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SC GLOBAL ALLIANCE SRL, IAȘI, STRADA ION CREANGĂ NR. 41 

FIŞA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Regulamentul
UE nr. 1907/2006 

Soluție igienizantă pentru mâini 

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii 
1.1 Element de identificare a produsului 

Denumirea produsului 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

Soluție igienizantă pentru mâini 

Tipul substanţei 

: Produs de igienizare pentru mâini 
: Amestec 

Informații privind diluarea 
produsului. 

N:u sunt furnizate informații despre diluții. 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate 
Utilizări identificate : igienizant pentru piele 

Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: Rezervat utilizărilor profesionale şi industriale. 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea  S.C. GLOBAL ALLIANCE S.R.L. 

IASI, STR. ION CREANGA, NR. 41 
office@globalalliance.ro 

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

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

Numărul de telefon de la : 
Biroul pentru Regulamentul 
sanitar internaţional şi 
informare toxicologică 

0745 537 277(Program: Luni-Vineri, între orele: 9:00 - 17:00) 

021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00) 

Data redactării/revizuirii :  06.04.2020 
Versiune  :  1.0 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Lichide inflamabile, Categoria 2 H225 

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE) 
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FIŞA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006 

F; PUTERNIC INFLAMABIL R11 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Pictograme de pericol :  

Cuvânt de semnalizare 
(avertizare) 

: Pericol 

Fraze descriptive pentru tipul 
de pericol 

: H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. 

Fraze ce descriu prevederile 
necesare atunci când se 
foloseşte materialul 

: Prevenire:
P210  A se păstra departe de surse de căldură, 

suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau
     alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

2.3 Alte pericole 

Necunoscut. 

SECŢIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 

3.2 Amestecuri 

Componente potenţial periculoase 

Denumire Concentratie 
%vol Nr. Index Nr. CAS Nr. CE 

Nr. 
înregistrare 

REACH 

Clasificare conform  
Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008 (CLP)  

Alcool etilic Min. 70 % 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6

01-
2119457610-

43-XXXX

Flam. Liq. 2.; H225 
Eye Irrit. 2.; H319 

Benzoat de

denatoniu 
Cca 0,001% 3734-33-6 223-095-2

01-
2120102843-

65-xxxx 

Acute Tox. 4;H302, 
Aquatic Chronic 3;  H412 

Peroxid de 

hidrogen stabilizat Min. 3% 008-003-00-9 7722-84-1 231-765-0 

01-
2119485845-

22-xxxx 

Ox. Liq. 1 H271 
Skin Corr. 1A 

H314 Acute Tox. 4 
H302 

Glicerina Cca 1,5% 607-759-2 56-81-5 200-289-5 

01-
2119471987-

xxxx 

Skin Corr. 1A H314 
Metal Corr. 1A H290 

Citrat de sodiu Cca. 1% 6132-04-3 200-675-3 

01-
2119457027-

40-xxxx 

igienizant



igienizant



igienizant



benzoat de
denatoniu
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igienizant
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igienizant

Informa ii privind propriet ile fizice i chimice de baz

 

 

 

 7   8 5   

  capsul  închis

 Nu se aplic  

înghe are
Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul ini ial de fierbere i Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Limit  superioar  de Nu se aplic  

Limit  inferioar  de explozie Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea de vapori relativ Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea relativ

Solubilitate în ap :

Solubilitate in al i solven i Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Coeficientul de parti
octanol/ap

Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Descompunere termic Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Vâscozitate cinematic Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Propriet i explozive Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

Propriet i oxidante Substan a sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

Alte informa ii

Nu se aplic  i/sau nu este determinat pentru amestec

SEC IUNEA

Nu se conoa te nici o reac ie periculoas  în condi ii normale de folosire.

Stabilitate chimic

Stabil în condi ii normale.

Posibilitatea de reac ii periculoase
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igienizant

Nu se conoa te nici o reac ie periculoas  în condi ii normale de folosire.

Condi ii de evitat

C ldur , fl c ri i scântei.

Produ i de descompunere periculo i

Produsele de descompunere pot con ine urm toarele substan e:

SEC IUNEA

Informa  

Informa ii privind c ile 

Toxicitate acut  oral Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Toxicitate acut  prin inhalare Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Toxicitate acut  dermic Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Lezarea grav Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea c ilor Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Nu exist  informa ii d

Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogen Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

organelor int  specifice) –
expunere unic

Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

organelor int  specifice) –
Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.
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igienizant

expunere repetat

aspira ie
Nu exist  informa ii disponibile despre acest produs.

Toxicitate acut  oral  
obolan

Toxicitate acut  prin inhalare   
obolan

Toxicitate acut  dermic  

solven i/aditivi

Efecte poten iale asupra s n t ii

În condi ii normale de utilizare nu este cunoscut i nici previzibil 
vreun risc pentru s n tate.

În condi ii normale de utilizare nu este cunoscut i nici previzibil 
vreun risc pentru s n tate.

În condi ii normale de utilizare nu este cunoscut i nici previzibil 
vreun risc pentru s n tate.

În condi ii normale de utilizare nu este cunoscut i nici previzibil 
vreun risc pentru s n tate.

Expunere cronic În condi ii normale de utilizare nu este cunoscut i nici previzibil 
vreun risc pentru s n tate.

Informa ii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Nici un fel de simptome cunoscute sau de a teptat.

Nici un fel de simptome cunoscute sau de a teptat.

Nici un fel de simptome cunoscute sau de a teptat.

Nici un fel de simptome cunoscute sau de a teptat.

SEC IUNEA

înconjur tor
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igienizant

Toxicitate pentru pe ti Nu exist  date

Toxicitate pentru dafnia i Nu exist  date

Nu exist  date

Toxicitate pentru pe ti  

solven i/aditivi
Pe te

12.2 Persisten a i degradabilitatea

Nu exist  date

 
U or biod gradabil.

solven i/aditivi
U or biod gradabil.

12.3 Poten ialul de bioacumulare 

Nu exist  date

12.4 Mobilitatea în sol 

Nu exist  date

Rezultatele evalu rilor PBT 

Aceast  substan /acest amestec nu con
considerate a fi fie persistente, bioacumulative i toxice (PBT), fie 
foarte persistente i foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 

12.6 Alte efecte adverse 

Nu exist  date

SEC IUNEA

Eliminarea trebuie s  fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la de euri i de euri 
periculoase.Codul de eului trebuie atribuit de c tre utilizator, de preferat în acord cu autorit
responsabile pentru eliminarea de eurilor.

Metode de tratare a de eurilor
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igienizant

În cazul în care este posibil  reciclarea, aceasta este preferat  
elimin rii sau inciner rii. Dac  reciclarea nu este posibil , se va 

n conformitate cu reglement rile locale. Se vor elimina 
de eurile într o sta ie de eliminare a de eurilor acreditat .

s  fie duse la o uzin  de manipulare a de eurilor autorizat  pentru 
a fi reciclate i eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A 
se elimina în conformitate cu reglement rile locale, na ionale i 

De euri organice cu con inut de substan e periculoase. Dac  

trebuie s  redefineasc  i s  atribuie cel mai potrivit cod de de eu 
EWC. Este responsabilitatea generatorului de de eu s  determine 
toxicitatea i propriet ile fiz
stabili identificarea corect  a de eului i modul de eliminare în 
conformitate cu legisla ia European  ( Directiva EU 2008/98/EC) 
i local .

Reglementare na ional

HG 856/2002 privind eviden a gestiunii de eurilor i aprobarea 
listei de eurilor.

SEC IUNEA

Expeditorul are r spunderea de a se asigura c  ambalarea, etichetarea i marcarea  sunt în 

Num rul ONU
Denumirea corect  

ONU pentru expedi ie

 
 SOLUTIE DE ETANOL

înconjur tor
Precau ii speciale 

Num rul ONU
Denumirea corect  

ONU pentru expedi ie

 
 SOLUTIE DE ETANOL

înconjur tor
Precau ii speciale 



FI A CU DATE DE SECURITATE

igienizant

Organiza ia Maritim  
Interna ional  (IMO)

Num rul ONU
Denumirea corect

ONU pentru expedi ie

 
 SOLUTIE DE ETANOL

înconjur tor
Precau

MARPOL 73/78 i Codul IBC

Nu se aplic .

SEC IUNEA

Regulamente/legisla ie în domeniul securit ii, al s n t
(specific ) pentru substan a sau amestecul în cauz  

Reglementare na ional

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protec ia tineretului la locul de 
munc .

Alte reglement ri

Legea nr.319/2006 a securit i s n t ii în munc ;

i s n tate în munc  pentru asigurarea protec
lucr torilor împotriva riscurilor legate de prezen

Evaluarea securit ii chimice
Acest produs con ine substan e pentru care sunt înc  necesare evalu ri privind securitatea 
chimic .

SEC IUNEA

Text complet al declara iilor H

Lichid i vapori foarte inflamabili

Provoac  o iritare grav  a ochilor.
Poate provoca somnolen  sau ame eal .

Acord European privind Transportul Interna ional de M rfuri Periculoase pe C ile 
Acord European privind Transportul Interna ional de M rfuri 
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igienizant

Periculoase pe osea; AICS Inventarul Australian al Substan elor Chimice; ASTM 
American  pentru Testarea Materialelor; bw tatea corporal ; CLP 

Substan  toxic  
carcinogen , mutagen  sau reproductiv ; DIN 

Lista na ional  a substan elor (Canada); ECHA Agen ia European  pentru 
Substan e Chimice; EC Num rul Comunit ii Europene; ECx Concentra ie asociat  cu 
r spuns x%; ELx Rata de înc rcare asociat  cu r spuns x%; EmS Program de urgen ; ENCS 

Substan e Chimice Noi i Existente (Japonia); ErCx Concentra ie asociat  cu r spunsul ratei 
de cre tere x%; GHS 
Agenc ia Interna ional  pentru Cercetarea Cancerului; IATA Asocia ia de Transport Aeria
Interna ional; IBC Codul Interna ional pentru Construirea i Echiparea Navelor care transport  
Substan e Chimice Periculoase vrac; IC50 Jum tate din concentra ia maximal  inhibitorie; ICAO 

Organiza ia Civil  Interna ional  de Avia ie; IECSC tarul Substan elor Chimice Existente 
M rfuri Maritime Interna ionale Periculoase; IMO Organiza ia Maritim  

Interna ional ; ISHL Legea Siguran ei i S n t ii în Industrie (Japonia); ISO Organiza ia 
Interna ional  pentru Standardizare Inventarul substan elor chimice existente în Coreea; 

Concentra ie letal  pentru 50% din popula ia unui test; LD50 Doza letal  pentru 50% din 
popula ia unui test (Doza letal  medie); MARPOL Conven ia Interna ional  pentru Prevenirea 

rii de la Nave; n.o.s. F r  alte specifica ii; NO(A)EC 
(advers) al concentra iei; NO(A)EL 

a observat nici un efect la rata de înc rcare; NZIoC 
Substan elor Chimice; OECD Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic ; OPPTS 
Oficiul pentru Siguran a Chimic  i Prevenirea Polu rii; PBT Substan e persistente, 
bioacumulative i toxice; PICCS imicalelor i Substan elor Chimice; 

Rela ie Structur Activitate (Cantitativ ); REACH 
Parlamentului European i al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea i 
Restric ia Substan elor Chim Regulamente privind Transportul Interna ional de M rfuri 
Periculoase pe Calea Ferat ; SADT Temperatur  de auto
Fi  de securitate; TCSI Inventarul Taiwanez al Substan elor Chimice; TRGS Regula Tehnic  

ru Substan e Periculoase; TSCA Legea de Control privind Substan ele Toxice (Statele 
Na iunile Unite; vPvB Foarte persistent i foarte bioacumulativ

Preparat de c tre

Numerele mentionate in Fisa de Sigurant  sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si 
1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime i 0.001 = 1 miime.

INFORMA II REVIZUITE: Modific rile semnificative ale informa iilor referitoare la legisla ie sau 
s n tate sunt o bar  în marginea din stânga a fi ei tehnice de securitate.

iile furnizate în aceast  fi  cu date de securitate sunt corecte conform cuno

 a produsului 
ie a calit iile se refer  numai la produsul specificat i e posibil s  nu 

ANEX : SCENARII DE EXPUNERE 

:

Urm e sunt cele care contribuie în mod hot râtor la Scenariul de expunere al 
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igienizant

Substan
Nu este o substan  prioritar

Nu este o substan  prioritar

Nu este o substan  prioritar

solven i/aditivi

Nu este o substan  prioritar

Pentru a evalua dac  sunt sigure Condi i M surile de Management al 
Riscului, v rug m s  calcula i factorul dumneavoastr  de risc pe pagina de web de mai jos:

igienizant

Descriptori ai utiliz rii

Utiliz ri profesionale: Domeniul public (administra ie, înv mânt, 
divertisment, servicii, me te u

Sectoare de utilizare final Utiliz ri profesionale: Domeniul public (administra ie, 
înv mânt, divertisment, servicii, me te u

Aplicarea cu rol  sau pensul
Transferul de substan  sau preparate (înc rcare/ 

desc rcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unit ilor 

Produse de sp lare i cur are (inclusiv produse pe baz  
de solven i)

Utilizare larg r spândit  la interior a agen ilor auxiliari de 
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