
 S.C. PRODIVEX SRL

                   FISA CU DATE DE SECURITATE 
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH, amendat prin Regulamentul 
(CE) nr.                                453/2010 DATA : 11/2017

         DETERGENT VASE «STANDARD»
                                                     COD : F.D.S. 16-2012 
 1. Identificarea substantei/amestecului si a 
societatii/intreprinderii 
1.1 Identificarea preparatului 
Denumirea comerciala Detergent vase «STANDARD» 
Denumirea INCI - 

1.2 Utilizarea preparatului 
Aplicabilitate pentru curatat vase 

1.3 Identificarea societatii 
Numele intreprinderii S.C. PRODIVEX S.R.L 

Adresa : Str. Oasa bl 8 ap 35 sibiu
Sediul de productie: P-ta Textilistilor nr 17 Talmaciu Jud Sibiu. 
Telefon : 0751 785 801
Tel/fax. 
E-mail : officeprodivex@yahoo.com
1.4 Telefon de urgenta 

Telefon de urgenta European 112 
Telefon de urgenta 021/3183606, Institutul National de 

Sanatate Publica 

 2. Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 
Nu este clasificat
2.2Elemente pentru eticheta
Etichetare conform Directivei CE privind preparatele periculoase 
1999/45/CE si amendamentelor si HG 937/2010. 
Este clasificat ca fiind : 
Nu este clasificat 
Componenti periculosi care determina etichetarea: 
Contine: 
tensioactivi anionici (CAS 68188-18-1), 
tensioactivi neionici(CAS 106232-83-1) 
tensioactivi amfoteri(CAS 931-296-8) 
Fraze de risc: 
- 
Fraze de siguranta: 

S 2 – A nu se lasa la indemana copiilor. 

Etichetarea conform Regulamentului (EC) 1272/2008 privind 
clasificarea,etichetarea si 
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ambalarea substantelor si a amestecurilor si a 
regulamentului(CE)790/2009. 
Nu este clasificat 

-Fraze de pericol: 

- 
-Fraze de precautie: 

- 
-Informatii suplimentare privind etichetarea: 

EUH 210 – Fisa cu date de securitate disponibila la cerere 

8. Compozitia/informatii despre ingrediente
Conține : >10% dodecilbenzen sulfonat de sodiu <5% diethanolamide acid gras de cocos, <5% alchil 
de sodiu (C10-16)-sulfat etoxi 
Alte ingrediente: <5% surfactant anionic, <5% surfactanti amfoterici, <5 surfactanti neionici, parfum 
(citral, limonen ), conservant (5-cloro-2-metil-2H-izotiazolin-3 și 2-metil-2H-izotiazolin-3- amestec 3:1). 

Denumirea chimica amestec  
Denumire produs / 
ingrediente 

Identificatori %              Clasificare 

              67/548/C
EE      

Reglementarea (CE) 
nr. 1272/2008 [CLP]

Tensioactivi anionici EC: 269-144-1 
CAS: 68188-18-1 
NR .REACH: 01- 
2119517577-32 

5 - 15 Xi; 
R36/38 
Xn; 
R22 

H302 
H315 
H319 

Tensioactivi amfoteri EC 931-296-8 
NR .REACH: 
REACH:012119488533
-30-0003 

< 5 Xn nociv 
R22, 
R38, 
R41 

H318 

Tensioactivi neionici EC 932-186-2 
CAS 106232-83-1 
NR .REACH: 
01-2119490100- 53-
0003 

< 5 Xi, Xn 
R22, 
R41 

H302 
H318 

Glicerina EINECS 200-289-5 
CAS 56-81-5 

< 5 Nu este 
clasificat 

- 

Dodecilbenzen sulfonat 
de sodiu 

  EC: 246-680-4 CAS: 
25155-30-0

>10 Xn , R 22-
36/37/38 

H302 
H315
H 319
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Regulatori de vascozitate EINECS 
234-394-2 
CAS 
11138 – 66 – 2 

- - - 

Regulatori de pH CAS 
5949 – 29 – 1 
EU 
201-069-1 

< 5 Xi 
R36/37/
38 

- 

Compozitie de parfumare 
(salicilat de benzyl=benzyl 
orto-hidroxi benzoate, 
vertenex=4-tert butilciclohexil 
acetat, limonen=4-izopropenil-
1-metil ciclohexan, 
hexil cinamal=aldehida hexil 
cinamica, lilial=2-(4-tert-butil 
benzil)-propion aldehida) 

EINECS: 204-262-9 
250-954-9;227-813-5
202-983-3;201-289-8
CAS : 118-58-1 
32210-23-4;5989-27-
5 
101-86-0 
80-54-6 

< 1 Xi, N 
R10 
R43 
R 51/53 

H 226 
H 317 
H 411 

Conservant 
(etilendioxi)dimetanol, 
Amestec de 5-cloro- 
2-metil-2H-izotiazol- 
3-onă , i 2-metil-2Hizotiazol-
3-onă) 

CE 
203-161-7, 
250-954-9 
216-133-4 
200-456-2 

< 1 Xi, N 
R43 
R 52/53 

H 317 
H 412 

Apa EINECS : 231-791-2 
CAS 7732-18-5 

> 
30 

Nu este 
clasificat 

- 

4. Masuri de prim ajutor 
In cazul contactului cu: Ochii Nu este permis ca victima 

sa inchida sau sa se frece 
ochii. Se ridica usor pleoapa
si se spala imediat si 
abundent cu apa cel putin 
15 min, dupa care daca este
cazul se va consulta un 
medic specialist. 
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Nu este cazul. In caz unei epiderme sensibile se spala bine
cu apa 
Se poate produce inflamarea si inrosirea gurii si a gatului. 
Poate provoca greata si dureri de stomac. A se clati gura 
cu apa. A nu se induce voma. Daca victima esta 
constienta se adminisreaza imediat jumatate de litru de 
apa. A se consulta medicul. 
Nu este cazul, nu emana vapori. 

Sfatul 
medicului 

Indicatii 
generale: 

Nu se va da nimic pe cale orală unei persoane 
inconştiente sau în convulsii. 

5. Masuri de combatere a incendiilor 
Informatii generale Produsul ca atare nu arde si nu intretine arderea. 
Mijloace de stingere a incendiilor Se vor utiliza mijloace de stingere specifice cu 

natura incendiului. 
Mijloace de stingere a incendiilor 
care nu pot fi folosite din motive 
de securitate 

Nu este cazul, se vor utiliza agenti de stingere 
specifici cu natura incendiului. 

Echipament de protectie pompieri Se va purta echipament adecvat naturii 
incendiului. 

6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala 
Metode de spalare (curatare) Se absorb împrăştierile cu pământ, silicat de 

mică, nisip sau alte materiale necombustibile, 
se pun în containere speciale şi se 
depoziteaza în zone special amenajate pentru 
deşeuri. Se spala cu jeturi de apă urmele de 
produs. 

Precautii privind mediu A se evita contaminarea canalelor de 
scurgere, raspandirea substantelor in sol sau 
in sursele de apa. Spălaţi cu jeturi de apă 
urmele de produs 

Observatii suplimentare - 

7. Manipulare si depozitare 
Manipulare Evitaţi deteriorarea fizică a ambalajelor. 

Ambalajele vor fi bine etanşate pentru a se 
evita scurgerile de produs. 

Depozitare Produsul se pastreaza in ambalajele originale 
inchise etans, in locuri 
racoroase ferite de radiatii solare, la 
temperaturi cuprinse intre 5-25ºC. 

Materiale incompatibile Nu se cunosc materiala incompatibile. 
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Conditii care trebuie 
evitate 

Caldura excesiva radiatiile solare si inghetul 

Materiale de evitat Agentii puternic oxidanti, acizii puternici. 
Produse periculoase in 
urma reactiei 
dedescompunere : 

Nu este cazul. 

8. Controala ale expunerii/ protectie personala 
Masuri de protectie A nu se manaca, fuma sau bea in timpul folosirii 

produsului. 
Echipament personal de 
protectie 

Protectia mainilor: nu e cazul 
Protectia ochilor: nu e cazul 
Protectia pielii: nu e cazul 

Valoare limita de 
expunere 

- nu este stabilit 

Masuri suplimentare de 
protectie : 

- nu e cazul. 

9. Proprietăti fizico-chimice 
9.1 Informatii generale 
Aspect la 20ºC : Gel 
Culoare: Galben
Miros Specific, parfumat 
Solubilitatea in apa Solubil 100% 
9.2 informatii importante pt sanatate , securitatea mediului 
pH sol. 1% 6,5 – 8,0 
Densitatea relativa 1,04g/cm³ 
Autoaprindere Produsul nu este autoinflamabil 

10. Stabilitate si reactivitate 
Stabilitate : Stabil in conditii normale de presiune si temperatura 

Conditii care trebuie 
evitate 

Caldura excesiva radiatiile solare si inghetul 

Materiale de evitat Agentii puternic oxidanti, acizii puternici. 
Produse periculoase in 
urma reactiei de 
descompunere : 

Nu este cazul. 

11. Informatii toxicologice 
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Iritarea/coroziunea pielii : nu este clasificat. 
Toxicitate acuta: aceasta informatie nu este disponibila. 
Toxicitate cronica si subcronica: aceasta informatie nu este disponibila. 
Sensibilizare: nu este sensibilizant. 
Carcinogenitate: nu este carcinogen. 
Mutagenitate: nu este mutagen. 
Toxic pentru reproducere: nu este toxic pentru reproducere. 
Efecte asupra sanatatii umane: Contactul repetat şi prelungit cu amestecul 
poate provoca îndepărtarea de pe piele a grăsimii naturale având ca rezultat 
dermatite de contact nonalergice şi absorbţia prin piele. 
Lichidul stropit în ochi poate provoca iritaţie şi alte probleme reversibile. 
Toxicocinetica, metabolism, distributie: informatiile vor fi adaugate ulterior 
odata cu inregistrarea, conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006. 

12. Informatii ecologice 
Biodegradabilitate: Biodegradabilitarea calculata pe aportul 

individual al componentilor produsului este
mai mare de 90%. Concentratiile mici nu 
influenteaza ciclul biologic al namolurilor 
active si pot fi degradate intr-un sistem 
obisnuit de tratare a apelor uzate 

Produsul indeplineste criteriul de biodegradabilitate din regulamentul EC 648/2004 
Ecotoxicitatea Produsul nu a fost evaluat din punct de 

vedere al toxicitatii asupra organismelor 
marine. 

Mobilitatea Se va evita deversarea produsului direct in
apele de suprafata sau in sol.In caz de 
pierderi accidentale sese colecteaza cu 
mijloace absorbante precum nisipul, 
pamant cu diatomee,liant universal, 
rumegus si se colecteaza in containere 
speciale de depozitare in conformitate cu 
regulamentele locale/ nationale. 

13. Consideratii privind eliminarea 
Tratarea deşeurilor Deşeurile se vor gestiona în conformitate 

cu prevederile Legii 211/2011. 
Distrugerea reziduurilor se va face în 
conformitate cu normele şi reglementările
legale privind protecţia mediului. 

Tratarea ambalajelor: Ambalajele se vor gestiona în 
conformitate cu HG 247/2011 si 
Ord.1794/2012 
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14. Informatii referitoare la transport 
ADR Produsul detergent vase   «axel» este 

un este un produs cosmetic. Din 
informatiile si studiile existente pana in 
prezent la concentratia in care se gasesc 
materiile prime in produs, nu se impun 
masuri speciale de transport. 
Transport la sediul utilizatorului: 
Întotdeauna transportaţi în recipientele 
originale închise care sunt asigurate şi în 
poziţie verticală. 
Asiguraţi-vă că persoanele care 
transportă produsul ştiu ce au de făcut în 
cazul unui accident sau scurgeri. 

UN-NO neclasificat 
Clasa neclasificat 
Grupa de ambalare neclasificat 

15.Informatii de reglementare 
Etichetarea Etichetare conform Directivei CE privind 

preparatele periculoase 1999/45/CE 
si amendamentelor, HG 937/2010, 
Regulamentului (EC) 1272/2008 privind 
clasificarea, etichetarea si ambalarea 
substantelor si a amestecurilor si a 
Regulamentului (CE) 790/2009. 

15.1 Regulamente/legislatie în domeniul securitătii, sănătătii si al mediului
specifice 
pentru amestecul în cauză 
Regulament FDS: 
Această Fisă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentului 
(CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010. 
Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) 
Restrictii la introducerea pe piată si utilizare, Regulament 552/2009: Nu 
contine substante restrictionate. 
Alte reglementări:
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Reglementări nationale: 
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substannelor periculoase; 
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piată a 
preparatelor periculoase; 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea 
substannelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 
1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 
Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008) 
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și 
știintific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor. 
Regulament 552/2009 de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 – 
REACH privind „Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață si utilizarea anumitor 
substante, amestecuri si articole periculoase. 
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compusi organici volatili. 
HG 371/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind 
stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării 
solventilor organici în anumite activitati si instalatii. 
Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase; 
Legea 333/2007 privind aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul 
internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957. 
Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul 
substantelor si preparatelor chimice periculoase; 
HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul 
de muncă. 
HG 882/2007 privind desemnarea autoritătilor competente pentru aplicarea regulamentului 
(CE) nr.1907/2006/CE - REACH. 
Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în 
vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea 
si ambalarea substantelor si a amestecurilor. 
HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de 
infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 
1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei. 
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HG 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 
(CE) 

16.Alte informatii 
Textul 
frazelor R R 22 – nociv prin inghitire  

R 43 – poate provoca sensibilitate in contact 
cu pielea. 
R 52/53 – nociv pentru organismele acvatice,
poate provoca efecte adverse pe termen lung.

Textul frazelor H H 226-lichid inflamabil si vapori. 
H 302-nociv in caz de inghitire. 
H317: Poate provoaca o reactie alergica a 
pielii. 
H411:Toxic pentru mediul acvatic cu efecte 
pe termen lung 

Textul frazelorP P101 Dacă este necesară consultarea 
medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau 
eticheta produsului.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU 
OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai 
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, 
dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate 
face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Informatiile din Fisa cu date de securitate sunt furnizate conform cunostintelor si 
informatiilor detinute de noi si conform informatiilor provenite de la producator. 
 Informatiile furnizate sunt concepute reprezinta un ghid pentru a respecta conditiile 
de manipulare in siguranta, utilizare, procesare, stocare, transport si nu reprezinta o 
garantie sau o specificatie de calitate. Informatiile mentionate sunt valabile numai 
pentru materialul de mai sus si nu sunt valabile pentru alte produse sau combinatii 
cu alte materiale sau alte procese,nespecificate in text. Aceasta fisa cu date de 
securitate contine numai informatii relevante, de siguranta si nu reprezinta informatii
sau specificatii tehnice ale produselor 
Precautii: 
In cazul nerespectarii indicatiilor din fisa cu date de securitate S.C. Prodivex
S.R.L. este exonerata de raspunderea pentru eventualele accidente in care 
este implicat produsul. 
Multiplicarea si distribuirea acestui document sunt rezervate S.C. Prodivex 
SRL 


