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PARAGRAFUL 1: Denumirea substanței, respectiv a preparatului și a întreprinderii 

1.1. Identificarea produsului 
BC-SEPT nova în stare de utilizare 

1.2. Modalități relevante identificate de utilizare a substanței sau a preparatului și modalități de 
utilizare nerecomandate 
 

Utilizarea substanței/preparatului 
Soluție de dezinfectare 

Utilizări nerecomandate 
Nu sunt disponibile informații. 

1.3. Detalii cu privire la furnizorul care pune la dispoziție fișa cu date de securitate 
Denumirea firmei: ESV GmbH 
Strada: Zur oberen Heide 7 
Localitatea: D-56865 Blankenrath 
Telefon: +49(0)6545 911986 Fax:+49(0)6545 911988 
E-mail: info@oel-kleen.de 
Persoana de contact: Dr. Bogner   Telefon:+49(0)5202-9923-0 
E-mail: info@becker-chemie.de 
Internet: www.becker-chemie.de 
Departamentul care oferă informații:                  Departamentul de siguranță a produselor tel.: +49(0)5202-9923-0 

1.4. Număr telefonic de apel pentru situații de urgență:  +49(0)160-92250872 
Informații suplimentare 

Respectarea instrucțiunilor de utilizare de pe etichetă. Pentru evitarea riscurilor pentru om și mediu este 
necesară respectarea instrucțiunilor de utilizare. Utilizarea cu precauție a biocidelor. Înainte de utilizare, 
consultarea în toate situațiile a etichetei și a informațiilor de produs. 

PARAGRAFUL 2: Pericole potențiale 

2.2. Elemente de marcare 

Informație cu privire la marcare 
Nu face obiectul obligației de marcare. Vă rugăm să respectați în toate situațiile informațiile din fișa de date de siguranță. 

2.3. Alte pericole 
Substanțele din amestec nu respectă criteriile potențialului de persistență, bioacumulare și toxicitate și ale potențialului 
deosebit de ridicat de persistență și bioacumulare conform REACH, anexa XIII. 
 

PARAGRAFUL 3: Compoziție/informații referitoare la componente 

3.2. Amestecuri 

Informații suplimentare 
Substanță activă: 
100 g Conține: 0,11 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină 

 

PARAGRAFUL 4:: Măsuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Observații generale 
Dezbrăcarea fără întârziere a articolelor vestimentare contaminate cu impurități, îmbibate. NU este permisă provocarea 
vomei. 

După inhalare 
Asigurarea de aer curat. Consultarea medicului în cazul simptomelor persistente. Dacă există riscul de 
pierdere a cunoștinței amplasarea și transportul în poziție laterală stabilă. 

În urma contactului cu pielea 
În cazul contactului cu apa, este necesară spălarea fără întârziere cu: Apă. 
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După contactul cu ochii 
În situația în care produsul pătrunde în ochi, este necesară clătirea fără întârziere cu pleoapele deschise, cu 
apă din abundență, pentru o durată de minim 5 minute. Ulterior este necesară consultarea oftalmologului. 

După ingerare 
A se consuma apă din abundență cu înghițituri mici (efect de diluare). NU este permisă provocarea vomei. Este 
necesară consultarea fără întârziere a medicului. 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte survenite în mod acut și cu întârziere 
Nu sunt disponibile date 

4.3. Informații cu privire la asistența medicală în regim de urgență sau la măsurile terapeutice speciale 
Tratament simptomatic. 
 

PARAGRAFUL 5: Măsuri de stingere a incendiilor 

5.1. Soluții pentru stingerea incendiilor 

Soluții recomandate pentru stingerea incendiilor 
Jet pulverizat de apă / spumă / dioxid de carbon (CO2) / soluție uscată de stingere a incendiilor / pulbere de 
stingere a incendiilor Adaptarea măsurilor de stingere a incendiilor în funcție de mediu. 

Soluții nerecomandate pentru stingerea incendiilor 
Jet direct de apă 

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau de amestec 
În caz de incendiu se pot forma: 
Gaze/vapori, nocivi pentru sănătate. 

5.3. Mențiuni pentru stingerea incendiilor 
În caz de incendiu: Utilizarea unui aparat de protecție a respirației independent de aerul ambiental.  
Purtarea unui echipament de protecție împotriva substanțelor chimice.  
Nu este permisă inhalarea gazelor explozive și a celor de ardere. 
Depunerea gazelor/vaporilor/aburului cu jet de apă pulverizat. 

Observații suplimentare 
Colectarea separată a apei contaminate pentru stingerea incendiilor. Nu este permisă pătrunderea în canalizare sau în apă. 
Eliminare conform prevederilor adoptate de către autorități. 

PARAGRAFUL 6: Măsuri în caz de evacuare accidentală 

6.1. Măsuri de precauție pentru protecția persoanei, echipamente de protecție și proceduri 
aplicabile în situații de urgență 

Purtarea echipamentului de protecție a persoanei. 
Pericol special de alunecare datorată scurgerii/răsturnării produsului. 
Evitarea contactului cu ochii și pielea. 

6.2. Măsuri de protecție a mediului 
Colectarea separată a apei contaminate pentru stingerea incendiilor. 
Nu este permisă pătrunderea în substrat/sol. 
Nu este permisă pătrunderea în canalizare sau în apă. 
Evitarea extinderii la nivelul suprafeței (de exemplu prin îndiguire sau baraje de protecție împotriva uleiului). 

6.3. Metode și material pentru retenție și curățare 
Curățarea temeinică a obiectelor contaminate cu impurități și a pardoselilor, cu respectarea normelor de 
protecție a mediului . Se va colecta cu material absorbant (nisip, kieselgur, liant pentru acid, liant universal). 

6.4. Referințe cu privire la alte paragrafe 
Gestionarea în condiții de siguranță: a se vedea paragraful 7  
Echipament de protecție a persoanei: a se vedea paragraful 8: 

 
PARAGRAFUL 7: Manevrare și depozitare 
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7.1. Măsuri de protecție pentru manevrarea în condiții de siguranță 

Informații cu privire la manevrarea în condiții de siguranță 
Este permisă stocarea numai în recipientul original. 

Instrucțiuni cu privire la prevenirea incendiilor și a exploziilor 
Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție. 

Informații suplimentare cu privire la gestionare 
Nu este permis consumul de alimente, băuturi, fumatul în timpul prestării activităților.  
Respectarea instrucțiunilor de utilizare de pe etichetă. 

7.2. Condiții privind depozitarea în condiții de siguranță ținând cont de incompatibilități 

Cerințe cu privire la spațiile de depozitare și la recipiente 
A se feri de alimente, băuturi și furaje.  
Este permisă stocarea numai în recipientul original. 

Observații cu privire la depozitarea împreună cu alte produse 
A se feri de alimente, băuturi și furaje. 

Informații suplimentare cu privire la condițiile de depozitare 
Nu este permisă depozitarea împreună cu alimente. 

Clasă de depozitare conform TRGS 510: 12 (Lichide neinflamabile, care nu pot fi repartizate nici 

   uneia dintre clasele de depozitare menționate anterior) 
7.3. Aplicații finale specifice 

GISCODE/cod de produs: GD20 
 
PARAGRAFUL 8: Limitarea și supravegherea expunerii/echipamente de protecție a persoanei 

8.1. Parametrii care necesită monitorizare 

Informații suplimentare cu privire la valorile limită 
Până în prezent nu au fost definite valori limită la nivel național. 

8.2. Limitarea și monitorizarea expunerii 

Echipamente tehnice corespunzătoare de comandă 
Asigurarea unei ventilații suficiente. 
La manevrarea în stare deschisă vor fi utilizate, în funcție de posibilități, echipamente cu sistem local de aspirație. 
Dacă un sistem local de aspirație nu este posibil sau dacă este insuficient, în funcție de posibilități, trebuie asigurată o 
aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. 

Măsuri de protecție și igienă 
Nu sunt permise consumul de alimente, băuturi, fumatul, strănutul la locul de muncă. 

Protecția ochilor/feței 
Ochelari cu închidere etanșă. (Necesari la: îmbuteliere și transferare.) 

Protecția mâinilor 
Mănușile de protecție împotriva substanțelor chimice vor fi selectate, din punct de vedere al execuției, în funcție de 
concentrația și cantitatea de substanțe periculoase, ținând cont de specificul locului de muncă. 
Recomandare: 
Tip corespunzător de mănuși: NBR (cauciuc nitrilic). Cauciuc butilic. 
Timp de penetrare (durata maximă de purtare): 8 h 

NBR (cauciuc nitrilic). 
Grosimea materialului mănușii: 0,4 mm 

Cauciuc butilic. 
Grosimea materialului mănușii: 0,3 mm 
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Protecție corporală 
Nu este necesară protecția corporală. 

Protecția respirației 
La utilizarea conform destinației și în condiții normale, nu este necesară o mască de protecție a respirației. 

Limitarea și monitorizarea expunerii la mediu 
Nu este permis ca produsul să fie lăsat să pătrundă necontrolat în mediu. 

PARAGRAFUL 9: Caracteristici fizice și chimice 

9.1. Informații cu privire la caracteristicile fizice și chimice de bază 
Starea de agregare: lichidă 
Culoare: incolor 
Miros: caracteristic 
valoarea pH-ului (la 20 °C): 9-9,5 

Modificări de stare 
Punct de topire: Fără determinare 
Începutul fierberii și plaja de fierbere: Fără determinare 
Temperatura de sublimare: Fără determinare 
Punct de înmuiere: Fără determinare 
Temperatură de lichefiere: nu prezintă relevanță 
: nu prezintă relevanță 

Punct de inflamabilitate: Fără determinare 

Inflamabilitate 
Substanță solidă: nu prezintă relevanță 
Gaz: nu prezintă relevanță 

Riscuri de explozie 
nu prezintă pericol de explozie. 

Limita inferioară de explozie: nu prezintă relevanță 

Limita superioară de explozie: nu prezintă relevanță 

Temperatura de aprindere: nu prezintă relevanță 

Temperatură de autoaprindere 
Substanță solidă: nu prezintă relevanță 
Gaz: nu prezintă relevanță 

Temperatură de descompunere: nu prezintă relevanță 

Proprietăți de combustie 
nu întreține incendiul. 

Presiunea aburului: nu prezintă relevanță 

Presiunea aburului: nu prezintă relevanță 

Densitate (la 20 °C): 1,043 g/cm³ 
Densitatea umpluturii: nu prezintă relevanță 

Solubilitate în apă: solubilitate ridicată 
Solubilitate în alți diluanți 

fără determinare. 

Coeficient de distribuție: nu prezintă relevanță 

Viscozitate dinamică: nu prezintă relevanță 

Viscozitate cinetică: nu prezintă relevanță 
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Timp de curgere: nu prezintă relevanță 

Densitatea vaporilor: nu prezintă relevanță 

Viteza de evaporare: nu prezintă relevanță 

Verificarea separării diluanților: nu prezintă relevanță 

Concentrația de diluant: nu prezintă relevanță 
9.2. Alte informații 

Concentrația de corpuri solide: nu prezintă relevanță 

PARAGRAFUL 10: Stabilitate și reactivitate 

10.1. Reactivitate 
La manevrarea și depozitarea conform destinației, nu apar reacții periculoase. 

10.2. Stabilitate chimică 
În condițiile de depozitare, utilizare și temperatură, produsul este stabil din punct de vedere chimic. 

10.3. Posibilitate de producere a reacțiilor periculoase 

La manevrarea și depozitarea conform destinației, nu apar reacții periculoase. 

10.4. Condiții de evitat 
Protecție împotriva: înghețului. 

10.5. Materiale incompatibile 
La manevrarea și depozitarea conform destinației, nu apar reacții periculoase. 

10.6. Produse periculoase de descompunere 
În condițiile de depozitare, utilizare și temperatură, produsul este stabil din punct de vedere chimic. 

PARAGRAFUL 11: Informații toxicologice 

11.1. Informații cu privire la efectele toxicologice 

Toxicitate acută 
Ca urmare a datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. 

Efect iritant și coroziv 
Ca urmare a datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. 

Efecte de sensibilizare 
Ca urmare a datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. 

Efecte cancerigene, mutagene pe celulele germinale și toxice pentru reproducere 
Ca urmare a datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. 

Toxicitate specifică asupra organelor țintă în cazul unei expuneri unice 
Ca urmare a datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. 

Toxicitate specifică asupra organelor țintă în cazul unei expuneri repetate 
Ca urmare a datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. 

Pericol de aspirare 
Ca urmare a datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite. 

PARAGRAF 12: Informații ecologice specifice 

12.1. Toxicitate 
Nu sunt disponibile date ecotoxicologice. 

12.2. Persistență și degradabilitate 
Surfactanții conținuți în acest amestec respectă condițiile cu privire la biodegradabilitate, în sensul reglementării acestora în 
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Regulamentului (CE) nr. 648/2004 cu privire la detergenți. Documentele care confirmă acest aspect sunt 
puse la dispoziția autorităților competente din statele membre și sunt oferite numai acestora în baza cererii 
lor directe sau a solicitării unui producător de detergenți.. 

12.3. Potențial de bioacumulare 
Nu există indicii cu privire la potențialul de bioacumulare. 

12.4. Mobilitate în sol 
Nu sunt disponibile date 

12.5. Rezultatele evaluării potențialului de persistență, bioacumulare și toxicitate și potențialului deosebit de ridicat de 
persistență și bioacumulare 

Substanțele din amestec nu respectă criteriile potențialului de persistență, bioacumulare și toxicitate și ale potențialului 
deosebit de ridicat de persistență și bioacumulare conform REACH, anexa XIII. 

12.6. Alte efecte nocive 
Nu sunt disponibile informații. 

Informații suplimentare 

Se va evita eliminarea în mediu. 

PARAGRAFUL 13: Informații cu privire la eliminarea deșeurilor 

13.1. Procedură pentru tratarea deșeurilor 

Recomandări cu privire la eliminarea deșeurilor 
Atribuirea codurilor de deșeuri/denumirilor de deșeuri se va efectua conform EAKV, specific în funcție de 
branșă și de proces. 

Eliminarea ambalajelor contaminate cu impurități și soluții de curățare recomandate 
Ambalajele golite complet pot fi predate în scop de reciclare. 

PARAGRAFUL 14: Informații referitoare la transport 

Transport rutier (ADR/RID) 
14.1. Număr UN: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 
14.2. Denumirea corespunzătoare Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor 
de transport conform cerințelor ONU: norme aplicabile în domeniul transporturilor.  
14.3. Clase de pericol de transport: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 
14.4. Grupa de ambalare: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 

Transport pe căile navigabile interne (ADN) 
14.1. Număr UN: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 
14.2. Denumirea corespunzătoare Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor 
de transport conform cerințelor ONU: norme aplicabile în domeniul transporturilor.  
14.3. Clase de pericol de transport: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 

14.4. Grupa de ambalare: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor 

  norme aplicabile în domeniul transporturilor. 

Transport maritim (IMDG) 
14.1. Număr UN: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 
14.2. Denumirea corespunzătoare Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor 
de transport conform cerințelor ONU: norme aplicabile în domeniul transporturilor.  
14.3. Clase de pericol de transport: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 
14.4. Grupa de ambalare: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în  

  domeniul transporturilor. 
Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. Număr UN: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
 transporturilor. 
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14.2. Denumirea corespunzătoare Nu reprezintă un produs periculos în sensul  
de transport conform cerințelor ONU: prezentelor norme aplicabile în domeniul transporturilor.  
14.3. Clase de pericol de transport: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 
14.4. Grupa de ambalare: Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul 
  transporturilor. 

14.5. Pericole de mediu 

PERICULOS PENTRU MEDIU: nu 
14.6. Măsuri speciale de precauție pentru utilizator 

Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul transporturilor. 
14.7. Transport vrac conform anexei II a Acordului MARPOL și în sensul codului IBC 

Nu reprezintă un produs periculos în sensul prezentelor norme aplicabile în domeniul transporturilor. 

PARAGRAFUL 15: Prevederi legale 

15.1. Norme cu privire la securitate, protecția sănătății și a mediului/prevederi legale specifice pentru 
substanță sau amestec 

Prevederi naționale 
Clasa de periclitare a apei: 1 - pericol redus pentru apă 

Stare: Clasificare proprie a pericolului pentru apă 

Număr la registrul de biocide: N-87160 

15.2. Evaluarea securității substanței 
Pentru această substanță nu a fost efectuată o evaluare a securității substanței. 

PARAGRAFUL 16: Alte informații 

Abrevieri și acronime 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 

 

Informații suplimentare 
Instrucțiunile de prelucrare și de utilizare pot fi consultate în fișele tehnice de date cu privire la produse. 
Informațiile au la bază stadiul actual al cunoștințelor noastre, dar nu constituie o garantare a caracteristicilor 
produselor și nu reprezintă baza unui raport juridic contractual. 

 

(Datele cu privire la ingredientele periculoase au fost preluate din ultima versiune a fișei cu date de siguranță a 
furnizorului anterior.) 
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