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· 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
 

GHS05 corodare 

Met. Corr.1 

Skin Corr. 1B 

Eye Dam. 1 

H290 Poate fi corosiv pentru metale. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 

H318 Provoacă leziuni oculare grave. 

GHS09 mediu 

 
Aquatic Acute 1 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
(Continuare pe pagina 2 ) 
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SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

 

*  
 

· 1.1 Identificator de produs 

· Denumire comercială: TEXONIT OCL-115 

· Nr. articol: c.p. 313 
· UFI: T832-M02M-600N-DSH7 
· 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate 
· Stadiul ciclului de viaţă 
IS Utilizare în spaţii industriale 
PW Utilizare larg răspândită de către lucrători profesionişti 

· Sectorul de utilizare 
SU3 Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru industrial 
SU22 Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, divertisment, servicii, 
meşteşuguri) 

· Categoria de produs PC35 Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 
· Categoria de proces 
PROC2 Producţie chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională controlată sau 
în procese cu condiţii de izolare echivalente 

· Categoria de eliberare în mediu 
ERC8a Utilizare larg răspândită a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fără includere în sau pe un articol, 
la interior) 

· Utilizarea materialului / a preparatului Agent curăţare 
· Utilizări nerecomandate 
Nu sunt recomandate alte utilizări în afara celor identificate, inclusiv folosirea sa împreună cu orice alte 
produse. 

· 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
· Producător/furnizor: 
Furnizor 
Turbo Clean Expert srl 
Str. Pictor Romeo Calancea, 41 – 720153 Seceava 
tel +40 749768217 
www.dezitec.ro – info@dezitec.ro 
Producător 
Interchem Italia srl - Via Spagna, 8 - 35010 Peraga di Vigonza (PD) - Italia 
tel +39 049 8932391 fax +39 049 8932300 
www.interchemitalia.it - info@interchemitalia.it 

· Informaţii asigurate de: info@dezitec.ro 
· 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă: Turbo Clean Expert srl - tel +40 749768217 

 

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii  
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· 3.2 Amestecuri 
· Descriere: Amestec format din următoarele substanţe cu aditivi nenocivi. 

· Indicaţii suplimentare: Conţinutul exact al textului inidicaţiilor  în caz de pericol se deduce din capitolul 16. 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii  

 
 

· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
· Indicaţii generale: 
A se îndepărta imediat hainele atinse de produs. 
Echipele de salvare trebuie să poarte echipamentul de protecţie descris în secţiunea 8.2 din această fişă 
tehnică de securitate. 

(Continuare pe pagina 3 ) 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

 

 
 
 
 
 

 
· Componente periculoase: 
CAS: 7681-52-9 
EINECS: 231-668-3 
Numărul Index: 017-011-00-1 
Reg.nr.: 01-2119488154-34-0033 

hipoclorit de sodiu, soluţie 5-15% 
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, 

H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1), EUH031 
Limita de concentraţie specifică: 

EUH031: C ≥ 5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RO 

(Continuare pe pagina 1 ) 

· 2.2 Elemente de etichetare 
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
(CLP). 

· Pictograme de pericol 
 
 
 

GHS05 GHS09 
 

· Cuvânt de avertizare Pericol 

· Componente periculoase care determină etichetarea: 
hipoclorit de sodiu, soluţie 

· Fraze de pericol 
H290 Poate fi corosiv pentru metale. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

· Fraze de precauţie 
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P280 A se purta mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor. 
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma. 
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea 

contaminată. Clătiţi pielea cu apă [sau faceţi duş]. 
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. 

P390 Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. 
· Date suplimentare: 
EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic. 

· 2.3 Alte pericole 
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
· PBT: neaplicabil 
· vPvB: neaplicabil 
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· 7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
Produsul se va păstra la loc uscat şi rece în rezervoare închise ermetic. 
Produsul se va proteja de căldură şi de razele solare. 

(Continuare pe pagina 4 ) 

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare 

 
 

· 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Trebuie folosită masca de protecţie respiratorie. 
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate 
corespunzător. 

· 6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător: 
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafaţă/ape freatice. 

· 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie: 
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală, 
legătură de acizi, rumeguş). 
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13. 
Trebuie asigurată o aerisire suficientă. 

· 6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7. 
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8. 
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13. 

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RO 

 
 

· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
· Extinctorul potrivit: 
CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la 
alcool. 
Trebuie adoptate măsuri antiincendiu în vecinătate. 

· 5.2 Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec 
In caz de incendiu se pot forma: 
Clor 
Monoxidul de carbon (CO) 
Oxidul de azot (NOx) 
In anumite condiţii de incendiu nu sînt excluse urmele altor substanţe nocive. 

· 5.3 Recomandări destinate pompierilor 
· Mijloace de protecţie specifice: 
Trebuie folosită masca de protecţie respiratorie. 
Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii. 

· Alte indicaţii Rezervoarele în pericol trebuie răcite cu un jet de apă. 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

(Continuare pe pagina 2 ) 
· după inhalare: 
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi în caz de efecte secundare consultat medicul. 

· după contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă. 
· după contactul cu ochii: 
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise şi 
apoi trebuie consultat medicul. 

· după înghiţire: 
Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat medicul. 
Trebuie băuta multă apă şi respirat aer curat. Este necesară interventia imediată a medicului. 

· 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Nu există alte informaţii relevante. 
· 4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
Nu există alte informaţii relevante. 
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· 8.1 Parametri de control 
· Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă: 
Produsul nu conţine cantităţi relevante de substanţe ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la 
locurile de muncă. 

· Indicaţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei. 

· 8.2 Controale ale expunerii 
· Controale tehnice corespunzătoare Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7. 
· Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală 
· Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului: 
A se îndepărta imediat hainele contaminate. 
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului. 
A se evita contactul cu ochii şi pielea. 

· Protecţie respiratorie Nu este necesară în spaţii bine ventilate. 
· Protecţia mâinilor 
 

Mănuşi de protecţie 

Folosiţi numai mănuşi de protecţie împotriva agenţilor chimici marcate EN 374. 
· Material pentru mănuşi 
Cauciuc natural (Latex) 
Grosimea recomandată a materialului: � 0,2 mm 

· Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi Valoarea pentru permeabilitate: nivel 2 / 3 
(Continuare pe pagina 5 ) 
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SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
· Valori DNEL 
7681-52-9 hipoclorit de sodiu, soluţie 
Oral 

Inhalativ 

Long term, systemic effects 

Short term, local effects 

 
Short term, systemic effects 

Long term, systemic effects 

0,26 mg/kg (general population) 

3,1 mg/m3 (general population) 

3,1 mg/m3 (professional workers) 

3,1 mg/m3 (professional workers) 

1,55 mg/m3  (general population) 

1,55 mg/m3 (professional workers) 

· Valori PNEC 
7681-52-9 hipoclorit de sodiu, soluţie 
PNEC 0,00021 mg/l (freshwater) 

0,00026 mg/l (intermittent releases) 

0,000042 mg/l (marine water) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continuare pe pagina 3 ) 
· Indicaţii în caz de incendiu sau explozie: 
Produsul nu este inflamabil. 
Trebuie asigurată o răcire de urgenţă în cazul unui incendiu în vecinătate. 

· 7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
· Mod de păstrare: 
· Condiţii pentru depozite şi rezervoare: 
Produsul se va păstra numai în ambalajul original. 
Produsul se va păstra la loc rece. 

· Indicaţii cu privire la stocarea mixtă: A nu se depozita împreună cu acizii. 
· Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare: Rezervoarele se vor închide ermetic. 
· 7.3 Utilizare (utilizări) final ă (finale) specifică (specifice) Nu există alte informaţii relevante. 
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SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

 

 
 

 

· 9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
· Indicaţii generale 
· Culoare: galben deschis 
· Miros: de clor 
· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit. 
· Punctul de topire/punctul de îngheţare: nedefinit 
· Punctul de fierbere sau punctul iniţial de fierbere şi 
intervalul de fierbere nedefinit 

· Inflamabilitatea neaplicabil 
· Limita inferioară şi superioară de explozie 
· inferioară: Nedefinit. 
· superioară: Nedefinit. 
· Punctul de inflamabilitate neaplicabil 
· Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil. 
· Temperatura de descompunere: Nedefinit. 
· pH la 20 °C 11,0 - 12,0 
· Vâscozitatea: 
· Viscozitatea cinematică Nedefinit. 
· dinamică: Nedefinit. 
· Solubilitate 
· Apa: solubil 
· Coeficientul de partiţie n-octanol/apă (valoarea log) Nedefinit. 
· Presiunea vaporilor Nedefinit. 
· Densitatea şi/sau densitatea relativă 
· Densitate la 20 °C: 1,195 - 1,235 g/cm3 

· Densitatea relativă: Nedefinit. 
· Densitatea vaporilor: Nedefinit. 

· 9.2 Alte informaţii 
· Aspect: 
· Formă: lichid 
· Indicaţii importante pentru protejarea sănătăţii şi a 
mediului, ca şi pentru securitate 

· Temperatură de aprindere: Produsul nu este autoinflamabil. 
· Proprietăţi explozive: Produsul nu este explozibil. 
· Nivelul solventului: 
· VOC (EC) 0,0 % 
· Schimbare de stare de agregare 
· Viteza de evaporare Nedefinit. 

· Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic 
· Explozibili nu apare 
· Gaze inflamabile nu apare 
· Aerosoli nu apare 
· Gaze oxidante nu apare 
· Gaze sub presiune nu apare 
· Lichide inflamabile nu apare 
· Solide inflamabile nu apare 
· Substanţe şi amestecuri autoreactive nu apare 

(Continuare pe pagina 6 ) 
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(Continuare pe pagina 4 ) 
· Protejarea ochilor/feţei 

 

Ochelari de protecţie bine închişi (EN 166) 
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