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SET INDICATORI TEST CLOR, 50 TESTE 
Cod produs: 103061 

 

Fișă tehnică de securitate 
 

1 Denumirea substanței, respectiv a preparatului și a companiei 
1.1 Identificator produs 

Nume comercial :   Indicatori test clor 
Nr. art.   indisponibil  
Nr. rețetă   indisponibil 
Nr. înregistrare  nu se aplică 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale materialului sau preparatului și utilizări necorespunzătoare 
Utilizări identificate: kit chimic 

 

1.3 Informații despre producătorul responsabil pentru fișa tehnică de securitate  
1.3.1 Adresa producătorului/distribuitorului 

Söll GmbH, Fuhrmannstr. 6, D- 95030 Hof 
Telefon: +49 - 9281-72850, Telefax: +49 – 9281-1011, E-Mail: info@soelltec.de 

1.3.2 Responsabil pentru fișa tehnică de securitate 
CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de 

 

2 Pericole posibile 
2.1 Clasificarea materialului sau preparatului 

Nu există.  
 

2.2 Elementele de etichetare 
Subiect al etichetării conform ordonanței (EC) 1272/2008: nu. 
Se aplică excepții: nu se aplică.  
Cuvânt semnalizator: 
Parte (părți) componentă (componente)    Simboluri de pericol  

 

Fraze H :  
 

Fraze P : 
P102 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P262 : Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  
P301+P312 : ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE : sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.  

 

Chiar dacă acest produs nu face obiectul ordonanței pentru etichetare, vă recomandăm să respectați recomandările de 
securitate.  
Etichetare specială : nu.  
Etichetările de mai sus sunt valabile în cazul predării produsului la consumatorul privat.  

 

2.3 Alte pericole 
Respectați măsurile de siguranță valabile în cazul manipulării substanțelor chimice.  
Poate fi dăunător în caz de înghițire.  
Acest amestec nu include substanțe evaluate drept PBT sau vPvB.  

 
 

3 Compoziție/informații privind ingredienții 
3.1 Substanțe  

Nu se aplică. 
 
3.2 Amestecuri 

Caracterizare chimică :  
Preparat/amestec 
Ingrediente 

Denumire Fraze H Domeniu m% 

CAS - Nr. EG - Nr. REACH - Nr.   

N,N-Diethylbenzol-1,4-diammoniumsulfat Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H312 

1 - 5% 

6283-63-2 228-500-6 indisponibil 
Textele frazelor H : vezi cap. 16.  
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4 Mǎsuri de prim-ajutor 
4.1 Descrierea măsurilor de prim-ajutor 
4.1.1 După inhalare:  

În caz de accident după inhalarea gazelor de combustie sau a produselor de descompunere ieșiți afară în aer liber. Dacă 
simptomele persistă consultați un medic.  

4.1.2 După contactul cu pielea : 
Spălați imediat cu apă și săpun.  

4.1.3 După contactul cu ochii : 
Spălați temeinic cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Dacă este nevoie consultați un medic.  

4.1.4 După înghițire : 
Spălați gura cu apă și beți apă din belșug. Nu provocați voma. Dacă este nevoie consultați un medic.  

4.2 Simptome și efecte importante acute și cu efect întârziat 
Nu se cunosc.  

4.3 Instrucțiuni privind ajutorul medical de urgență sau tratamentul special 
Tratament simptomatic.  
 
 

5 Mǎsuri de combatere a incendiilor 
5.1 Agent extinctor  
5.1.1 Agent extinctor adecvat :  

Agent extinctor uscat, CO2, apă pulverizată sau spumă « alcool ».  
5.1.2 Agent extinctor neadecvat din motive de siguranță : 

Jet de apă.  
5.2 Pericole speciale din cauza produsului sau preparatului 

În urma incendiului se pot forma : oxid de carbon, oxid de fosfor, oxid de azot (NOx), oxid de sulf.  
5.3 Instrucțiuni privind combaterea incendiilor  
5.3.1 Echipament special de protecție :  

Purtați aparat respirator autonom. Echipament de protecție la substanțe chimice, perfect etanș.  
5.3.2 Instrucțiuni suplimentare :  

Produsul nu este inflamabil. Armonizați măsurile de stingere a incendiilor la mediu.  
Reziduurile produse prin ardere și apa contaminată folosită la stingerea incendiilor se elimină drept deșeu conform normelor 
locale în vigoare.  

 

6 Mǎsuri împotriva pierderilor accidentale 
6.1 Mǎsuri de siguranță pentru persoanele în cauză, echipament de protecție și metode folosite în cazuri de urgență  

Vezi cap. 8.2.2. 
6.2 Măsuri de protecție a mediului  

Nu contaminați apele de suprafață.  
Evitați contaminarea apelor subterane de către produs.  

6.3 Metode și materiale pentru absorbție și curățare  
Materialul vărsat se mătură sau absoarbe și se elimină drept deșeu în recipiente adecvate. După aceea spălați resturile cu 
apă.  

6.4 Trimiteri la alte capitole 
Nu sunt.  

 

7 Manipulare și depozitare 
7.1 Mǎsuri de protecție pentru o manipulare sigură 
7.1.1 Instrucțiuni privind manipularea sigură : 

Evitați contactul cu pielea și cu ochii.  
Nu mâncați, beți sau fumați în timp ce utilizați produsul.  
Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le repurta.  
Spălați mâinile înainte de pauza de lucru și la sfârșitul zilei de lucru. Nu inhalați praful.  
Respectați măsurile de siguranță standard în manipularea substanțelor chimice.  

7.1.2 Instrucțiuni privind protecția la incendiu și explozie :  
Măsurile obișnuite privind prevenția incendiilor.  

7.2 Cerințe privind spațiile de depozitare ținând cont de situațiile de incompatibilitate 
7.2.1 Cerințe pentru spațiile de depozitare și recipiente :  

Nu este nevoie de măsuri speciale.  
7.2.2 Instrucțiuni privind depozitarea în comun :  

Nu depozitați împreună cu oxidanți.  
7.2.3 Alte instrucțiuni privind condițiile de depozitare :  



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Nu pot fi menționate condiții speciale.  
7.3 Aplicații specifice 

Nu sunt disponibile.  
 

8 Limitarea și controlarea expunerii / echipament personal de protecție  
8.1 Parametrii care trebuie monitorizați 

Denumirea substanței  Valoare de monitorizare 
 
8.2 Limitarea și controlarea expunerii 
8.2.1 Dispozitive tehnice de control  

Asigurați ventilația adecvată.  
8.2.2 Măsuri individuale de siguranță 
8.2.2a Protecția respirației: Nu este nevoie dacă produsul este manipulat în mod conform.  
8.2.2b Protecția mâinilor: Expunere repetată sau prelungită : mănuși de protecție conform EN 374. Vă rugăm să respectați datele 

producătorului de mănuși de protecție privind permeabilitatea și timpul de străpungere. Țineți cont și de condițiile specifice, 
locale în care este utilizat produsul, precum pericolul de tăiere, frecare și durata de contact.  

8.2.2c Protecția ochilor: Ochelari de protecție 
8.2.2d Protecția corpului: Nu.  
8.2.2e Diverse: Respectați limitarea perioadei de purtare.  
8.2.3 Limitarea și monitorizarea expunerii mediului: 

Indisponibil. 
 

9 Proprietǎți fizice și chimice  
9.1 Date privind caracteristicile fizice și chimice de bază 
9.1.1 Formă: pulbere Culoare: alb Miros: caracteristic  

Prag miros: nu se aplică.  
9.1.2 Valoare pH, nediluat   nu se aplică 

Valoare pH, 1%g în apă  nu este disponibilă 
9.1.3 Temperatura de fierbere/domeniul de fierbere (°C) nu este disponibilă 

Temperatura de topire/domeniul de topire (°C)   nu se aplică 
9.1.4 Temperatura de ardere (°C)  nu este disponibilă, în creuzet închis 
9.1.5 Inflamabilitate (CE A10 / A13)  nu 
9.1.6 Temperatura de aprindere (°C) nu se aplică 
9.1.7 Auto-inflamabilitate (CE A16)  nu se aplică 
9.1.8 Caracteristici oxidante:  nu 
9.1.9 Pericol explozie   nu există. 
9.1.10 Limita inferioară explozie (vol %) nu se aplică, superioară: nu se aplică 
9.1.11 Presiune vapori   nu este disponibilă 
 Densitate vapori (aer = 1)  nu este disponibilă 
9.1.12 Densitate (g/ml)   nu este disponibilă 
9.1.13 Solubilitate (în apă)   solubil 
9.1.14 Coeficient de divizare, octanol-n/apă nu este disponibil 
9.1.15 Vâscozitate   nu este disponibilă 
9.1.16 Procent solvent   nu este disponibil 
9.1.17 Descompunere termică (°C)  nu se aplică 
9.1.18 Evaporare    nu este disponibil 
9.2 Alte date 

Nu sunt disponibile.  
 

10 Stabilitate și reactivitate 
10.1 Reactivitate 

Fără.  
10.2 Stabilitate chimică 

Stabil în condiții normale 
10.3 Reacții periculoase posibile 

Nu se cunosc reacții periculoase dacă produsul este utilizat în mod conform.  
10.4 Condiții de evitat 

Pentru a menține calitatea produsului depozitați-l departe de sursele de căldură și de acțiunea directă a razelor de soare.  
10.5 Materiale incompatibile 

Incompatibil cu acizi și agenți oxidanți puternici.  
10.6 Produse de descompunere periculoase 
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Fără descompunere în condiții de depozitare normală.  
Nu supraîncălziți produsul pentru a evita descompunerea termică.  

 

11 Informații toxicologice  
11.1 Date referitoare la efectele toxicologice 

Toxicitate acută: 
Inhalare      nu este disponibil 
Înghițire      ATE mix : > 10.000 
Contact cu pielea     nu este disponibil 
Efect coroziv/iritant asupra pielii   minor 
Daune/iritații oculare severe    minor 
Sensibilizarea căilor respiratorii/pielii   fără 
Mutagenitate celule germinale   nu este disponibil 
Carcinogenitate     nu este disponibil 
Toxicitate reproducere    nu este disponibil 
Toxicitate specifică organe țintă la expunere unică: nu este disponibil 
Toxicitate specifică organe țintă prin expunere repetată: nu este disponibil 
Pericol de aspirație      nu este disponibil 

 
11.1.1 Experiența practică  
11.1.11  nu este disponibil 
11.1.12  Experiența practică 
 Observații relevante pentru clasificare: 
 Nu există.  
 Alte observații: 
 Nu există.  
 Clasificarea preparatului s-a realizat conform unei metode de calcul.  
 

12 Informații ecologice 
12.1 Toxicitate 

Nu avem la dispoziție date cantitative referitoare la efectul ecologic al acestui produs.  
12.2 Persistență și degradare 

Nu există date pentru acest produs.  
12.3 Potențial de bioacumulare 

Nu este disponibil 
12.4 Mobilitate în sol 

Nu este disponibil 
12.5 Rezultate evaluare PBT și vPvB 

Acest amestec nu conține substanțe care sunt evaluate drept PBT sau vPvB.  
12.6 Alte efecte dăunătoare. 
12.6.1 Valoare CBS, mg/g   nu este disponibil 
12.6.2 Valoare BSB5, mg/g   nu este disponibil 
12.6.3 Observație AOX:    nu se aplică.  
12.6.4 Ingrediente ecologic semnificative:  fără. 
12.6.5 Alte efecte dăunătoare:   nu se aplică.  
 

13 Informații legate de evacuarea deșeurilor 
13.1. Metode privind eliminarea deșeurilor 
13.1.1 Recomandare: D10/R4    Cod deșeu nr: 20 01 99 

Nr pentru cod deșeu se stabilește printr-un acord cu producătorul, 
consumatorul și compania responsabilă cu eliminarea deșeurilor.  

De asemenea respectați toate regulamentele locale în vigoare.  
13.2 Pentru ambalajele contaminate 
13.2.1 Recomandare:  Spălați cu agenți de curățare adecvați. La fel ca și la resturile de produs.  
13.2.2 Manipulare sigură:  La fel ca și pentru resturile de produs.  
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14 Informații referitoare la transport 
 

ADR                                                                               IMDG                                                                       IATA 
În conformitate cu reglementările amintite mai sus nu este un bun periculos. 
14.1 Nr. UN 

14.2 Etichetare transport UN conformă   

14.3 Clase pericol transport   

14.4 Grupa de ambalare   

14.5 Pericole pentru mediu   

14.6 Măsuri speciale de siguranță pentru 
utilizator 

  

Categorie transport: 
Cod clasificare: 
Număr pericol: 
LQ: 

 Instrucțiune ambalaj 
(avion pasageri) 
Instrucțiune ambalaj 
(avion cargo) 

14.7 Transport mărfuri în vrac conform anexei II a tratatului MARPOL și conform codului IBC 

 
 

15 Informații de reglementare 
15.1 Reglementări privind siguranța, protecția sănătății și mediului/reglementări specifice pentru substanță sau amestec 

Indisponibil.  
15.1.1 Respectarea limitării activității conform MuSchG / JarbSchG: nu.  
15.1.2 Respectarea obligației de a păstra documentele de business conform § 8 (6) GefStoffV: nu.  
15.1.3 Respectarea ordonanței privind accidentele majore: nu.  
15.1.4 Manual tehnic aer:  Clasa  Cifră  Procent m% 
    Indisponibil. 
15.1.5 Clasa pericol pentru ape: 2 ; clasificare conform VwVwS.  
15.1.6 Clasa depozitare: 13 
15.1.7 Respectarea ariei de acoperire a TRGS 510: nu. 
15.1.8 Respectarea ariei de acoperire a TRG 300: nu.  
15.1.9 Respectarea ariei de acoperire a WRMG: nu.  
15.1.10 Alte reglementări de respectat: fără.  
15.2 Evaluare siguranța materialului: 

Fără.  
 

16 Alte informații  
Frazele H din capitolul 3 
H302: Nociv în caz de înghițire.  
H312: Nociv în contact cu pielea.  
 
Această fișă tehnică de securitate a fost realizată conform ordonanței UE 2015/830.  
Informațiile se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor și experienței la data publicării documentului și ele nu reprezintă o 
asigurare pentru caracteristicile produsului. Nu este permisă nici modificarea lor, nici transferul lor spre alte produse. Este permisă 
reproducerea documentului în stare nemodificată.  
 
Realizat de: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, Germania 
E-mail: info@cosichem.de, telefon: +49-6421-886563 
Data:  20.11.2015 


