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GEL WYRITOL SPS 300ML - 56150102  

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 
 [Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 830/2015] 

SECȚIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII 
1.1 Identificator produs  

Numele produsului: GEL WYRITOL SPS 300 ML  

Cod produs: PV56150102. 

1.2 Utilizările relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizările 
Gel hidroalcoolic pentru dezinfectarea mâinilor 

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 
Denumirea societății înregistrate: PROVEN ORAPI. 

Adresa : 225; Allée des Cèdres.01150.SAINT VULBAS .FRANȚA. 

Telefon : 0 810 400 402. Fax : 04 92 13 30 32. 

FDS@orapi.com 

1.4 Număr de telefon de urgență: +33 (0)1 45 42 59 59. 
Asociatia/Organizatia : INRS / ORFILA  http://www.centres-antipoison.net. 

SECTIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

În conformitate cu Regulamentul CE nr. 1272/2008 și a completărilor ulterioare 

Lichid inflamabil, categoria 2 (Lichid inflam. 2, H225).  

Iritarea ochilor, categoria 2 (H319). 

Acest amestec nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător. Nu există daune de mediu cunoscute sau previzibile în condiții de utilizare standard. 

2.2 Elementele etichetei 

Amestec biocid (vezi secțiunea 15). 

În conformitate cu Regulamentul CE nr.1272/2008 și a completărilor ulterioare. 

Pictograme de pericol : 

GHS07 

Cuvânt semnal: 

PERICOL 

GHS02 

Fraze de pericol: 

H225 

H319 

H412 

 Lichid și vapori foarte inflamabili. 

 Provoacă iritații oculare grave. 

 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 
Fraze de precauție - Prevenire: 

P210 

P233 

P273 

A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu se fumează.  

A se păstra recipientul închis ermetic.  

Evitați eliberarea în mediu. 
Fraze de precauție - Răspuns: 

P305 + P351 + P338 DACĂ CONTACT OCHI: Clătiți cu prudență cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, 
dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea.  

Dacă iritarea ochilor persistă: Obțineți sfaturi/atenții medicale. P337 + P313 

Fraze de precauție - Depozitare: 

P403 + P235 A se păstra într-un loc bine ventilat. 
Păstrează-ți calmul. 

 

 

 

 

Fraze de precauție - Eliminare: 
P501                                            Aruncați conținutul/recipientul la... 

 



  

2.3. Alte pericole 
 

Amestecul nu conține substanțe clasificate drept "Substanțe de mare îngrijorare" (SVHC) >= 0,1 % publicate de Agenția 
Europeană de Chimicale (ECHA) în temeiul articolului 57 din REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table  

Amestecul nu îndeplinește nici PBT, nici criteriile vPvB pentru amestecuri, în conformitate cu anexa XIII la Regulamentul 
REACH CE 1907/2006. 

SECTIUNEA 3 : COMPOZIȚIA/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE 

3.2. Amestecuri 

Compoziţia: 

Informații privind ingredientele: 

 [1] Substanță pentru care sunt disponibile limite maxime de expunere la locul de muncă. 

SECTIUNEA 4 : MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
Ca regulă generală, în caz de îndoială sau dacă simptomele persistă, apelați întotdeauna la un medic. Nu induceți niciodată 

înghițirea de către o persoană inconștientă. 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor   

  În caz de expunere prin inhalare : 

 În caz de inhalare, mutați pacientul în aer curat și păstrați-l la cald și în repaus. 

În caz de stropire sau contact cu ochii: 
Se spală bine cu apă curată timp de 15 minute ținând pleoapele deschise. Dacă există roșeață, durere sau tulburări 

vizuale,consultați un oftalmolog. Adresați-vă unui oftamolog, în special dacă apare o roșeață, o durere sau o jenă vizuală. 

În caz de stropire sau contact cu pielea: 

Dacă iritația persistă: consultați un medic  

În caz de înghițire: 
În caz de înghițire, dacă cantitatea este mică (nu mai mult de o gură plină), clătiți gura cu apă și consultați un medic. Păstrați persoana expusă în repaus. 
Nu forțați vărsăturile. Solicitați asistență medicală, arătând eticheta. 

Dacă este înghițit accidental, chemați un medic pentru a stabili dacă va fi necesară observarea și îngrijirea spitalicească. Arată eticheta. 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
Nu există date disponibile. 

4.3. Indicarea oricărei atenții medicale imediate și a tratamentului special necesar 
Nu există date disponibile. 

Identification (EC) 1272/2008 Note % 
CAS: 64-17-5 
EC: 200-578-6 
REACH: 01-2119457610-43 
 
ETANOL 

GHS07, GHS02 
Dgr 
Lichid inflam 2, H225 
Irit. ochi. 2, H319 
 

[1] 
 

50 <= x % < 100 
 

CAS: 56-81-5 
EC: 200-289-5 
REACH: 01-2119471987-18 
 
GLICEROL 

  [1] 
 

0 <= x % < 2.5 
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SECTIUNEA 5 : MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 
Inflamabil. 

Pulberile chimice, dioxidul de carbon și alte gaze de stingere sunt potrivite pentru stingerea incendiilor. 

5.1. Medii de stingere 
Păstrați pachetele în apropierea zonelor reci, pentru a preveni spargerea recipientelor sub presiune. 

Metode adecvate de extincție 
În caz de incendiu, utilizați: 

- apă pulverizată  

- apă cu aditiv AFFF (spumă de formare a peliculalor apoase) 

- spumă 

- pulbere multifuncțională ABC  
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 - pulbere BC 

 - dioxid de carbon (CO2) 

Împiedicați scurgerile rezultate din măsurile de stingere a incendiilor în canalele de scurgere sau pe căile navigabile. 

Metode improprii de extincție  

În caz de incendiu, nu utilizați: 

- jet de apă 
5.2 Pericole speciale rezultate din substanță sau amestec  

Un incendiu va produce adesea un fum negru gros. Expunerea la produse de descompunere poate fi periculoasă pentru sănătate. 

Nu respirați fum. 

În caz de incendiu, pot fi formate următoarele: 

- monoxid de carbon (CO) 

- dioxid de carbon (CO2) 

5.3. Sfaturi pentru pompieri 
Datorită toxicității gazului emis din descompunerea termică a produselor, personalul de stingere a incendiilor trebuie să fie echipat cu 

 aparate de respirat autonome. 

SECTIUNEA 6 : MĂSURI DE ELIBERARE ACCIDENTALĂ 
6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență 

Consultarea măsurilor de siguranță enumerate la rubricile 7 și 8. 

Pentru lucrătorii care nu sunt responsabili cu primul ajutor 
Eliminați orice sursă posibilă de aprindere și ventilați spațiile.  

Evitați orice contact cu pielea și ochii. 

Pentru lucrătorul responsabil cu primul ajutor 
Lucrătorii de prim ajutor vor fi echipați cu echipament individual de protecție adecvat (a se vedea secțiunea 8). 

6.2. Precauții de mediu 
Controlați scurgerile cu materiale absorbante incombustibile, în butoaie pentru eliminarea deșeurilor.  

Preveniți orice material să intre în canalele de scurgere sau pe căile navigabile. 

 În cazul în care produsul contaminează căile navigabile, râurile sau canalele de scurgere, alertați autoritățile relevante. 

Utilizați tamburi pentru a elimina deșeurile colectate în conformitate cu reglementările în vigoare (a se vedea secțiunea 13). 

6.3. Metode si materiale pentru izolare si curatare 
Curățați, de preferință, cu un detergent, nu utilizați solvenți. 

6.4. Trimitere la alte secțiuni 
Nu există date disponibile. 

SECTIUNEA 7 : MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 
Cerințele privind spațiile de depozitare se aplică tuturor instalațiilor în care este manipulat amestecul. 

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 
Spălați-vă întotdeauna pe mâini după manipulare. 

Îndepărtați și spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de a fi reutilizați.  

Asigurați-vă că există o ventilație adecvată, în special în zonele închise.  

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a intra în zonele de luat masa. 

 

Prevenirea incendiilor: 
Manevrați în zone bine ventilate.  

Vaporii sunt mai grei decât aerul. Ei se pot răspândi de-a lungul solului și pot forma amestecuri explozive cu aer.  

Preveniți formarea concentrațiilor inflamabile sau explozive în aer și evitați concentrațiile de vapori mai mari decât limitele de expunere 

profesională.  

Preveniți acumularea de sarcini electrostatice cu conexiuni la pământ. Amestecul poate deveni încărcat electrostatic. Purtați pantofi  și 

îmbrăcăminte antistatici iar podelele ar trebui să fie conductoare electric.  

Utilizați amestecul în spații fără surse de aprindere și asigurați-vă că echipamentele electrice sunt protejate în mod corespunzător. Păstrați 

pachetele strâns închise și departe de surse de căldură, scântei și flăcări. Nu utilizați unelte care pot produce scântei. Nu fumati. 

Împiedicați accesul personalului neautorizat. 

Echipamente și proceduri recomandate: 
Pentru protecția personală, vezi pct. 8. 

Respectați precauțiile indicate pe etichetă și, de asemenea, reglementările de siguranță industrială. 

Evitați contactul la nivelul ochilor cu acest amestec. 

Ambalajele care au fost deschise trebuie să fie reînchise cu atenție și depozitate în poziție verticală.  
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Echipamente și proceduri interzise: 
Fumatul, consumul de alimente sau consumul de alcool în zonele în care se utilizează amestecul sunt interzise. 

Nu deschideți niciodată coletele sub presiune. 

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități 
A nu se păstra și transporta la temperaturi sub 10 ° C  

Nu expuneți la temperaturi prelungite de peste 30 ° C 

Protejați împotriva căldurii 

Depozitare 
Păstrați recipientul închis etanș într-un loc uscat, bine ventilat.  
A se păstra departe de toate sursele de aprindere – interzis fumatul.  
A se păstra departe de toate sursele de aprindere, căldură și lumina directă a soarelui.  
Evitați acumularea de sarcini electrostatice.  
Podeaua trebuie să fie impermeabilă și să formeze un bazin de colectare, astfel încât, în cazul unei scurgeri accidentale, lichidul să nu se poată 
răspândi dincolo de această zonă. 

Ambalare 
Păstrați întotdeauna într-un ambalaj dintr-un material identic cu originalul. 

7.3. Utilizare (utilizări) finală specifică (specifice) 
Nu există date disponibile. 

SECTIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIE PERSONALĂ 

8.1. Parametrii de control  

Limitele de expunere profesională: 
- ACGIH TLV (Conferința americană a igieniștilor industriali guvernamentali, valori limită de prag, 2010) : 

CAS TWA : STEL : Tavan : Definitia : Criteriu : 
64-17-5  1000 ppm  A3  
56-81-5 10 mg/m3     

 - Germania - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) 
: CAS VME : VME : Exces Note 

64-17-5  500 ppm 
960 mg/m3 

 2(II) 

- Franța (INRS - ED984 :2008) : 

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Note : TMP Nr : 
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84 
56-81-5 - 10 - - - - 

CAS TWA : STEL : Tavan : Definitie : Criteriu : 
64-17-5 1000 ppm 

1920 mg/m3 
    

56-81-5 10 mg/m3     
 

 

- UK / WEL (Limitele de expunere la locul de muncă, EH40/2005, 2007) : 

8.2. Controlul expunerii 
Măsuri de protecție personală, cum ar fi echipamentul individual de protecție  

Utilizarea echipamentului individual de protecție întreținut în mod corespunzător. 
Depozitați echipamentul individual de protecție într-un loc curat, departe de zona de lucru.  

Nu mâncați, nu beți niciodată sau fumați în timpul utilizării. Îndepărtați și spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de a fi reutilizată. 

Asigurați-vă că există o ventilație adecvată, în special în zonele închise. 

- Protectie pentru ochi/fata 
Evitați contactul cu ochii.  

Lentilele de contact sau ochelarii de vedere nu sunt considerați protecție.  

Persoanele care poartă lentile de contact ar trebui să poarte ochelari de prescripție medicală în timpul lucrului în cazul în care acestea pot fi 

expuse la vapori iritante. 

- Protecția corpului 
Îmbrăcămintea de lucru purtată de personal trebuie spălată în mod regulat. 

După contactul cu produsul, toate părțile corpului care au fost contaminate trebuie spălate. 

SECTIUNEA 9 : PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 

9.1. In fo rm a ț i i  p ri v in d  propr i e t ă ț i l e  f i z i ce  ș i  ch i mice  de  b az ă  

Informații generale: 
Starea fizică:       lichid vâscos 

Cu loar e:  in color  
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Miros : alcoolic 

Informații importante privind sănătatea, siguranța și mediul 
pH  6.30   . 

Neutru. 

> 35°C 

22.00  °C.  

Nu este relevant. 

< 1 

Solubil.   

Nu este relevant.  

Nu este relevant.  

Nu este relevant. 

Punct de fierbere/interval de fierbere: 

Punct de aprindere: 

Presiunea vaporilor (50°C) :  

Densitate : 

Solubilitatea în apă: 

Punctul de topire/intervalul de topire:  

Temperatura de autoaprindere: 

Punct de descompunere/interval de descompunere: 

9.2. Alte informații 
Nu sunt disponibile date. 

SECTIUNEA 10 : STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate 
Nu există date disponibile. 

10.2. Stabilitate chimică 
Acest amestec este stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate la secțiunea 7. 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase 
Atunci când este expus la temperaturi ridicate, amestecul poate elibera produse periculoase de descompunere, cum ar fi monoxidul și 
dioxidul de carbon, fumul și oxidul de azot. 

10.4. Condiții de evitat 
Orice aparat care poate produce o flacără sau are o suprafață metalică la temperatură înaltă (arzătoare, arcuri electrice, cuptoare etc.) nu 
trebuie permis în incintă. 

Evitați : 

- acumularea de sarcini electrostatice. 

- încălzirea 

- caldura 

- flăcările și suprafețele fierbinți 

- gheața 

10.5. Materiale incompatibile 

 

10.6. Produse de descompunere periculoase 
Descompunerea termică poate elibera/forma: 

- monoxid de carbon (CO) 

- dioxid de carbon (CO2) 

SECTIUNEA 11 : INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

11.1. Informații privind efectele toxicologice 
Poate avea efecte reversibile asupra ochilor,cum ar fi iritarea ochilor, care este complet reversibilă până la sfârșitul observației la 21 de zile. 

Stropii din ochi pot provoca iritații și daune reversibile 

11.1.1. Substanţe 
Toxicitate acută: 
GLICEROL (CAS: 56-81-5) 

Cale orală : LD50 = 12600 mg/kg 
     Specia : Șobolan 

 
      Cale dermică :                                                      LD50 > 10000 mg/kg  
                                                           Specia : Șobolan 

Afectare gravă a ochilor/iritației ochilor: 
                 ETANOL (CAS: 64-17-5) 

Provoacă iritații oculare grave. 

Ceata corneana: 1 <= Scor mediu < 2 și efecte complet reversibile în termen de 21 de zile de la observare 
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11.1.2. Amestec 
Nu există date toxicologice disponibile pentru amestec. 

SECTIUNEA 12 : INFORMAȚII ECOLOGICE 
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 

Produsul nu trebuie lăsat să curgă în canale de scurgere sau căi navigabile. 

12.1. Toxicitate 

12.1.1. Substanțe 
GLICEROL (CAS: 56-81-5) 
Toxicitate pește :                                             LC50 = 5 mg/l 

                                 Durata expunerii : 96 h 
 

Toxicitate crustacee :                                       EC50 = 10000 mg/l       
                                                 Specia : Daphnia magna  
                                                                          Durata expunerii : 24 h 

 

          Toxicitate alge :                                       ECr50 > 2900 mg/l 

12.1.2. Amestecuri 
Nu sunt disponibile date privind toxicitatea acvatică pentru amestec. 

12.2. Persistența și degradabilitatea 

12.2.1. Substanțe 
GLICEROL (CAS: 56-81-5) 
Biodegradabilitate: nu sunt disponibile date privind degradabilitatea, substanța este considerată ca fiind nedegradabilă rapid. 

12.3. Potențialul bioacumulativ 
Nu există date disponibile. 

12.4. Mobilitatea în sol 
Nu există date disponibile. 

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
Nu există date disponibile. 

12.6. Alte reacții adverse 
Nu există date disponibile. 

SECTIUNEA 13 : CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
Gestionarea adecvată a deșeurilor amestecului și/sau a recipientului acestuia trebuie determinată în conformitate cu Directiva 2008/98/CE. 

13.1. Metode de tratare a deșeurilor 
Nu eliminați în canale de scurgere sau căi navigabile. 

Deşeuri: 
Gestionarea deșeurilor se efectuează fără a pune în pericol sănătatea umană, fără a dăuna mediului și, în special, fără riscuri pentru apă, aer, 
sol, plante sau animale. 

Reciclarea sau eliminarea deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare, de preferință prin intermediul unui colector sau a unei societăți 
certificate. 

 

Nu contaminați solul sau apa cu deșeurile, nu aruncați deșeurile în mediu. 

Ambalaje contaminate: 
Goliți recipientul complet. A se păstra eticheta (etichetele) pe recipient. 

Predați la un centru autorizat de eliminare. 
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SECTIUNEA 14 : INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL 
Produs de transport în conformitate cu dispozițiile ADR pentru drumuri, RID pentru transportul feroviar, IMDG pentru maritim și 
OACI/IATA pentru transportul aerian (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016). 

14.1. Numărul ONU 
1993 

14.2. Nume ONU pentru expediere 

UN1993= LICHID INFLAMABIL, N.O.S. 

(etanol) 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
- Clasificare : 

3 

14.4. Grup de ambalare 
III 

14.5. Pericole pentru mediu 
- 

14.6. Precauții speciale pentru utilizator 

Pentru cantități limitate, a se vedea partea 2.7 din OACI/IATA și capitolul 3.4 din ADR și IMDG. 

Pentru cantitățile exceptate, a se vedea partea 2.6 din OACI/IATA și capitolul 3.5 din ADR și IMDG. 

14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și cu Codul IBC 
Nu există date disponibile. 

SECTIUNEA 15 : INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 

15.1. Reglementări/legislație de securitate, sănătate și mediu specifice substanței sau amestecului 

- Informații privind clasificarea și etichetarea incluse în secțiunea 2: 
Au fost utilizate următoarele reglementări: 

- Regulamentul UE nr. 1272/2008 modificat prin Regulamentul UE nr. 1179/2016 (ATP 9) 

- Informații despre container: 
Nu sunt disponibile date. 

- Dispoziții speciale: 
Nu sunt disponibile date. 

IATA Clasa Eticheta 2° Gr. ambal Pasager Pasager Cargo Cargo notă EQ 
 3 - III 355 60 L 366 220 L A3 E1 
 3 - III Y344 10 L - - A3 E1 

                   Q < 30 l / Q < 100 l (IATA 3.3.3.1.1) 

 
 

IMDG Clasa Eticheta 2° Gr. ambal LQ EMS Proviz. EQ 

 3 - III 5 L F-E,S-E 223 274 955 E1 
                    Q < 30 l (IMDG 2.3.2.2) 

ADR/RID Clasa Cod Gr. ambal Etichetă Ident. LQ Proviz. EQ Cat. Tunel 

 3 F1 III 3 - 5 L 274 601 E1 3 E 
                      Q < 450 l (ADR 2.2.3.1.4) 

 

 

- Etichetarea produselor biocide (Regulamentul 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 și  
  Directiva 98/8/CE): 
 

Nume CAS % Tip produs 
ETANOL 64-17-5 702.00 g/kg 01 

 
Tipul de produs 1 : Igiena umană. 

15.2. Evaluarea securității chimice 
Nu sunt disponibile date. 
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SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMAȚII 
     Deoarece condițiile de muncă ale utilizatorului nu sunt cunoscute de noi, informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate se bazează 
pe nivelul nostru actual de cunoștințe și pe reglementările naționale și comunitare. Amestecul nu trebuie utilizat pentru alte utilizări decât cele 
specificate în secțiunea 1 fără a fi obținut mai întâi instrucțiuni scrise de manipulare. În orice moment este responsabilitatea utilizatorului să ia 
toate măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor legale și reglementărilor locale. Informațiile din această fișă cu date de securitate trebuie 
considerate o descriere a cerințelor de siguranță referitoare la amestec și nu ca o garanție a proprietăților acestuia. 

Formularea frazelor menționate în secțiunea 3: 

H225 

H319  

Lichid și vapori foarte inflamabili. 

Provoacă iritații oculare grave. 

   

Abrevieri: 

ADR: Acord european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe drum. 

IMDG: Mărfuri periculoase maritime internaționale. 

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian. 

OACI: Organizația Aviației Civile Internaționale 

RID: Reglementări privind transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase. 

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Clasa pericol de apă). 

GHS02: Flacăra 

GHS07: semn de exclamare 

PBT: persistent, bioacumulabil și toxic. 
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