari speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie
numite mai sus.
Protecţia pielii
A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.
Protecţie respiratorie

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:
Culoare:
Miros:

lichid
rosu
caracteristic
Testat conform cu

pH-Valoare:

4.2 - 5.2

Modificări ale stării
Punctul de topire:

nedeterminat

Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de
fierbere:

Nu sunt date disponibile

Punct de aprindere:

Nu sunt date disponibile

Inflamabilitate
Substanţă solidă:

nu aplicabile
nu aplicabile

Gaz:

nedeterminat

Limita minimă de explozie:
Limita maximă de explozie:

nedeterminat

Temperatură de autoaprindere
Substanţă solidă:
Gaz:

nu aplicabile
nu aplicabile

Temperatura de descompunere:

nedeterminat

Proprietăţi de întreţinere a arderii
Neoxidant.

nedeterminat

Presiune de vapori:
Densitate:

1.005 - 1.015 g/cm³ ASTM D 7777

Solubilitate în apă:
Solubilitate in alţi solvenţi
nedeterminat

se poate amesteca

Coeficient de partiţie:

nedeterminat

Vâscozitate / dinamică:

nedeterminat

Vâscozitate / cinetică:

nedeterminat
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Densitatea de vapori:

nedeterminat

Viteză de evaporare:

nedeterminat

9.2. Alte informaţii

Conţinutul de corpuri solide:

nedeterminat

nici una/nici unul

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1. Reactivitate
Nu apar reacţii periculoase la o manipulare şi depozitare corectă.
10.2. Stabilitate chimică

Substanţa este stabilă chimic în condiţiile recomandate de depozitare, folosire şi temperatură.
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Reactie exoterma cu: Baze
10.4. Condiţii de evitat
Conditii de evitat: ger. A se proteja de lumina solară.
10.5. Materiale incompatibile
Baze
10.6. Produşi de descompunere periculoşi
Substanţa este stabilă chimic în condiţiile recomandate de depozitare, folosire şi temperatură.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicitate acută
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
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Nr. CAS

126-92-1

Sursa

500

Metodă

orală

LD50
mg/kg

6200

Sobolan

IUCLID

prin inhalare (4 h)
vapori

LC50

95,6 mg/l

Sobolan

RTECS

LD50
mg/kg

4000

ethanol, ethyl alcohol

Sodiu sulfat de sodiu

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin-3-onă
ATE
mg/kg

500

orală

ATE
mg/kg

100

dermică

ATE
mg/kg

300

prin inhalare vapori

ATE

0.5 mg/l

prin inhalare aerosoli

ATE

0.05 mg/l

orală
2682-20-4

Specii

ATE
mg/kg

orală
2634-33-5

Doză

decanol etoxilat
orală

64-17-5

Pagina 7 aparţinând 10

Componente
Calea de expunere

26183-52-8

Codul produsului: 84

2-metilizotiazol-3(2H)-onă

Iritaţie şi corosivitate
Provoacă leziuni oculare grave.
Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efecte de sensibilizare
Poate provoca o reacţie alergică a pielii. (hexil cinamaldehidă; (E) -3,7-dimetil-2,6-octadiena-1-ol;
3,7-dimetil-6-octen-1-ol; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin-3-onă; 2-metilizotiazol-3(2H)-onă)
Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informaţii suplimentare privitor la examene
Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Metoda de calcul. Produsul nu a
fost testat.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
12.1. Toxicitatea
Produsul nu este: Ecotoxic.
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Componente
Toxicitate acvatică

64-17-5

Codul produsului: 84

[h] | [d] Specii

Doză

Metodă

Sursa

ethanol, ethyl alcohol
Toxicitate acută pentru
crustacea

CE50
9268 14221 mg/l

48 h Daphnia magna

IUCLID

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Agentul activ de suprafaţă conţinute în acest amestec corespunde criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în
Regulamentul (CE) nr 648/2004 privind detergenţii.
12.3. Potenţialul de bioacumulare

Produsul nu a fost testat.
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă
Nr. CAS

Componente

64-17-5

ethanol, ethyl alcohol

Log Pow
-0,31

12.4. Mobilitatea în sol
In caz de patrundere in sol, produsul este mobil si poate contamina panza de apa freatica.
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB
Substanţele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanţelor PBT/vPvB în
conformitate cu REACH, anexa XIII.
Informaţii suplimentare
Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Metoda de calcul. Produsul nu a
fost testat.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Îndepărtare a rezidurilor
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Nu lasati sa ajunga in sol/subsol.
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.
Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
DEŞEURI MUNICIPALE (DEŞEURI MENAJERE ŞI DEŞEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN
200129
COMERŢ, INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII), INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT; fracţiuni
colectate separat (cu excepţia celor de la secţiunea 15 01); detergenţi cu conţinut de substanţe
periculoase; deşeu periculos
Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi
Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Ambalajele contaminate
vor fi tratate la fel cu materialul.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
Transport rutier (ADR/RID)
14.1. Numărul ONU:

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.

Transport naval (IMDG)
14.1. Numărul ONU:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nr. revizuirii: 1.6 - Înlocuieşte versiunea: 1.6

RO

Data tipăririi: 07.08.2019

SC Ber's New Solutions SRL

Fişa cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Wetrok Reocid
Data revizuirii: 06.08.2019

14.4. Grupul de ambalare:

Codul produsului: 84

Pagina 9 aparţinând 10

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numărul ONU:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU:

nu

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori
Nu exista informaţii.
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC
nu aplicabile

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru
substanţa sau amestecul în cauză
Reglementări UE

2010/75/UE (COV):

1.92 % (19.296 g/l)

2004/42/CE (COV):

1.92 % (19.296 g/l)

Avize suplimentare

De retinut: Reglementarea (EG) Nr. 648/2004 despre Detergenti, 850/2004/EC, 1107/2009/EC, 649/2012/EC.
Regulamente naţionale

Restricţiile privind ocuparea forţei de
muncă:
Clasă pericilitare a apelor (D):

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii
juvenile (94/33/CE).
1 - slabă contaminare a apei

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Modificări
Această fişă tehnică de securitate conţine modificări faţă de versiunea precedentă în secţiunile:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
Abrevieri şi acronime
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
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Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)
H225
Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H301
Toxic în caz de înghiţire.
H302
Nociv în caz de înghiţire.
H311
Toxic în contact cu pielea.
H314
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H315
Provoacă iritarea pielii.
H317
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318
Provoacă leziuni oculare grave.
H319
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H330
Mortal în caz de inhalare.
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 .
EUH071
Corosiv pentru căile respiratorii.
Alte indicaţii
Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul
tiparirii. Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie
de siguranta in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate
asupra altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, vagy
megmunkálásnak vetik alá, az úgy készített új anyagra nem vihetok át ennek a biztonsági adatlapnak az
adatai, amennyiben ebbol nem adódik kifejezetten valami más.

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a
furnizorului anterior.)
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