
 

 

 

FIŞA CU DATE DE SECURITATE 

DETERGENT PENTRU GRESIE SI FAIANTA FABI 

Conform Anexa II / Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului Europei nr. 1907/2006 

 

 

1. IDENTIFICAREA PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII  

     Identificarea preparatului 

           Denumirea : Detergent pentru gresie si faianta FABI 

           Număr de înregistrare : 1 

     Utilizarea preparatului  

Produs pentru curatenie si dezinfectare suprafete acoperite cu gresie si 
faianta si alte suprafete lavabile. 
 

     Identificarea societatii :  

Producator : SC FABI TOTAL GRUP SRL 
   Adresa completă :  SPLAIUL UNIRII NR 160, SECTOR 4 BUCURESTI 

   Numărul de telefon : 021/319 54 83 
    E-mail  : office@fabiclean.ro_ 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR   

     Pericole/efecte adverse  

- pentru om :  

         - inhalare : nu este volatil 

- contact cu pielea : slab iritant doar in contact prelungit 

- contact cu ochii : iritant pentru ochi 

- înghiţire : poate provoca iritatii ale traectului digestiv 

- pentru mediu : in cantitate mare, produsul poate fi periculos pentru 

animalele acvatice 

      Preparatul nu este clasificat ca periculos .     



  

 

 

3. COMPOZIŢIA/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

 

Nr 

crt. 

Denumirea componenţilor şi 
conc./domeniul de conc.  

Date de identificare Clasificare 

Denumirea 
sau natura 

chimică 

Conc./do-
meniul de 

conc. 

Număr 
de înre- 
gistrare 

Număr 
CAS 

Număr  
EC 

Număr  
Index 

Literele  
simbolurilor 
de pericol 

Frazele 
R 
 

1 Alcooli grasi 
etoxilati C12-

C14 7 EO 

5-8 %  68439
-50-9 

500-
213-3 

- Xn, N R22 
R41 
R50 

2 Alkyldimethyl
benzylammon
ium chloride 

0,5-2 %  68391
-01-5 

269-
923-6 

- C, N R21/22 
R34 
R50 

 

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

Măsuri de prim ajutor   

- contact cu pielea : se clateste cu apa din abundenta  

- contact cu ochii  : se vor clati ochii cu apa din abundenta. Se consulta un 

medic. 

- înghiţire : se va clati gura cu multa apa, nu se va bea nimic, se va cere 

ajutorul medicului. 

 

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 

Produsul nu este inflamabil.  

 

6. MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE 

Măsuri de precauţie pentru personal : evitati contactul cu ochii. 

Măsuri de precauţie pentru mediu : a nu se deversa in sursele de alimentare 

cu apa.  

  Metode de curăţare : Se va colecta cat mai mult posibil in containere, se va 

absorbi  lichidul ramas cu ajutorul materialelor absorbante si se va clati cu apa.  

             



 

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

      Manipulare 

Măsuri tehnice : cand se va folosi nu se va manca, bea sau fuma. Evitati 
contactul cu  ochii. 
Prevenirea incendiului : fara recomandari specifice. 
Cerinte de depozitare: spatii inchise, curate la o temperatura cuprinsa intre 5-
35°, ferite de razele soarelui si de umezeala. 

 

   8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE INDIVIDUALĂ 

      Nu exista masuri speciale de protectie. 

          

9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE 

      Informaţii generale 

Aspectul    

- Starea fizică:  lichid                                      

- Culoarea :   verde, portocaliu, mov                                

       -    Mirosul : floral 

      Informaţii importante referitoare la sănătate, securitate şi mediu 

pH-ul : 5,5 - 7 

Densitatea relativă: 1,06 

Solubilitatea în apă: solubil 

 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

       Stabilitatea : stabil in conditii normale de temperatura si presiune   

       Condiţii de evitat : inghetul 

       Produse de descompunere periculoase : nu este cazul 

 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  

      Informaţii toxicologice şi alte efecte asupra sănătăţii   

                    -  inhalare : nu este cazul       



                    -  contact cu pielea  : slab iritant in contact prelungit 

                    -  contact cu ochii : iritant pentru ochi 

  -  înghiţire : poate provoca iritatii ale traectului digestiv 

      Informaţii toxicologice şi alte efecte asupra sănătăţii  

               In cantitate mare poate fi nociv pentru animalele acvatice.  

 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

      Ecotoxicitatea 

            Biodegradabilitate :   biodegradabil  

            Ecotoxicitate : nu e cazul pentru concentratia preparatului 

            Rezumatul informaţiilor de testare : produsul indeplineste criteriul de 

biodegradabilitate din regulamentul EC 648/2004 

 

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

      Descrierea deşeurilor şi a măsurilor pentru manipulare  

 In conformitatea cu legislatia actuala. 

       Metode de eliminare  a deşeurilor şi a ambalajlor contaminate 

 In conformitate cu legislatia actuala. 

 

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 

 Precauţii speciale la transport sau manipulare  : 

 nu prezinta pericol la transport 

 

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

      Etichetarea : clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala 

in conformitate cu R 648/2004, R 907/2006, R 551/2009.  

      Prevederi specifice : S2 – a nu se lasa la indemana copiilor, S26 – la 

contactul cu ochii se spala imediat cu multa apa si se consulta medicul, S45 – in 

caz de accident sau neplaceri se va consulta medicul    



 

        16. ALTE INFORMAŢII  

      Reglementarile UE 

Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala in conformitate 

cu R 648/2004, R 907/2006, R 551/2009.  

Informatiile din aceasta fisa privesc doar produsul mai sus mentionat si nu sunt 

valabile daca aceasta este utilizat impreuna cu alte substante.  

      Persoana sau compartimentul companiei, responsabil(ă) cu întocmirea 

FDS : compartimentul productie. 

           01.11.2009 


