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1: Indentificarea substantei / mixturii si societatii / intreprinderii  

 
1.1  Identificare produs 
 Denumire produs Clinell Alcohol Wipes (Servetele Clinell cu alcool) 
 

1.2 Utilizarea substantei sau a mixturii  
  Servetele dezinfectante 
 

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 
  GAMA Healthcare Ltd 
  Unit 2, The Exchange 
  Brent Cross Gardens 
  London NW4 3RJ 
  United Kingdom 
  Tel: +44 (0) 845 2011 644 
  Email: info@gamahealthcare.com 
 

1.4 Telefon in caz de urgenta  
  Tel: +44 (0) 207 9930 035 
 

2: Identificarea pericolelor  

 
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 
 
 Clasificarea în conformitate 

Clasificarea în conformitate 

 Flam. Liq 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336. 
 to Regulation (EC)  No 
 

1272/2008
 

 
  F; R11, Xi; R36, R67 
 la Directiva 1999/45/EEC 
  
2.2 Elemente pentru etichetă 
 

             
 
 Semne  Pericol  
 
 Fraze de pericol  Lichid și vapori foarte inflamabili  
  Provoacă leziuni oculare grave 
  Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență sau amețeală 
 
 Fraze de precauție  
 
2.3 Alte pericole  
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3: Compozitie / informatii despre ingredienti  

 
3.2 Amestecuri 
 
Componente
declarabile  

Conc. (%) EC No. CAS No. 
Clasificare  

67/548/EEC 1272/2008 

Propan-2-ol 70 200-661-7 67-63-0 F; R11, Xi; R36, R67 
Lichid inflam. 2, H225; 
Irita ochii 2, H319; 
STOT SE 3, H336 

 
Toate declarațiile R - Fraze de pericol sunt disponibile în secțiunea 16  

 

4: Măsuri de prim ajutor  

 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 
 Inhalare  

Scoateti ranitul in afara sursei de expunere la aer curat.
Dacă disconfortul persistă, consultați medicul. 

 
 Piele 

Puțin probabil să provoace simptome în condiții de utilizare normală, dar în cazul în care

apar semne de iritare sau disconfort cereti sfatul medicului 
 
 Ochi 
 Spalati ochii cu apă de la robinet timp de 15 minute. Dacă iritația persistă solicitați un

consult medical.
 

 
 

Ingerare
 

Puțin probabil datorită proprietăților fizice ale produsului. Nu provocați voma.
Solicitați imediat asistență medicală. 
.  

 
4.2 Simptomele și efectele cele mai importante, atât acute, cât și întârziate 
 Poate provoca leziuni oculare. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență sau amețeală. 
 
4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 
 Tratamentul simptomelor imediat ce apar. 
 

5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 
5.1 Mijloace de stingere  
 Dioxid de carbon. Spumă rezistentă la alcool.  
 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestec  

Foarte inflamabil.Vaporii pot migra si pot ajunge la surse de aprindere aflate la distanță.
Arderea emana vapori toxici, inclusiv dioxid de carbon și monoxid de carbon.

 
 

 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
 Vor purta aparate de respirat autonome și îmbrăcăminte de protecție completă.   
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6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

Eliminati toate sursele de aprindere. 
 

 
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 
 Împiedicati deversarile in scurgerile de apa.  
 
6.3 Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

Pentru deversari mari, absorbiti cu pământ uscat și transferati-l în containere.
Spălați locul scurgerii cu apă. 

 
6.4 Trimiteri către alte secțiuni  
 Pentru echipamentul individual de protecție recomandat a se vedea secțiunea 8.

Pentru eliminarea produsului a se vedea secțiunea 13.
 

  
 

7: Manipulare și depozitare  

 
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 
 Păstrați departe de surse de aprindere. Utilizați în zone ventilate. 
 
7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 

Se depoziteaza în zone reci, uscate, ferite de lumina soarelui și de surse directe de aprindere.
Păstrați recipientul închis ermetic. 

 
7.3 Utilizare finală specifică 
 Identificată in sectiunea 1.2 
 

8: Controlul expunerii / protecție personală  

 
8.1 Parametrii de control 
  
 Limita EU Fără  
 
 Limita UK 

3
Limita de expunere pe termen lung (8h), 999 mg/m  (400ppm);

3
Limita de expunere pe termen scurt (15 min), 1,250 mg/m  (500 ppm)

 
   

 
8.2 Controale ale expunerii 
 
 Controale tehnice  

Asigurați-vă că zona este bine ventilată.

Asigurați-vă că sunt eliminate toate sursele de aprindere. 
 
 Echipament individual de protecție 

Nevoia de echipament individual de protecție trebuie să se bazeze pe o evaluare a riscurilor
la locul de muncă pentru utilizarea particular. Evitați contactul cu pielea și cu ochii prin
purtarea de ochelari de protecție și mănuși de protecție. 
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 Controlul expunerii mediului  
 Nu este disponibil 
 

9: Proprietățile fizice și chimice  

 
9.1  Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
  
 Aspect   Servetele imbibate cu lichid incolor  
 
 Miros   Alcoolic  
 
 Prag de miros   Nu este disponibil 
 
 pH  7-7.5 
 
 Topire / punctul de congelare  -88 la -90°C (propan-2-ol) 
 Punctul inițial de fierbere /

interval
  82 la 83°C (propan-2-ol) 

 
 Punct de aprindere  ca. 18°C (70% propan-2-ol) 
 
 Rata de evaporare  (n-butly acetate = 1): 2.2 (propan-2-ol) 
 
 Inflamabilitate (solid, gas)  Nu este disponibil 
 
 Limitele de inflamabilitate

sau de explozie
  Inferior: 2% Superior: 12% 

 
 Presiunea de vapori  ca. 42 hPa la 20°C (propan-2-ol) 
 
 Densitatea relativă  (Aer = 1) >1 at 101 kPa 
 
 Solubilitate  Solubil în apă 
 
 Coeficient partiție   Nu este disponibil 
 
 Temperatura de autoaprindere-   Nu este disponibil 
 
 Temperatura de

descompunere
 Nu este disponibil 

 
 Viscozitate  Nu este disponibil 
 
 Proprietăți explozive  Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul 
 
 Proprietăți oxidante   Nu este disponibil 
 
9.2 Alte informații   Nu este disponibil 
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10: Stabilitate și reactivitate  

 
10.1 Reactivitate 
Nu este disponibil 
 
10.2 Stabilitate chimică 
Stabil în condițiile de depozitare și manipulare recomandate.  
 
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase 
Nu este disponibil 
 
10.4 Condiții de evitat  
Căldură, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. 
 
10.5 Materiale incompatibile 
Aldehide, amine, oxidanți puternici, baze, compuși clorurați, alcanolaminele  
 
10.6 Produse de descompunere periculoase 
În ardere emana vapori toxici (dioxid de carbon și monoxid de carbon)  
 

11: Informații toxicologice  

 
11.1 Informații efecte toxicologice s 
 
 Pe baza 100% propan -2-ol 
 
 Toxicitate acută 
 Oral:  LD50 4700Șobolan - 5500 mg/kg 
 Inhalare: Șobolan LC50 29- 55 mg/l (8hr) 
 Dermic: Iepure LD50 12800 mg/kg 
 
 Iritarea  
 Clasificat ca fiind iritant pentru ochi. 
 
 Corozivitatea 
 Fără clasificare 
 
 Sensibilizare 
 Fără clasificare 
 
 Toxicitatea după doze repetate 
 Fără clasificare 
 
 Cancerigenitate 
 Fără clasificare 
 
 Mutagenitate 
 Fără clasificare 
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 Toxicitate pentru reproducere 
 Fără clasificare 
 

12: Informații ecologice  

 
12.1 Toxicitate 
 Nu este de așteptat să fie periculoase pentru organismele acvatice  
 
12.2 Persistență și degradabilitate  
 Biodegradabil  
 
12.3 Potențial de bioacumulare 
 Nu are potențial de bioacumulare 
 
12.4 Mobilitate în sol    
 De așteptat să rămână în apă sau migrează prin sol 
 
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPVP  
 Nu este disponibil 
 
12.6 Alte efecte adverse  
 Nu este disponibil 
 

13: Considerații privind eliminarea  

 
13.1 Metode de tratare a deșeurilor 
 Pentru uz industrial pe scară largă, lichidul ar trebui să fie eliminat prin incinerare.  

Eliminarea se va face în conformitate cu reglementările naționale și locale în vigoare.

Rezidurile chimice sunt considerate în general ca deseuri speciale.

Cerințele generale ale UE sunt prezentate în Directiva 2008/98/CE.

 

 
 

14: Informații de transport  

 
14.1 Numărul UN 
 3175 cu prevederi speciale: IATA A46, ADR 216 și 274, IMDG 216 și 274.  
 
14.2 Denumirea corectă UN pentru expediție 
 SOLIDE CONȚIN LICHID INFLAMABIL NOS (propan-2-ol)  
 
14.3 Clasa de pericol pentru transport (ES) 
 4.1 
 
14.4 Grupele de ambalare 
 II 
 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 
 Nu este poluant marin / periculoase pentru mediu 
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14.6 Precauții speciale pentru utilizatori 
 Nu se aplică  
 
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC  
 Nu se aplică  
 

15: Informații de reglementare  

 
15.1 Reglementări de securitate, sănătate și mediu / legislației de mediu specifică  

 Clasificarea și etichetarea substanțelor și preparatelor periculoase pentru aprovizionare.
Limite de expunere la locul de muncă EH40. Regulamentul (CE) nr 1272/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, cu modificarea Directivelor
67/548/CEE și 1999/45/CE și cu modificarea Regulamentului (CE) nr 1907/2006.

 
 
15.2 Evaluarea securității chimice 
 Nu este disponibil 
 

16: Alte informații  

 
 Revizuiri  
 Nu.  
 
 Baza de clasificare  
 Amestecul este auto-clasificat pe baza informațiilor disponibile cu privire la ingrediente. 
 
 Lista frazelor R  

F: inflamabil, Xi: Iritant, R11: Foarte inflamabil, R36: iritant pentru ochi,
R67Ș Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență sau amețeală. 

  
 Lista frazelor de pericol  

H225: Foarte inflamabil lichid și vapori, H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor,
H336: Poate provoca somnolență sau amețeală. 

 
Disclaimer: Aceste informații sunt furnizate fără nici o garanție expresă sau implicită, cu excepția faptului

că este corectă avand la baza cele mai bune din cunoștințele ale noastre. Acesta se referă la produsul

specificat aici și nu se referă la utilizarea în combinație cu orice alte materiale sau în orice proces.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate legală pentru utilizarea gresita a acestor informatii.
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