
 

 

 

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE 

 

SPRINT PASTĂ SPĂLAT MÂINI (ECO) / 1kg 

 

 

Data emiterii: 24.09.2019; Revizia 1 

 

 

❖ SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului chimic periculos și a 

companiei 
1.1. Identificarea produsului 

Denumire: SPRINT PASTĂ SPĂLAT MÂINI (ECO) 

1.2. Definirea utilizărilor relevante ale substanței sau amestecului chimic precum și a utilizărilor 

contraindicate: Cremă albă cu microsfere, pentru curățarea mâinilor 

1.3. Identificarea companiei:  

SPRINT CAR DISTRIBUTION SRL 

Șoseaua București Nord nr. 7 

077190, Pipera, Ilfov 

Tel. 0372.139.301; Fax: 0372.139.312; office@sprintcar.ro 

1.4. Telefon pentru urgențe: 

Număr național de urgență: 112 

 

 

❖ SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
Niciun pericol, în cazul utilizării exclusiv în scopul pentru care produsul a fost creat. 

 

 

❖ SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații ingrediente 
Potrivit Directivei ECC 1272/2008, nu există substanțe periculoase pe care produsul le conține. 

Ca și produs cosmetic, Sprint Pasta Spălat Mâini Eco nu este periculoasă pentru sănătatea 

umană. 

 

Compoziție calitativă: 

Acid palmitic/acid stearic, carbonat de sodiu Săpun vegetal 

Lauret sulfat de sodiu Agent tensioactiv anionic 

PEG-7 cocoat gliceril Emolient 

Cocamidopropil betaină Agent tensioactiv amfoter 

Dodecilbenzen acid sulfonic Abrazivi 

Carbonat de calciu Lavandă 

Parfum Umectant 

Glicerină Modificator reologic 
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Bentonită Agent de chelare 

Dimetil glutarat, succinat, adipat Solvent 

Hidrosulfit de sodiu, fenoxietanol Conservanți 

CI 19140 Coloranți 

Apă Până la 100% 

 

 

❖ SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor: 

În cazul contactului cu ochii: 

Clătiți ochii cu suficientă apă curată, pentru câteva minute. 

În caz de înghițire: 

Nu induceți voma. CHEMAȚI IMEDIAT MEDICUL. 

În cazul expunerii prin inhalare: 

Nu există niciun pericol. 

 

❖ SECȚIUNEA 5: MĂSURI ANTIINCENDIU 

5.1. Mijloace de stingere: 

Apă, CO2, spumă, pudră. 

5.2. Mijloace nepotrivite de stingere: 
Niciunul. 

 
5.3. Echipament de protecție: 
Sistem cu aer comprimat pentru respirație. 
 
5.4. Pericol în caz de incendiu: 
A se evita inhalarea fumului. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 6: MĂSURI PRIVIND DISPERSIILE ACCIDENTALE 

6.1. Atenționări personal 
Niciuna. 
 
6.2. Atenționări în privința mediului: 
Nu permiteți produsului să pătrundă în sistemul de canalizare sau în pânza freatică. Absorbiți produsul 
vărsat cu nisip sau pământ. 
 
6.3. Metode și materiale pentru păstrare și curățare: 
Nu permiteți produsului să pătrundă în sistemul de canalizare sau în pânza freatică. 
Strângeți restul cu un material absorbant. 
A se elimina conform reglementărilor în vigoare. 
 
 



 

 

 

❖ SECȚIUNEA 7: MANEVRARE ȘI DEPOZITARE 

7.1. Atenționări pentru manevrarea în siguranță: 
Niciuna. 

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv incompatibilitățile: 
Departe de surse de căldură, flăcări, scântei și alte surse de foc. A se păstra la temperatura camerei. 
 
 
 

❖ SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ 

8.1. Măsuri generale de protecție: 
Asigurați-vă că depozitul și locul de muncă sunt bine ventilate.  
 
Protecție respiratorie: 
Nu sunt necesare măsuri speciale. 
 
Protejarea mâinilor: 
Nu sunt necesare măsuri speciale. 
 
Protejarea ochilor: 
Nu sunt necesare măsuri speciale. 
 
Protejarea pielii: 
Protejarea ochilor: 
Nu sunt necesare măsuri speciale. 
 
 

 

❖ SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază: 
 

Aspect: Pastă solidă 

pH: 9,5 ± 0,5 

PAO: 12 luni 

 
9.2. Date microbiologice: 
 

Conținut bacterian: < 100 CFU/ml 

Fermenți: < 100 CFU/ml 

Organisme patogene: S. Aureus: absent 
E Coli: absent 
Aspergillus Niger: absent 

 

9.3. Procedură analitică: 
 

Aspect: Metoda vizuală 

pH: M.I. 01 

Specificații microbiologice: PP MB001 (metoda internă) 
PP MB002 (metoda internă) 

 



 

 

 

❖ SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate: 
Stabil în condiții normale de uz. 
 
10.2. Materiale incompatibile: 
Niciunul, în condiții normale de uz. 
 
10.5. Produse periculoase la descompunere: 
Niciunul. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

Nu există informații specifice. 

 

❖ SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

Următoarea evaluare ecologică a fost făcută pe baza materiilor prime conținute de produs și/sau 
substanțele structurale comparabile. 
 
Degradare primară:  
Potrivit cerințelor Standardelor Europene Obligatorii privind Detergenții nr. 82/242 (agenți tensioactivi 
nonionici) și 82/243/EEC (agenți tensioactivi anionici), agenții tensioactivi conținuți de produs sunt 
biodegradabili în proporție medie de 90%. 
 
Biodegradare finală: 
Rapid degradabil. Toate substanțele organice conținute de produs au obținut BOD/COD > 60% sau 
eliberare CO2, sau reducție DOC >70%. Valorile prag pentru “gata degradabil” (ex. Potrivit metodelor 
OECD) au fost atinse. 
Substanțele active la suprafață conținute de produs îndeplinesc cerințele Regulamentului EU privind 

Detergenții (CE/648/2004) privind biodegradarea finală a agenților tensioactivi în detergenți. 

 

❖ SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE PENTRU ELIMINARE 

A se recicla, atunci când este posibil. 

A se consulta reglementările naționale, locale sau statale privind eliminarea. 

 

❖ SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII TRANSPORT 

 

Transport terestru (ADR/RID): NC 

Transport maritim (IMEG): NC 

Transport maritim (M.M.M.): NC 

Transport aerian (ICAO/IATA): NC 

 

NC = not regulation 



 

 

❖ SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII REGULATORII 

DM 28/1/92 (Clasificare și etichetare): 

• Simboluri pericol: nu face subiectul reglementărilor privind identificarea. 

• Agenții tensioactivi conținuți sunt ușor și rapid biodegradabili. 

 

❖ SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

Informațiile de mai sus se bazează pe datele curente privind produsul, în starea în care este furnizat. 
Prezentul document nu trebuie privit ca o garanție referitoare la niciuna dintre proprietățile produsului, ci 
este destinat să descrie produsul din punctul de vedere al cerințelor privind securitatea. 
 


