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SECTIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii 
 

1.1. Identificarea produsului 

Forma produsului  :  Amestec 

Denumirea produsului :  Huwa-San TR-50 

Tipul produsului  :  Produs stabilizat  

Grupul produsului : Produs pentru comercializare 

 

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

1.2.1. Utilizări relevante identificate 

Categoria principală de utilizare : Uz industrial  

Categoria functionarii sau utilizarii  :  Dezinfectant. 

 

1.2.2. Utilizări contraindicate 

Nu există informații suplimentare disponibile 

 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

ROAM TECHNOLOGY NV  

I.Z. Poort Genk 6835, Geleenlaan 24  

3600 Genk / Belgia 

T 0032 89 44 00 42  

info@roamtechnology.com- www.huwasan.com 

 

1.4. Numar de telefon in situatii de urgenta 

 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer 

România Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

Bucureşti 

+40213183606 

 

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Clasificarea substantei sau amestecului 

Clasificare conform cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Acute Tox. 4 (Oral)  H302  

Skin Irrit. 2  H315  

Eye Dam. 1  H318 

STOT SE 3  H335  

 

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16 

 

Efecte fizico-chimice adverse, asupra sănătății umane și de mediu  

Nu există informații suplimentare disponibile  

 

2.2. Elemente ale etichetei 

Etichetare conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Pictograme de pericol (CLP) :  GHS05 

 

        GHS07 
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Cuvant de avertizareCLP :  Pericol  

Ingrediente cu factor de risc : soluție hydrogen peroxid ...%  

Fraze de pericol (CLP) : H302 - Nociv în caz de înghițire,  

H315 - Provoacă iritarea pielii 

H318 – Provoca leziuni ocular grave 

H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii 

 

Fraze de precautie (CLP) :  P261 -A se evita sa se inspire praful / fumul / gazul / ceata / 

vaporii / spray-ul 

P264 –Spalati-va … bine dupa utilizare 

P270 – A nu manca, bea sau fuma intimpul utilizarii produsului 

P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spatii bine ventilate 

P280 -Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de 

protectie / echipament de protecție a ochilor / echipament 

de protectie a fetei 

P301+P312 -ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU 

DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic / … /dacă nu vă 

simțiți bine 

P302+P352 – IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu 

multă apă / … 

P304+P340 – IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la 

aer liber și mențineți-o intr-o pozitie confortabilă pentru 

respirație  

P305+P351+P338 -ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu 

atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de 

contact, dacă este cazul și daca acest lucru se poate face cu 

usurinta.Continuați să clătiți  

P310 -Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ  sau un medic 

P321 - Tratament specific (a se vedea ... de pe această 

etichetă) 

P330 – Clatiti gura 

P332+P313 -În caz de iritare a pielii: consultați medicul 

P362+P364 -Scoateți îmbrăcămintea contaminată și a o spăla 

înainte de reutilizare  

P403 + P233 - A se depozita într-un spatiu bine ventilat. 

Pastrati recipientul inchis etans. 

P405 –A se depozita sub cheie. 

P501 - Aruncați conținutul / recipientul I conformitate cu 

legislatia in vigoare. 

 

2.3. Alte riscuri potentiale 

Alte pericole care nu contribuie la clasificare 

 

Pericol de descompunere sub influența căldurii. Intretine arderea substanțelor inflamabile. 

Risc de descompunere în contact cu materiale non-tolerante (oxizi metalici, ioni metalici, săruri 

metalice, baze, Agenți reducători). 

 

SECTIUNEA 3: Compozitie / informatii despre ingrediente 
3.1. Substanta 

Nu se aplica  

 

3.2. Amestecul 

Denumire Identificator produs % 
Clasificare in conformitate 

cuRegulamentul (EC) Nr.1272/2008 [CLP] 

soluție hydrogen peroxid...%  (nr. CAS)7722-84-1 

(nr. EC)231-765-0 

49-49,9 Ox. Liq.1, H271 
Acute Tox. 4 (Orale), H302  
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(nr. EC index)008-003-00-9 

(nr. REACH)01-2119485845-22 

Skin Corr.1A, H314  
Acute Tox. 4 (Inhalare praf), H332 
STOT SE 3, H335  

Denumire Identificator produs %   Limitele de concentrație specifice 

soluție hydrogen peroxid...%  (nr. CAS)7722-84-1 

(nr. EC)231-765-0 

(nr. EC index)008-003-00-9 

(nr. REACH)01-2119485845-22 

49-49,9 Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70%  
Skin Corr. 1B; H314: 50% ≤ C < 70%  
Skin Irrit. 2; H315: 35% ≤ C < 50%  
Eye Irrit. 2; H319: 5% ≤ C < 8%  
Ox. Liq. 1; H271: C ≥ 70% 
Ox. Liq. 2; H272: 50% ≤ C < 70%  
STOT SE 3; H335: C ≥ 35%  
Eye Dam. 1; H318: 8% ≤ C < 50% 

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16 

 

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor  
 

4.1   Descrierea masurilor de prim ajutor 

Masuri generale de prima ajutor  : Stop respirator: respirație artificială sau oxigen. Preveniti răcirea prin acoperirea 
victima (nu prin  încălzire). În funcție de starea victimei: medic / spital. Nu administrați 
nimic pe cale bucală unei persoane în stare de inconștiență. 

Masuri de prim ajutor dupa inhalare  :  Scoateți victima la aer curat. Probleme respiratorii: consultați un medic / 
serviciu medical. Stop respirator: respirație artificială sau oxigen. 

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu 
pielea  

: Spălați-vă imediat cu multă apă. Ia victima la un medic dacă iritația 
persistă. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. 

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu 
ochii  

:  Clătiți imediat cu multă apă timp de 15 minute. Nu se aplică agenți de neutralizare. 
Duceti victima la un oftalmolog. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și ușor de 
făcut. Continuați să clătiți. 

Masuri de prim ajutor dupa ingerare  : Clătiți gura cu apă. În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta 
ambalajul sau eticheta. Victima sa nu bea apa deloc, sau foarte putina. NU se va 
induce stare de vomă. 

 

4.2. Cele mai importante efecte si simptome, atat acute, cat si intarziate 

Simptome/ leziuni dupa inhalare  :  Durere de cap. Tuse. Greaţă. Iritație ușoară. Vărsături. Poate provoca iritarea căilor 

respiratorii. Ameţeală. 

Simptome/ leziuni dupa contactul cu pielea  :  Arsuri / coroziune a pielii. Paloare. Provoacă iritarea pielii. 

Simptome/ leziuni dupa contactulcu ochii  :  Coroziune a țesutului ochiului. Leziuni oculare permanente. Provoacă leziuni oculare 

grave. 

Simptome/ leziuni dupa ingerare  :  Arsuri la nivelul mucoasei gastrice / intestinale. Durere abdominală. Ameţeală. 
Durere de cap. Tulburări de conștiență. Vărsături.  

Simptome cronice :  In cazul expunerii/ contactului continue si repetate : senzatie de gat uscat sau 
dureros. Iritație a țesutului ochiului.  

 

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamente special necesare 

Nu există informații suplimentare disponibile 

 

SECTIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 

5.1. Mijloace de stingere 

Mijloace de stingere adecvate  :  Preferabil: cantitățile de apă. Jet de apă. Nisip.  

Mijloace de stingere neadecvate :  Pulbere chimică uscată. A nu se folosi dioxidul de carbon. 
 

5.2. Pericole special cauzate de substanta sau amestec 

Pericol de foc  :  Exploziv în amestec cu materiale combustibile. Pericol de suprapresiune și 
izbucnire din cauza descompunerii în spații închise și țevi. Menține ardere de 
substanțe inflamabile. Intretine arderea. Reacții care implică un pericol de incendiu: 
a se vedea "Reactivitate la pericol".  
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Pericol de explozie  :  INDIRECT Pericol de explozie. Căldura pot provoca creșterea presiunii în rezervoare 
/ tobe: risc de explozie. Reacții cu pericol de explozie: a se vedea "Reactivitate la 
pericol".  

5.3. Sfaturi pentru pompieri: 

Măsuri de precauție impotriva focului  : Expunerea la foc / caldura: păstrează direcția opusă vântului. Expunerea la foc / 
caldura: a se mentine in vecinătatea ușilor și ferestrelor apropiate.  

Instrucțiuni de stingere a incendiilor :  Raciti rezervoare/ tobele cu jet de apă si indepartati-le în siguranță. Utilizați apă 
pulverizată sau ceață pentru răcirea containerelor expuse. Purtați echipament de 
protecție respiratorie. 

Protecție în timpul stingerii incendiilor  :  Expunere la căldură/ incendiu: aparatura cu aer/oxygen comprimat. Nu intrați zona 
de incendiu, fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecție respiratorie. 

 

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentala 
 

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

6.1.1. Pentru personalul non-urgenta 

Echipament de protectie  : Mănuși. Mască de protecție. Echipament de protecție.  

Proceduri de urgenta :  Informati publicul cu privire la pericolul și dati sfaturi pentru a menține direcția opusă 
vântului. Eliminați toate sursele de aprindere. Păstrați containerele închise. Purtați 
echipament individual de protecție recomandat. Asigurați o ventilare adecvată a 
aerului. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.  

6.1.2. Pentru personalul expus 

Echipament de protectie  :  Echipati membrii echipei de interventie cu echipamente de protectie corespunzatoare  

Proceduri de urgenta :  Aerisiti incaperea/ suprafata  
 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 

Preveniti raspandirea in canalizare.A se preveni intrarea în sistemul de canalizare și în apele publice.Anuntati autoritatile daca lichidul intră în 

sistemul de canalizare sau în apele publice. 

 

6.3. Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

Pentru izolare : Securizati/ izolati lichidul varsat 
Metode pentru curatare  

 

: Se diluează prin vărsarea directa de multă apă. Strangeti scurgerea de lichid într-un 

material combustibil de exemplu non: nisip. Strangeti si depozitati substanța absorbita 

în containere cu închidere. Vezi “Material de manipulare" pentru recipient de colectare 

adecvate. Acoperiti eventualele scurgeri cu materiale necombustibile, de exemplu: nisip 

/ pământ. Deversarea nu trebuie să se întoarcă în ambalajul original. Duceti substanta 

colectata la producător / autorității competente. Curatati suprafata incidentului cu apa in 

exces. Spălati hainele și echipamentele după manipulare. Absorbiti scurgerile ramase 

cu material solide inerte, precum argila sau pământ de diatomee, cât mai curând posibil. 

Colectati integral scurgerile. Depozitati separate de alte materiale. Anuntati autoritatile 

daca lichidul patrunde în sistemul de canalizare sau în apele publice.  

 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni 

Trimiteri către alte secțiuni (8, 13). A se vedea rubrica 8. Controlul expunerii și protecția individuală. 

 

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea 
 

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 

Precauții pentru manipularea în condiții 
de siguranță  

:  În conformitate cu cerințele legale. Scoateți imediat hainele contaminate. Curatati 
ibrăcămintea contaminată. Manevrați și deschideți recipientul cu grijă. Păstrați substanța 
pentru evitarea contaminarii. Nu deversați deșeurile în canalizare. A se păstra departe de 
surse de aprindere - Fumatul interzis. Respectati reguli de igienă strictă. Desfasurati 
operațiunile în aer liber / in zona de evacuare / ventilație sau cu protecție respiratorie. Spălați-
vă mâinile și alte zone expuse, cu apă și săpun înainte de a mânca, bea sau fuma și atunci 
când părăsiti locul de muncă. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Purtați 
mănuși izolatoare/ protecție a feței si a ochilor. Evitați orice expunere inutilă. Asigurați o 
ventilare adecvată. 

Masuri de igiena : Nu mâncati, beti sau fumati în timpul utilizării acestui produs. Spălați-vă bine după manipulare. 
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7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati 

Conditii de depozitare  :  A se păstra recipientul într-un loc bine ventilat, racoros. A se păstra în ambalajul original.  
Produse incompatibile  :  Materiale organice. agenți reducători. Combustibil. Praf. murdărie. metale. Risc de 

descompunere în contact cu materiale non-tolerante (oxizi metalici, ioni metalici, săruri 
metalice, baze, Agenți reducători). 

Materiale incompatibile  :  Staniu. Crom. Cupru. Fier. Plumb. Mangan. Nichel. Zinc.  
Temperaturi de depozitare  :  10 - 30 °C  
Surse de căldură și de aprindere :  Surse de caldura 
Interdicții de depozitare în amestec  :  Materiale combustibile. Agenți reducători. acizi (tari). baze (tari). Materiale foarte 

inflamabile. Metale. Materiale organice. alcooli. 
Zona de depozitare  :  Depozitați într-o zonă racoroasa. A nu se lăsa in lumina directă a soarelui. Depozitați într-o 

zonă întunecată. A se păstra recipientul într-un loc bine ventilat. Zona izolata si cu protectie 
la foc. Sub un adăpost / în aer liber. Păstrati numai în ambalajul original. Îndepliniti cerințele 
legale specific.  

Reguli special de impachetare  :  Inchidere. Non ermetic. cu supapă de siguranță. Curat. Opac. Etichetate corect. 
Respectati si indepliniti cerințele legale specifice. Securizati ambalajele fragile în 
containere solide.  

Materiale de ambalare  :  Materiale adecvate: Oțel inoxidabil. Aluminiu. Polietilenă. Sticlă. Gresie / Portelan.  
MATERIALE DE EVITAT: Oțel Monel. Fier. Cupru. Zinc. Plimb. Nichel.  

 

7.3. Utilizare directa specifica 

Nu există informații suplimentare disponibile 

 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală 
 

8.1. Parametri de control 
 

Huwa-SanTR-50 
Belgia Valoare limita (mg/m³) 1,4mg/m³  
Belgia  Valoare limita (ppm) 1 ppm 

 

Huwa-SanTR-50 
DNEL/DMEL (Muncitori)  
Acute– efecte locale, inhalare  3mg/m³ Inhalare pe cale respiratorie 
Cronice- efecte locale, inhalare  1,4mg/m³ Inhalare pe cale respiratorie 
DNEL/DMEL (Populatie generala)  
Acute– efecte locale, inhalare  1,93mg/m³ Inhalare pe cale respiratorie 
Cronice- efecte locale, inhalare  0,21mg/m³ Inhalare pe cale respiratorie 
PNEC (Apa)  
PNEC aqua (Apa dulce)  0,0126mg/l  
PNEC aqua (Apa de mare/ sarata)  0,0126mg/l  
PNEC (Sediment) 
PNECsediment(Apa dulce)  0,047mg/kgdwt  
PNECsediment(Apa de mare/ sarata)  0,047mg/kgdwt  
PNEC (Sol)  
PNECsol  0,0023mg/kg dwt  
PNEC (STP) 

  

Huwa-SanTR-50 



  Huwa-San TR-50 

Fisa cu date de securitate  
în conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 830/2015  
 
Data emiterii: 23/10/2013 Data revizuirii: 28/04/2016 Inlocuieste: 21/04/2015 Versiunea: 2.2 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

28/04/216 RO (Limba romana)  

 
 

PNECinstalație de epurare a apelor uzate 4,66mg/l 
 

8.2. Controale ale expunerii 

Controale tehnice adecvate  :  Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Spălați mâinile și fața înainte de pauză 
și la sfârșitul lucrărilor. Măsurarati concentrația în aer în mod regulat. Dispozitive/ fantani 
sub presiune de spălare a ochilor și dușuri de siguranță trebuie să fie disponibile în 
imediata vecinătate a oricărei expuneri potențiale. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în zonele 
în care este utilizat produsul. Desfasurati operațiunile în aer liber/ sub zona de evacuare/ 
ventilație sau cu protecție respiratorie.  

Echipament individual de protecție  :  Mănuși. Mască de protecție. Imbrăcăminte cu protectie la coroziune. Concentrație mare de 
gaz / vapori: masca de gaze cu filtru tip B. Evitați orice expunere inutilă.  
 
 

Materiale pentru îmbrăcăminte de 
protecție 

:  Ofera rezistență mare: cauciuc natural. cauciuc nitril. cauciuc butilic, cauciuc sintetic (tip 
viton), polietilenă. PVC. Ofera rezistență  mai mica: neopren. polietilenă / etilen vinil alcool. 
Ofera rezistență scazuta: piele. PVA. fibre naturale.  

Protectia mainilor :  Manusi. Purtati manusi de protective.  
Protectia ochilor  :  Mască de protecție. Ochelari sau ochelari de protecție chimică.  
Protectia pielii si a corpului  :  Imbrăcăminte cu protectie la coroziune.WePurtati imbracaminte de protective corespunzatoare. 
Protectie respiratorie :  Concentrație mare de gaz / vapori: masca de gaze cu filtru tip B. A se purta mască de protectie 

corespunzatoare. 
Controlul expunerii mediului  :  Trimiteri catre alte sectiuni (6.2,6.3,13). 
Alte informatii  : Nu mancati, beti sau fumati in timpul folosirii.. 

 

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice 
 

9.1.  Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Stare fizica  :  Lichid 
Aspect  :  Lichid 
Masa moleculara :  34,01 g/mol  
Culoare :  Incolor 
Miros  :  Aproape inodor. Iute  
Prag de miros  :  Nu sunt date disponibile 
pH :  0,4 – 1,8  
pH solutie  :  50 %  
Rata relativă de evaporare (acetat de butil = 

1) 
:  ≥1  

Punct de topire :  Notapplicable  
Punct de inghetare  :  -52 °C  
Punct de fierbere  :  114 °C (50%)  
Punct de aprindere  :  Nu se aplica 
Selfignitiontemperature  :  Nu sunt date disponibile 
Temperatura de descompunere :  Nu sunt date disponibile 
Inflamabilitate (solid, gaz)  :  Neinflamabil 
Presiunea de vapori  :  12 hPa  
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Presiunea de vapori la 50°C :  72 hPa  
Densitatea de vapori relativă la 20°C :  > 1  
Densitate relativa :  1,2  
Densitate :  1,195 g/cm³ (50%) 
Solubilitate  :  Solubil în apă. Solubil în etanol. Solubil în eter. Apă: 

complet  
Log Pow :  -1,57  
Vâscozitate cinematică  :  Nu sunt date disponibile 
Vascozitate dinamica  :  1,17 - 1,249mPa.s  
Proprietăți explozive  :  Nu sunt date disponibile 
Proprietăți oxidante  :  Poate agrava un incendiu; oxidant. 
Limite de explozie  :  Nu sunt date disponibile 

 

9.2. Alte informatii 

VOC content/ Voice of Customer? :   Nu se aplica  

 

SECTIUNEA 10:  Stabilitate si reactivitate 
 

10.1. Reactivitate 

Se descompune încet la expunerea la lumină: oxidarea duce la creșterea riscului de incendiu sau explozie, cu creșterea presiunii și posibila 

rupere a containerului. Această reacție este accelerată privind expunerea la impurități și la creșterea temperaturii. Reacționează violent cu 

materiale combustibile: Pericol de aprindere spontană. Cu (unele) metale și compușii lor.Cu (unele) acizi / baze.Cu material organic.Cu compuși 

cu oxigen.Cu reductoare (puternice). Reacționează cu materiale combustibile: risc crescut de incendiu / explozie. Reacții cu oxidanți: risc 

(crescut) de incendiu / explozie. Această reacție este accelerată prin expunere la impurități. Eliberare de oxigen în contact cu impurități, 

catalizatori de descompunere și substanțe incompatibile.  

 

10.2. Stabilitate chimica 

Instabil la expunerea la căldură.Instabil la expunerea la lumină.Nu au fost stabilite. 

 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase 

Surse de căldură.Consultați secțiunea 10.1 - Reactivitate. 

 

10.4. Condiții de evitat 

Lumina solară directă.Temperaturile extrem de ridicate sau scăzute.Păstrați substanța departe de contaminare.Consultați Secțiunea 10 privind 

materialele incompatibile. 

 

10.5. Materiale incompatibile 

Acizi puternici.Baze tari.Murdărie.Poate fi corosiv pentru metale.Metale.Agent de oxidare. 

 

10.6. Produse de descompunere periculoase 

Oxigen. 

 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
 

11.1. Informații privind efectele toxicologice 

Toxicitate acuta :   Daunator daca e inghitit.  

Huwa-SanTR-50 

LD50 oralșobolan >500mg/kgHydrogen peroxide 50%  

LD50 dermaliepure   >4000mg/kg50% H2O2  

ATE (oral)  500,000mg/kg greutate corporala 

 

soluție de apă oxigenată...% (7722-84-1) 
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ATE (oral) 500,000mg/kg greutate corporala 

ATE (praf, ceata)  1,500mg/l/4h 

 

Coroziunea/ iritarea pielii  :  Cauzeaza ititatii ale pielii. pH:0,4– 1,8 

Lezarea gravă / iritarea a ochilor  :  Cauzeaza lezari grave ale ochilor .pH:0,4– 1,8 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii :  Nu este clasificat 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 

Mutatii geneticeale celulelor germinative  :  Nu este clasificat 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  

Carcinogenicitate :  Nu este clasificat 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  

 

Toxicitate reproductiva :  Nu este clasificat 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  

Toxicitate asupra unui organ țintă specific  

(o singură expunere)  
:  Poate cauza iritatii ale cailor respiratorii 

Toxicitate asupra unui organ țintă specific 
(expunere repetată)  

:    Nu este clasificat  

    Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  

 

Pericol prin aspirare  
:   Nu este clasificat  

    Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  

 

Efectele potențiale negative asupra sănătății 
umane și simptome  

:   Periculos daca se inghite 

 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 
 

12.1. Toxicitate 

Ecologie - general     : Clasificare privind mediul: Nu este cazul.  

Huwa-SanTR-50 

LC50 pesti1 16,4mg/l(96 h;Pimephalespromelas;Solutie >=50%) 

EC50 Daphnia 1 2,4mg/l(48 h;Daphnia pulex;Solutie >=50%) 

EC50 alte organisme acvatice 1  2,5mg/l(72 h;Chlorellavulgaris)  

LC50 pesti2 37,4mg/l(96 h;Ictalurus punctatus)  

 

Huwa-SanTR-50 

EC50 Daphnia 2  7,7mg/l(24 h;Daphniamagna;Solutie >=50%) 

 

12.2. Persistență și degradabilitate 
 

Huwa-SanTR-50 

Persistență și degradabilitate  Biodegradabilitate: Nu este cazul. Nu sunt disponibile  date privind mobilitatea 
componentelor amestecului disponibile. Fotoliză în aer. Nu au fost stabilite.  

Consumului biochimic de oxigen (CBCO)  Nu se aplica 

Consumul chimic de oxigen (CCO)  Nu se aplica 

ThOD Nu se aplica 

CBCO(%ofThOD) Nu se aplica 
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12.3. Potențial de bioacumulare 

 
Huwa-SanTR-50 

Log Pow -1,57  

Potențial de bioacumulare  Bioacumulare: nu se aplica. Nu a fost stabilit.  

 

12.4.  Mobilitate în sol 

Nu există informații suplimentare disponibile 

 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment/ Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

Nu există informații suplimentare disponibile  

 

12.6. Alte efecte adverse 

: Evitați dispersarea în mediul inconjurator  

 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
 

13.1. Metode de tratare a deșeurilor 

Recomandări de eliminare a deșeurilor :  Aruncați în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările locale / naționale. Soluția 
apoasă diluată poate fi eliberată în scurgere/ canalizare dacă este în conformitate cu 
reglementările locale; deșeurile nediluate nu trebuie să fie eliberate în scurgere/ canalizare. 
Pot fi incinerate, atunci când, în conformitate cu reglementările locale; clătiți recipientul înainte 
de eliminare. Containerele goale care vor fi returnate la producător nu trebuie să fie clătite cu 
apă. Containerele goale: ambalajele nu trebuie să fie utilizate în alte scopuri. Aruncați 
conținutul in conformitate cu reglementarile nationale. 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. 
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 
ambalaje 

AddiInformatii suplimentare  :  LWCA (Olanda):KGAcategoria 01.Deșeurile periculoase în conformitate cu Directiva 
Nr. 2008/98/EC. 

Ecologie- deseuri :  Evitați dispersarea în mediul inconjurator  

EURALcod :  06 13 99 - deșeuri nespecificate 
 

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 
 

In concoranta cu ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 

14.1. Numar UN 

UN-No (ADR) :  2014 

UN-No.(IATA)  :  2014 

UN-No.(IMDG) : 2014 
 

14.2. Nume de transport corespunzator al UN 

Nume de transport corespunzator  :  Peroxidul de hidrogen, soluție apoasă 

Descriere document de transport  : UN 2014 Peroxidul de hidrogen, soluție apoasă,5.1(8),II,(E) 
 

14.3.  Clase de pericol pentru transport  

Clasa (UN) :  5.1  

Cod clasificare (UN) :  OC1  

Clasa (IATA) :  5.1  

Clasa (IMDG) :  5.1  

Risc subsidiar (IMDG) :  8  

Risc subsidiary (IATA) :  8  

Etichete semnalizare pericol (UN) :  5.1,8 
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14.4. Grupul de ambalare  
 

Grup de ambalare (UN) :  II  

Grup de ambalare (IMDG) :  II 

 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Periculos pentru mediul inconjurator  

Poluant maritim 

:  

:  

Nu  

Nu 

Alte nformatii  :  Nu există informații suplimentare disponibile. 
 

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 

14.6.1. Transportul terestru 

Stare in timpul transportului(ADR-RID) :  Ca lichid 

Numărul de identificare a pericolului  

(Nr. Kemler)  
:  58 

Cod de clasificare (UN) :  OC1  

Placute portocalii  :   

Cod de restrictie de tunel  :  E 
 

14.6.2.Transport maritim 

EmS-No.(Foc)  :  F-H  

EmS-No.(Scurgere)  :  S-Q 
 

14.6.3. Transport aerian 

Nu există informații suplimentare disponibile 

Transport pe căi navigabile interioare  

Nu există informații suplimentare disponibile 

 

14.7.  Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 si a codului IBC 

Nu se aplica  

 

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
 

15.1. Securitatea, sănătățea și reglementările / legislației de mediu specifice pentru substanța sau amestecul 

15.1.1. Reglementari UE 

Regulament (CE) nr. 1907/2006 (REACH),  
Regulament (CE) nr. 1272/2008 (CLP),  
Regulament (CE) nr. 790/2009 (1°ATP CLP),  
Regulament (EU) nr. 453/2010 (Annex I).  
Regulament (EU) nr. 830/2015 
Nu există Anexa XVII restricții  
Nu conține conținut de substanță  

VOC content/ Voice of customer  :   Nu se aplica  

InformatiiSeveso : 

 

15.1.2. Reglementările naționale  
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HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;  
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase; 
HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva 

riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 

Vă rugăm să rețineți Directiva 92/85 / CEE a Consiliului (Directiva lucrătoarelor gravide) și modificări. 

Vă rugăm să rețineți Directiva 94/33 / CE (protecția lucrătorilor tineri la locul de muncă Directiva) și modificări.  

 

15.2. Evaluarea securității chimice 

Nu a fost efectuata o evaluare a securității chimice  

 

SECȚIUNEA 16: Alte informații 
Indicarea schimbărilor: 

Fișa cu date de securitate revizuite, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 453/2010. 

Surse de date : Informațiile din această fișă tehnică de securitate se bazează pe datele și probele furnizate 
catre BIG. Fisa a fost intocmita la cel mai bun nivel al capacitatii noastre și în conformitate cu 
stadiul cunoștințelor la acel moment. Fișa tehnică de securitate reprezintă doar un ghid pentru 
siguranță manipularea, utilizarea, consumul, depozitarea, transportul și eliminarea 
substanțelor / preparatelor / amestecurilor menționate la punctul  
1. Noile fișe tehnice de securitate sunt rescrise la anumita perioada de timp. Pot fi folosite 
doar cele mai recente versiuni. Versiunile vechi trebuiesc distruse. dacă nu este indicat altfel 
pe fișa tehnică de securitate, informațiile nu se aplică substanțelor / preparatelor / 
amestecurilor în formă pură, amestecate cu alte substanțe sau în procese. Fisele tehnice de 
securitate nu oferă nici o specificație de calitate pentru substanțele / preparatele / 
amestecurile din întrebări. 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, și de modificare a Regulamentului (CE) nr 1907/2006.  

Alte informatii  :  Nu sunt disponibile 

 

Text completpentru frazele R-, H- and EUH-:  
Acute Tox.4 (Inhalation:dust,mist) Toxicitate acută (inhalare: praf, ceață) categoria 4  
Acute Tox.4 (Oral) Toxicitate acută (oral) categoria 4  
Eye Dam.1 Lezarea gravă a ochilor / iritarea ochilor, categoria 1 
Ox.Liq.1 Lichide oxidante, categoria 1  
SkinCorr.1A Corodarea / iritarea pielii, Categoria 1A 
SkinIrrit.2 Corodarea / iritarea pielii, Categoria 2 
STOT SE3 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, Categoria 3, iritarea căilor respiratorii  
H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidanți puternici 
H302 Daunator daca e inghitit 
H314 Provoacă arsuri ale pielii și lezarea severa a ochilor  
H315 Provoacă iritarea pielii 
H318 Provoacă leziuni oculare grave 
H332 Nociv în caz de inhalare 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii 

 

SDS EU (Anexa II)  

Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale și are scopul de a descrie produsul din considerente de siguranța, de sanatate și 

de cerințe ale mediului. Nu trebuie, prin urmare interpretată ca garantând orice proprietate specifica a produsului 

 

 


