
FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE  SEPTODERM GEL
Conform Anexa II / Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului Europei nr. 1907/2006 modificat 

de Regulamentul nr.453/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

1.    IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI SI A SOCIETATII/ 
INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a 
produsului 
Denumirea preparatului SEPTODERM

Formula chimica

Denumire comerciala

Numar CAS: -

Numar ES (EINECS): -

Sinonime: -

1.2 Utilizarea relevante identificate 
ale substantei sau amestecului si 
utilizari contraindicate 

1.2.1 Utilizari relevante Dezinfectant gel pe baza de alcool, destinat igienei 
si  dezinfectiei chirurgicale a mainilor. Efectul sau 
este rapid si de lunga durata, fiind foarte bine tolerat 
de piele. Este recomandat a se folosi in sectorul 
medical (uman si veterinar), laboratoare, in industria 
alimentara, in industria farmaceutica si cosmetica, in 
institutii publice si igiena personala..

1.2.2 Utilizari contraindicate Nu este cazul

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu 
date de securitate 

Nume societate: S.C. FIPRO TRADE S.R.L.

Adresa : Craiova, str. Nanterre, nr 30, bl C9, sc1, ap 5

Numar telefon: 0351 411511; 0251431414;
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Email:  office.fipro@yahoo.com

Fax:  0251431414

1.4 Numar de telefon care poate fi 
apelat in caz de urgenta:

 0745664888

2.IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea substanţei sau 

preparatului    

Simbolurile pentru identificarea 
pericolelor 

                      

                    

F(Foarte inflamabil)        Xi(Iritant)      

Fraze R: R 11 Foarte inflamabil 
R 36 Iritant pentru ochi
R 67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta 
si ameteala

2.1.
1

Pericole pentru om/sănătate Preparatul este iritant pentru ochi.
Are efect narcotic

2.1.
2

Pericole pentru mediu: Nu sunt informatii relevante

2.2 Clasificarea preparatului Preparatul este nepericulos

2.3 Efecte adverse Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

2.3.
1

 Efecte adverse ale proprietăţilor 
fizico-chimice şi mod de manifestare

Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

2.3.
2

Efecte adverse asupra sănătăţii 
umane şi simptomele de manifestare

Produsul este iritant pentru piele.
Produsul are efect narcotic.
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2.3.
3

Efecte adverse asupra mediului şi 
simptomele de manifestare

Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

2.4 Alte pericole ce nu rezultă din 
clasificare

Preparatul este foarte inflamabil.

3. COMPOZIŢIA/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENTII

N
r.

cr
t.

(3.2/3.3/3.6) (3.5) (3.4)

Denumirea

sau descrierea

naturii chimice 
a ingredientelor 

periculoase          

ale preparatului 

Conce
ntraţia/ 

domeniul 
de 

concentraţ
ie

(% în 
greutate

% în 
volum)

Nr 

CAS

Numărul

 EC

(EINECS/

ELINCS/

NLP)

Numărul

 Index

din 

“Lista 

substanţelor

periculoase

Litera

pentru

indicaţia

de

 pericol

Fraze

R

1 etanol 45% 64-17-
5

200-578-6 F R11

2. izopropanol 30% 67-63-
0

200-661-7 F
Xi

 R11
R36
R67

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea masurilor de prim 

ajutor
Daca nu va simtiti bine, cereti sfatul medicului 
(aratati eticheta unde este posibil).

La inhalare: Daca se inhaleaza, scoateti persoana la aer curat, 
asigurandu-va ca locul este bine ventilat.

La contactul cu pielea: Nu sunt necesare masuri de prim ajutor.

La contactul cu ochii: In cazul contactului cu ochii, se spala cu multa apa

La inghitire: Daca produsul se ingereaza, se recomanda sa se bea 
cca. o jumatate litru apa calduta, fara a se provoca 
voma.

4.2 Cele mai importante simptome şi 
efecte, atat acute cat si intarziate

Nu sunt date pana in momentul intocmirii fisei de 
securitate
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4.3 Indicatii privind orice fel de 
asistenta medicala imediata si 
tratamentele speciale necesare

Nu sunt date

5.MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Dioxid de carbon (CO2), substante chimice uscate, 

spuma in functie de natura focului.
5.2 Mijloace (medii, materiale) de

stingere nerecomandate, din
considerente de securitate. 

Nu folositi jeturi de apa. Pot provoca raspandirea 
focului.

5.3 Pericole de expunere speciale Nu sunt date

5.4 Echipamentul de protecţie special 
pentru pompieri

Ecipament de protectie individual si aparat 
respirator adecvat.

5.5 Alte informaţii: In cazul deversarii accidentale  in canalizare , 
diluati substanta cu o cantitate mare de apa. 

6.MASURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE
6.1 Măsurile de precauţie pentru 

personal       
Evitati contactul cu ochii. 

6.2 Măsurile de precauţie pentru 
mediu       

Pastrati produsul in recipiente bine inchise.

6.3 Metodele de curăţare    Strangeti gelul deversat cu absorbante potrivite
(materiale textile, absorbante speciale, nisip,pamant 
silicios,sol) si colectati substanta atfel stransa 
in recipiente bine inchise si etichetate. Zona 
contaminata trebuie clatita cu o cantitate mare 
de apa. Materialele colectate trebuie eliminate in 
conformitate cu instructiunile autoritatilor locale.

6.4 Alte informaţii :     Nu sunt disponibile alte informatii.

7.MANIPULARE ŞI DEPOZITARE
7.1 Manipulare (inclusiv măsurile de 

protecţie a mediului)
Respectati toate regulile de siguranta pentru lucrul 
cu acest tip de substanta, indepartati toate sursele 
de caldura si nu fumati.Purtati ochelari de protectie 
corespunzatori in cazul unei deversari accidentale.

7.2 Depozitare: A se pastra in ambalajul original bine inchis, 
departe de sursa de foc si caldura. Temperatura de 
depozitare  intre – 20 0 C  si + 25 0 C. A se evita 
expunerea directa la razele soarelui. 
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7.2.1 Cerinţe pentru depozitarea Respectati regulile de siguranta pentru a evita 
manipularea de catre persoanele neinstruite.

7.2.3. Cerinţe specifice Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

7.3 Utilizare/i specifice Nu sunt disponibile informatii in momentul 
intocmirii fisei de securitate

7.3.1 Recomandări referitoare la 
utilizare            

Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

7.3.2 Reglementări proprii aprobate Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

7.4 Alte informaţii Nu exista alte informatii in momentul intocmirii 
fisei de securitate

8.CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ
8.1 Valori limită de 

expunere
Isopropanol : Concentratia maxima acceptata :1000 
                      mg/m3 ;
                      Limita Permisibila de expunere 
                      (LPE): 500 mg/m3 ;
Etanol :          Concentratia maxima acceptata :3000 
                      mg/m3 Limita Permisibila de 
                      Expunere(LPE) :1000 mg/m3

8.1.1 Parametrii de control 
specifici

Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

8.1.2 Preparate, valorile 
limită admise pentru 
ingrediente

Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

8.1.3 Informaţii privind 
procedurile curente de 
monitorizare

Nu sunt informatii in momentul intocmirii fisei de 
securitate

8.2 Controlul expunerii:       Respectati regulile de depozitare si manipulare. 
Asigurati o ventilatie buna/evacuare a zonei.
Respectati regulile normale de igiena la locul de 
munca.
Spalati mainile la sfarsitul programului de lucru.

8.2.1 Controlul expunerii 
ocupaţionale

Purtati echipament individual de protectie 
corespunzator.
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8.2.1.2. Protecţia căilor 
respiratorii:

In cazul unei ventilatii insuficiente , purtati 
echipament respirator autonom adecvat. 

8.2.1.3 Protecţia mâinilor  Produs destinat igienei si  dezinfectiei chirurgicale a 
mainilor.

8.2.1.4 Protectia ochilor: Ochelari de protectie

8.2..1.5 Protectia pielii: Respectati regulile normale de igiena la locul de 
munca.

8.2.2 Controlul expunerii  
mediului

Respectati conditiile de manipulare si stocare.
Evitati deversarea produsului in cursurile raurilor, 
sol si canalizari(vezi conditiile de manipulare- 
tinand cont de legislatia locala)

8.2.3 Alte informaţii Nu exista alte informatii in momentul intocmirii 
fisei de securitate

9.PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE
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Nr. crt.
Specificarea proprietăţilor 

fizico-chimice ale substanţei/
preparatului

UM
Valoarea

ObservaţiiSubs
tanţa/

Preparat

Ingrediente

1 2 ------ n 

9.1 Informaţii generale
9.1.1 Aspectul substanţei/

preparatului(la 200C) 
---- - - - gel incolor sau 

slab galbui
9.1.2 Mirosul      ----- - - - caracteristic de 

alcool
9.2 Informaţii importante 

pentru sănătate, securitate 
şi mediu

---- - - - Nu sunt informatii

9.2.1. pH-ul(la 200C) --- - - - Nu sunt informatii
9.2.2 Punctul de fierbere/

intervalul de temperatură 
de fierbere 

(oC) ---- Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.2.3 Temperatura de aprindere (oC) ---- - - - 11
9.2.4 Temperatura de 

inflamabilitate
(oC) ---- - - - Foarte inflamabil Noninflamabil

9.2.5 Proprietăţile explozive ---- - - - Nonexplozibil
9.5.1 Limita minimă de 

explozivitate
---- - - - Nu sunt 

disponibile 
informatii

9.5.2 Limita maximă de 
explozivitate

---- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.6 Proprietăţile oxidante ---- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.2.7 Presiunea de vapori (la 
200C)

-- ---- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.2.8 Densitatea relativă (la 20oC)        ---- - - - 852 kg/m3

9.2.9 Solubilitatea(la 20oC)        -- ---- - - - ----
9.2.9.1 În apă g/l ---- - - - Complet  solubil 

in apa 
9.2.9.2 In grasimi -- ---- - - - ----
9.2.10 Coeficientul de partiţie 

n-octanol/apa
-- ---- - - - ----

9.2.11 Vâscozitatea --- Nu sunt date
9.2.12 Densitatea vaporilor -- Nu sunt 

disponibile 
informatii
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9.2.13 Viteza de evaporare ---- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.3 Alte proprietăţi fizico-
chimice

--- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.3.1 Miscibilitatea --- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.3.2 Conductivitatea --- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.3.3 Punctul de topire/intervalul 
de temperatură de topire 

0C - - -  Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.3.4 Grupa de gaze (D 94/9/EC, 
respectiv Legea nr.90/96)

---- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.3.5 Temperatura de 
autoaprindere

---- - - - > 450 °C

9.3.6 Granulometrie ---- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.3.7 Tensiune superficială ---- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

9.3.8 Constanta de disociere ---- - - - Nu sunt 
disponibile 
informatii

10.STABILITATE ŞI REACTIVITATE
10.0 Stabilitate Stabil in intervalul de temperature –20  +25 °C.

10.1 Condiţii de evitat: Temperaturi ridicate. A se feri de lumina directa a 
soarelui.

10.2  Materiale de evitat: Acizii, substante puternic oxidante, agenti reductori

10.3 Produse de descompunere 
periculoase   

Dioxid de carbon, Mono oxid de carbon

10.4 Alte informaţii Nu exista alte informatii in momentul intocmirii 
fisei de securitate

11. INORMAŢII TOXICOLOGICE
11.1 Informaţii toxicologice şi alte 

efecte asupra sănătăţii      
Produsul are efect narcotic.
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Toxicitate acuta Iritant pentru ochi

- LD50, prin inhalare, 
sobolani(mg.kg-1 ):

-

- LD50,prin 
piele,iepure (mg.kg-

1):

-

- LC50, prin inhalare, 
sobolan, (mg.kg-1): :

-

Subcronic – Toxicitate cronica:

11.2 Informaţii privind efectele 
toxicologice (şi alte efecte asupra 
sănătăţii) ale ingredientelor         

Iritabilitate: Substanta este iritanta pentru ochi

Sensibilizare:  Posibila sensibilitate ( numai in cazul indivizilor 
sensibili)

Cancerigenitate necunoscuta in momentul intocmirii fisei de 
securitate

Mutagenitate: necunoscuta in momentul intocmirii fisei de 
securitate

Efecte reproductive: necunoscute in momentul intocmirii fisei de 
securitate

11.3 Sursa bibliografică a informaţiilor 
preluate din literatura de 
specialitate (experienta umana):

Experienta umana:efect de iritare locala(personele 
cu sensibilitate crescuta)

11.4 Alte informatii: -

12.INFORMAŢII ECOLOGICE
12.1 Ecotoxicitate:

12.1.1 Date de toxicitate asupra 
organismelor acvatice                 

Cantitatile importante si solutiile concentrate pot fi 
daunatoare organismelor acvatice. Nu s-a stabilit 
toxicitatea acuta la mediul acvatic.

- LC50,48 h., pesti 
(mg.l-1):
- LC50, 48 h., daphnia 
(mg.l-1):
- IC50, 72 h., alge 
(mg.kg-1):
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12.1.2 Date de toxicitate 
(posibilă) pentru micro şi 
macroorganismele din sol

netestat in momentul intocmirii fisei de securitate

12.1.3 Date de toxicitate pentru alte 
organisme importante pentru 
mediu

netestat in momentul intocmirii fisei de securitate

12.1.4 Efecte inhibitoare 
posibile asupra activităţii 
microorganismelor

netestat in momentul intocmirii fisei de securitate

12.2 Mobilitate: In caz de eliminare accidentala in canalele 
colectoare sau in mediul inconjurator se ajunge 
la scadrea treptata a proprietatilor periculoase ale 
produsului pentru mediul acvatic datorita efectelor 
lui dezinfectante

12.3 Persistenţa şi 
degradabilitatea:

Produsul este biodegradabil.

12.3.1 Potenţialul produsului de a se 
degrada

Nu sunt date in momentul intocmirii fisei de 
securitate

12.3.2 Timpul de înjumătăţire Nu sunt date in momentul intocmirii fisei de 
securitate

12.3.3 Potenţialul substanţei 
(ingredientelor) de a se 
degrada în instalaţiile de 
epurare a apelor uzate.

Nu sunt date in momentul intocmirii fisei de 
securitate

12.4 Potenţialul  de bioacumulare       Nu sunt date in momentul intocmirii fisei de 
securitate

12.5 Alte efecte adverse       Neidentificate in momentul intocmirii fisei de 
securitate

13.CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA (EVACUAREA, DISTRUGEREA)
13.1 Metodele corespunzătoare de 

eliminare a substanţei sau a 
preparatului  

Diluati resturile de produs cu cantitati mari de apa. 
Cantitatile insemnate de produs trebuie eliminate 
in conformitate cu legislatia in vigoare. Materialele 
absorbante contaminate trebuie distruse fiind 
considerate deseuri periculoase.

13.2 Metodele corespunzătoare 
de eliminare a ambalajelor 
contaminate

Recipientele goale dupa spalare pot fi reciclate sau 
eliminate ca deseuri fara proprietati periculoase. 
Daca recipientele  contin cantitati mici de produs , 
este recomandat a se elimina ca deseuri periculoase. 
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13.3 Prevederi relevante ale legislaţiei Legislaţia privind eliminarea deşeurilor in 
Romania:
OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată 
prin legea 426/2001;
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor 
industriale reciclabile aprobată cu modificări prin 
legea 465/2001;
HG128/2002 privind incinerarea deşeurilor, 
modificată şi completată prin HG 268/2005;
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor;
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
HG 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor 
şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase.
HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor 
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
Sugestii privind clasificarea ambalajului ca deşeu: 
Ambalaje curate: 15 01 02 Ambalaje din plastic
Ambalaje murdare cu reziduuri de substanţe: 15 01 
10* Ambalaje cu reziduuri de substanţe periculoase 
sau poluate cu astfel de substanţe
Legislaţia pentru deşeuri de ambalaj in 
Romania:
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor 
şi deşeurilor de ambalaje. HG 1872/2006 pentru 
modificarea şi completarea HG 621 /2005 privind 
gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

14.INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL
14.1 Informaţii privind clasificarea pentru transportul rutier (ADR), transportul pe calea 

ferată (RID), transportul maritim (Cod IMDG/IMO), transportul aerian (IATA/IT-
ICAO):

14.1.1 ADR/RID:  

14.1.2 numărul ONU (UN); UN: 1987

14.1.3 clasificarea (clasa) 
produsului periculos

3

14.1.4 denumirea produsului   - SEPTODERM GEL

14.1.5 grupa de ambalare - II      33/1987
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14.1.6 dacă trebuie îndeplinite 
prevederi speciale

- Nu sunt prevederi speciale

14.1.7 alte informaţii aplicabile  - Cod clasificare F1

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE APLICABILE
15.1 Etichetarea substanţei/

preparatului        :

 

Eticheta:

 
 Xi(Iritant)                            

                    

 
F(Foarte inflamabil)

Fraze de risc:
R 11 
R 36 
R 67

Fraze de siguranta: S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S7 – A se pãstra recipientul închis ermetic.
S16 –A se păstra departe de orice flacără sau sursă 
         de scântei. – Fumatul interzis.
S25 –A se evita contactul cu ochii.
S26 –În cazul contactului cu ochii, spalati imediat 
         cu multă apă şi consultati un medic.

15.2 Prevederi specifice Fişa Tehnică de Securitate: disponibilă la             
cerere pentru utilizatorii profesionali”
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15.3 Informaţii relevante privind 
legislaţia naţională

Legea  nr.451/2001  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de Urgenţă  
a  Guvernului   nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
Hotărârea  Guvernului  nr.92/2003  pentru  aprobareNormelor
metodologice privind clasificarea   etichetarea şi ambalarea
preparatelor chimice periculoase.
- Hotărârea  Guvernului  nr.490/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.
- Ordinul  MMSS nr.508/20  nov.2002  şi  al MSF nr.933/25 
nov.2002  privind aprobarea Normelor generale de protecţia 
muncii.
Directiva 96/82/CE a Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Reglementarile nationale armonizate cu reglementarile 
Directivelor UE privind substantele si preparatele chimice 
periculoase.
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16.1

16.2

16.3

16. ALTE INFORMATII

FRAZE DE RISC

R 11 – Foarte inflamabil
R 36 – Iritant pentru ochi.
R 67– Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

Evidenţierea clară a informaţiilor care au fost adăugate, şterse sau modificate 

A fost modificat textul frazelor R si S

Alte informaţii : 

Indicaţii privind instruirea:
Acest preparat nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele stabilite (a se vedea Punctul 
1.2). Deoarece condiţiile specifice de utilizare nu pot fi controlate de furnizor, utilizatorul 
este singurul responsabil de adaptarea informaţiilor şi avertismentelor din acest document 
la legislaţia şi reglementările locale. Informaţiile de siguranţă descriu preparatul din 
perspectiva siguranţei acestuia şi nu pot fi considerate specificaţii tehnice ale preparatului. 
 Limitări privind utilizarea recomandată:
Substanţa nu trebuie utilizată în alte scopuri decât cele stabilite (a se vedea Punctul 1.2). 
Informaţiile de siguranţă descriu produsul din perspectiva siguranţei acestuia şi nu pot fi 
considerate specificaţii tehnice ale produsului.
Aceasta fisa tehnica contine informatii pentru protectia muncii si a mediului. Datele de mai 
sus corespund nivelului actual de cunoastere si experienta si untin conformitate cu legile 
in vigoare. Aceste date nu pot fi considerate ca o garantie de compatibilitate si folosire a 
produsului pentru aplicatii particulare.
Surse de informare: http://ecb.jrc.it;
                            www.anspcp.ro
                                    MSDS furnizor
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