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FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI 
Conform Regulamentului CE Nr. 1907/2006 (REACH) 

Data emiterii: 02.06.2002 

Data revizuirii: 22.09.2014 

Versiune: 09 

 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Denumirea produsului:  SANO STAINLESS STEEL (nirosta) 500ml 

1.2. Tipul produsului şi utilizarea:  Produs de curăţare tip aerosol pentru suprafeţele din inox  

1.3. Producător & 

1.4. Distribuitor:  

  

1.5. Contact: 

 

SANO Bruno’s Enterprises Ltd. 

Neve-Neeman Industrial Zone, Hod-Hasharon, 45241 

ISRAEL  Tel: 972-9-7473222  Fax:972-9-7473233  

Sano România S.R.L., Bulevardul Biruinţei 160, oraş Pantelimon, Ilfov 

office@sanoromania.ro ; www.sanoromania.ro ; Tel / Fax: 021-350-30-04 

 

2. COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE  
2.1. Compoziţie/ Informaţii despre ingrediente  

Familia chimică: Soluţie sub presiune de ulei de silicon  

Modalitate de utilizare: Produs de curăţare pentru inox  

2.2. Constituenţi  

CAS EINECS Termeni Concentraţie Simbol Fraze de risc 

*68512-91-4 270-990-9 Hydrocarbons,C3-C4-

rich 

petroleum distillate 

>30.0% 

 

F+, R12 

 

H220 

 

142-82-5 205-563-8 Heptane 15.0 – 30.0% F, R11 

Xn, R65 

Xi, R38, R67 

N, R50/53 

H225 

H304 

H315, H336 

H410 

63148-62-9 Polymer Polydimethylsiloxane 5.0 – 15.0 % - - 

67-63-0 

 

200-661-7 

 

Propan-2-ol 

 

< 5.0 % 

 

F, R11 

Xi, R36, R67 

H225 

H319, H336 

**64742-48-9 

 

265-150-3 

 

Petroleum distillates 

 

5.0 – 15.0 % 

 

Xn, R65 

R66 

H304 

EUH066 

Mixture 

 

Mixture 

 

Perfume 

 

q.s. Xn, R65 

Xi, R38 

R43 

N, R50/53 

H304 

H315 

H317 

H410 

* In acord cu Regulamentul  (EC) No 1907/2006, Nota K: 

Clasificarea ca fiind carcinogen sau mutagen nu se aplică dacă substanţa conţine mai puţin de 0.1 % w/w 1,3-butadiene (EINECS 

No 203-450-8). Dacă substanţa nu este clasificată ca fiind carcinogenă sau mutagenă, se aplică cel puţin frazele (2-)9-16. 

** In acord cu Regulamentul (EC) No 1907/2006, Nota P: 

Clasificarea ca fiind carcinogen sau mutagen nu se aplică dacă substanţa conţine mai puţin de  0.1% w/w benzene 

(EINECS No 200-753-7). 

 

3. IDENTIFICAREA RISCURILOR  
Recipient sub presiune 

Foarte uşor inflamabil 

Dăunător. 
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SANO STAINLESS STEEL (continuare) 

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  
4.1. După inhalare: Aer curat. Consultaţi medicul.  

4.2. După contactul cu pielea: Spălaţi imediat cu multă apă. Daţi cu polietilenă glicol 400. Îndepărtaţi hainele 

contaminate.  

4.3. După contactul cu ochii:  Clătiţi cu multă apă cu pleoapa larg deschisă. Consultaţi medicul. 

4.4. După ingestie: Chemaţi medicul. Ulterior administraţi cărbune activat (20-40 g în substanţă). Nu 

induceţi vomitarea. Risc de aspiraţie. 

 

 

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR  
Mijloace adecvate de stingere a 

incendiilor: 

Bioxid de carbon, spumă, pudră.  

  

Riscuri speciale: Recipientele cu produs pe bază de aerosoli pot sări în aer sau exploda la căldură sau în 

foc. 

Combustibil. Feriţi de surse de aprindere 

Folosiţi doar în spaţii ventilate. 

 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE VĂRSARE ACCIDENTALĂ 
Nu inhalaţi vapori sau aerosoli. Asiguraţi pătrunderea de aer curat în camerele închise. 

Curăţaţi cu un material care absoarbe lichidele. A se vedea mai jos precizările privind aruncarea produsului. Curăţaţi. 

 

 

7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE  
Manevrare: 

Nu există alte cerinţe. Vezi eticheta.  

 

Depozitare:  

La temperatura camerei (recomandare: +15 - +250C) 
 

 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ  
8.1. Protecţie respiratorie: Necesară ;  se generează aerosoli.  

8.2. Protecţia mâinilor:  Necesară 

8.3. Protecţia ochilor: Necesară 

8.4.Protecţia pielii: Necesară. 

8.5. Igienă industrială: Schimbaţi imediat hainele contaminate. Spălaţi-vă pe mâini şi pe faţă după folosirea substanţei. 

Aplicaţi cremă pentru protecţia pielii. 

 

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
Recipient sub presiune: 

Proprietăţi concentrat: 

3,5-4,0 bari/20oC 

 

Aspect: Lichid  

Culoare: Incolor  

Miros  Specific  

Gravitate specifică (200C) 0,73-0,77 

Index refractiv (nD
20) 1,390-1,410 

 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE   
Condiţii care trebuie evitate: 

Nu există informaţii disponibile.  

Substanţe care trebuie evitate  

Nu există informaţii disponibile.  

Produse periculoase de descompunere 

Nu există informaţii disponibile. 

 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  
Toxicitate acută: 

Nu există date disponibile. 

Informaţii toxicologie suplimentare: 

Nu pot fi excluse alte proprietăţi de risc. Produsul trebuie manevrat cu grija necesară la manevrarea substanţelor chimice  
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SANO STAINLESS STEEL (continuare) 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
Informaţii privind efectele ecologice: Nu există date disponibile 

Biodegradabilitate: Nu există date disponibile. 

 

13. PRECIZĂRI PRIVIND ARUNCAREA PRODUSULUI  
Produs 

Vă recomandăm să contactaţi autorităţile competente sau companiile autorizate care se ocupă de aruncarea deşeurilor, care vă vor 

informa despre modul în care trebuie să aruncaţi deşeurile speciale. 

Ambalaj 

Se aruncă în conformitate cu reglementările oficiale. 

 

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL   
UN nr. 1950. 

Conform reglementărilor oficiale pentru transportul aerosolilor. 

 

15. INFORMAŢII REGLEMENTARE    
NECOMESTIBIL  

Simbol:  F 

Etichetă: inflamabil  

 

Fraze de risc: R5 Încălzirea poate cauza explozie  

 R12 Foarte uşor inflamabil  

Fraze S S2 Nu lăsaţi la îndemâna copiilor 

 S3 Păstraţi la loc răcoros  

Sfaturi de precauţie: 

Citiţi eticheta înainte de folosire ! 

Recipient sub presiune.  

Nu aplicaţi în prezenţa flăcărilor deschise, suprafeţelor fierbinţi sau echipamentului electric neprotejat. 

Păstraţi la loc sigur şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.  

Protejaţi de razele soarelui şi nu expuneţi la căldură şi nu depozitaţi la temperaturi de peste 450C. 

Nu găuriţi şi nu aruncaţi în foc, nici după utilizare. 

Nu inhalaţi în mod deliberat. Spălaţi-vă pe mâini după folosire.  

Acoperiţi mâncarea, echipamentul de pregătire a hranei şi ustensilele pentru mâncat înainte de aplicare. 

 

  

16. ALTE INFORMAŢII  
Citiţi în întregime eticheta şi urmaţi instrucţiunile înainte de folosire ! 

Surse de informare folosite în compilaţia din fişa privind datele de siguranţă: 

FDSM ingrediente 

 

Această Fişă de Date privind Siguranţa Materialului înlocuieşte şi anulează fiecare ediţie precedentă. 

 

Data emiterii: 02.06.2002 

Data revizuirii: 22.09.2014 

Versiune: 07 

FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI valabilă până la 22.09.2018 

 

 

 

 


