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FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI 
In conformitate cu Regulamentul CE Nr. 1907/2006 (REACH) 

Data emiterii: 18.11.2009 
Data revizuirii: 01.11.2012 
Versiune: 03 

 
1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Denumirea produsului:  SANO DRAIN LICHID 
1.2. Tipul produsului şi utilizarea:  Compus lichid pentru curăţarea, desfundarea & întreţinerea ţevilor de scurgere 

înfundate  
1.3. Producător & 
1.4. Distribuitor:  
 
1.5.Contact:  

SANO Bruno’s Enterprises Ltd.  
Neve-Neeman Industrial Zone, Hod-Hasharon, 45241 
Tel: 972-9-7473222  Fax:972-9-7473233 ISRAEL 
SC SANO ROMÂNIA SRL, bdul Biruinţei 160, oraş Pantelimon, Ilfov 
Tel/Fax: 021-350-30-04 ; office@sanoromania.ro  

 
 

2. IDENTIFICAREA RISCURILOR  
         Acest produs este clasificat ca fiind C – Corosiv (R34 – Provoacă arsuri) în acord cu Directivele U.E. A se evita contactul 
cu ochii şi pielea. Chiar şi o cantitate mică poate cauza orbire. A se evita inhalarea posibililor vapori rezultaţi în urma acţionării 
produsului.  

 

Atenţie! A nu se folosi în amestec cu alte produse similare sau detergenţi. Contactul cu acizii cauzează eliberarea de gaze 
toxice (clor)! 

 
3. COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE  
2.1. Compoziţie/ Informaţii despre ingrediente  
Familia chimică: Detergent lichid 
Modalitate de utilizare: Compus lichid pentru curăţarea, desfundarea & întreţinerea ţevilor de 

scurgere înfundate 
2.2. Constituenţi  

CAS EINECS Termeni Concentraţie Simbol Fraze de risc
1310-73-2 215-185-5 Sodium Hydroxide 4,5% C R35  
7681-52-9 231-688-3 Sodium Hypochlorite (clor existent) 45,0-50,0g/l C R31, R34 
61788-90-7 263-016-9 Alkyl Dimethyl Amine Oxide < 5% Xi R38, R41 
9004-82-4 Polymer Alkyl ether sulphate < 5% Xi R38, R41 

 
 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  
Contactul cu ochii: Verificaţi şi îndepărtaţi [dacă există] lentilele de contact, clătiţi apoi cu apă din abundenţă cel puţin 10 

minute, ţinând pleoapa larg deschisă. Cereţi imediat sfatul medicului. 
Contactul cu pielea: Spălaţi imediat cu multă apă. Îndepărtaţi imediat hainele şi încălţămintea contaminate. Aplicaţi uşor 

glycol polyethylene 400. Cereţi imediat sfatul medicului. 
Inhalare: Scoateţi victima la aer curat. Consultaţi medicul.  
Ingestie  
 
 
 
Notă pentru medic: 

NU induceţi voma! Dacă apare vomitarea, culcaţi pe spate victima, având capul într-o parte pentru a 
evita sufocarea cu vomă. Dacă victima este conştientă, daţi-i să bea multă apă (dacă este necesar 
câţiva litri) pentru diluţia substanţei din stomac. NU administraţi nimic oral unei persoane 
inconştiente. Apelaţi imediat la îngrijire medicală de urgenţă. 
Realizaţi o endoscopie persoanei suspecte de înghiţire a Sodium Hydroxide 

 
 
 

Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 
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SANO DRAIN LICHID (continuare) 
 

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

În funcţie de materialele depozitate în imediata apropiere. Agent uscat, bioxid de 
carbon.  

Echipament de protecţie special 
pentru stingerea incendiilor: 

Echipament de protecţie complet şi aparat de respirat. 

Riscuri speciale: Nu este combustibil. Evitaţi ca apa rezultată în urma stingerii incendiului să se 
inflitreze în apa potabilă sau pânze freatice. În caz de incendiu se pot elibera gaze 
toxice.  

 
6. MĂSURI ÎN CAZ DE VĂRSARE ACCIDENTALĂ 
               Evitaţi pierderile prin scurgere în ţevile de scurgere şi luciul de apă.  
Pentru scurgeri masive: 
  Cu un material absorbant, strângeţi lichidul în recipiente de plastic şi aruncaţi conform legislaţiei [locale] în vigoare.  
Pentru scurgeri minore: 
   Folosiţi material non-combustibil [nisip, pământ, etc] şi strângeţi mai apoi într-un recipient pentru a fi aruncat. A nu se aduce în 
contact cu acizii. A nu se folosi recipiente din metale.  
 

 
7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE  
Manevrare: 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita vărsările accidentale. Înainte de utilizare, citiţi eticheta. A se evita contactul 
prelungit cu pielea, ochii şi hainele. Purtaţi mănuşi de protecţie (cauciuc) în cazul unei expuneri prelungite. NU reutilizaţi 
recipientele goale.  
Depozitare: 
Depozitati intr-un loc uscat.. Evitaţi depozitarea la temperaturi foarte mari sau foarte reduse. A nu intra în contact cu aluminiul, 
zincul sau cositor. A nu se amesteca alături de acizi sau materiale organice.  

 
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ  
Consumator: 
Păstraţi produsul la loc sigur, ferit de accesul copiilor. A se evita inhalarea vaporilor. A se evita contactul cu ochii, pielea sau 
îmbrăcămintea. Folosiţi mănuşi de protecţie. Spălaţi bine mâinile după utilizare. A nu se înghiţi.  
Industrial: 
Protecţie respiratorie: Necesară când se generează vapori/aerosoli. Dacă se detectează praf, ventilaţi zona de lucru.  
Protecţia mâinilor şi pielii: Mănuşi de latex sau neopren recomandate pentru a reduce contactul cu pielea şi pentru persoane 

cu piele sensibilă.  
Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie şi mască pentru faţă. 
Igienă industrială: Ventilaţie adecvată. Schimbaţi hainele contaminate. Spălaţi-vă pe mâini şi pe faţă după 

utilizarea substanţei. Aplicaţi cremă pentru protecţia pielii. 
 

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
Aspect: Lichid, uşor vâscos 
Culoare: Gălbui 
Miros:  Specific  
Gravitate specifică/200C: 1,105 – 1,125 
Clor activ (g/l): 45.0 – 50.0 
NaOH: 4,5 

 
 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE   
Produsul se descompune la căldură, în contact cu acizii sau sub influenţa luminii, degajând gaze toxice şi corosive, inclusiv clor. 
Produsul în apă este o bază slabă.  
Condiţii care trebuie evitate: 
Încălzirea şi acţiunea directă a razelor solare. 
Substanţe care trebuie evitate  
Methanol, acizii puternici, amoniu şi materiale organice (lemn, hârtie, ulei) 
Produse periculoase de descompunere 
Clor  

 
 



Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 
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SANO DRAIN LICHID (continuare) 
 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  
Toxicitate acută: Date cantitative asupra toxicităţii acestui produs nu sunt disponibile.  
Proprietăţi care pot fi anticipate pe baza compuşilor acestui preparat:  
Pentru Sodium Hydroxide: Oral LD50: 325 mg/kg, iepure.  
Corosiv la nivelul tuturor ţesuturilor atinse. Canale de absorbţie: epidermă, ochi, inhalare, ingestie.  
Pentru Sodium Hydroxide: Oral LD50: 8,910 mg/kg, şobolan.  
După inhalare: Arde membranele mucoase. 
După contactul cu ochii: Ardere, necroză, risc de leziuni oculare grave [orbire!] 
După contactul cu pielea: Ardere, necroză 
După ingestie: Arde gura, faringele, membrana mucoasă, esofagul, tractul gastrointestinal. Risc de perforare a esofagului şi 
stomacului.  
Efecte sistemice: Leşin, moarte.  
Produsul trebuie manevrat cu grija necesară la manevrarea substanţelor chimice. 

 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
Toxicitate Acvatică: 
Sodium Hydroxide: 
LC 50, 24h  :  Peşte (specie nespecificată)        35 – 189 mg/l 
LC50, 48h   :  Daphnia                                      33 – 450 mg/l 
 
Sodium Hydroxide: 
LC50, 96h: Peşte (specie nespecificată) 0,065 mg/l 
LC50, 48h: Daphnia magna                    0,032 mg/l 

 
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
      Respectaţi toate precauţiile chiar după golirea recipientului. Păstraţi recipientul gol bine închis. Se aruncă în conformitate cu 
reglementările oficiale. 

 
 

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL   
Asimilat cu UN 1760, Lichid Corosiv, Bazic, Anorganic, N.O.S. (Sodium Hydroxide, Sodium Hypochlorite), PG III, Clasa 8.  

 
 

15. INFORMAŢII REGLEMENTARE    
NECOMESTIBIL  
Simbol:  C (Corosiv)     
Fraze de Risc: R31 În contact cu acizii (se) degajă gaze toxice. 
 R34 Provoacă arsuri.  
Fraze S S1/2 A se păstra la cheie/ A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
  S24/25 A se evita contactul cu pielea şi ochii.  
 
 
 
 
 
Atenţie:  

S26 
S28 
S37/39 
S45/46 

În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.  
La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă. 
A se purta mănuşi şi echipament de protecţie corespunzătoare pentru ochi/faţă.  
 În caz de înghiţire sau în caz de accident ori dacă nu vă simţiţi bine, consultaţi imediat 
medicul şi arătaţi-i eticheta dacă este posibil. 
A nu se folosi împreună cu alte produse. Contactul cu acizii cauzează eliberarea de 
gaze toxice (clor!). 



Informaţiile furnizate în această fişă de date se bazează pe cunoştinţele pe care le deţinem în prezent. Scopul acestei informări este doar 
de a descrie măsurile de siguranţă care trebuie urmate la manevrarea produsului. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru rănirea sau 
daunele cauzate ca urmare a manevrării necorespunzătoare a produsului. 
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16. ALTE INFORMAŢII  
 
Fraze de risc: 
R31 - În contact cu acizii (se) degajă gaze toxice. 
R34 – Cauzează arsuri 
R35 – Cauzează arsuri grave 
R38 – Iritant pentru piele 
R41 – Risc de leziuni oculare grave 
 
Citiţi în întregime eticheta şi urmaţi instrucţiunile înainte de folosire ! 
Surse de informare folosite în compilaţia din fişa privind datele de siguranţă: 

FDSM ingrediente 
Data emiterii: 18.11.2009 
Data revizuirii: 01.11.2012 
Versiune: 03 
FIŞĂ DE DATE PRIVIND SIGURANŢA MATERIALULUI valabilă până la 01.11.2015 
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