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Data primei ediŃii: 23.11.2009 
 
1. Identificarea produsului şi a societăŃii 
 
Denumirea produsului: MESTER SoluŃie antimucegai 400 ml 
Utilizarea produsului: soluŃie de curăŃat (biocid) 
Comercializat de: Optima Forma Kft., H-1044 Budapest, Ezred u. 2. 
 Telefon:+36 40 430-3090 
Telefon Info România:  0733-680-738 
    Fax: +36 1 430 2926 
Telefon urgente:   112 
    0733 – 680-738 
 
2. Identificarea pericolelor 
  

  
 
 Identificare pericol: iritant 
 Produsul se supune marcării conform legislaŃiei în vigoare. 
 Sistem de clasificare: clasificarea s-a făcut conform listei actuale EG, dar este totuşi completată cu 
 afirmaŃii din literatura de specialitate şi cele date de firme. 
 Fraze privind pericolele: 
 R31 – La contactul cu acizii se degajă gaze toxice. 
 R36/38 – Iritant pentru ochi şi pentru piele. 
 
3. CompoziŃia / informaŃii despre componenŃi 
 
CompoziŃia chimică:  produs compus din următoarele elemente, combinate cu adaosuri fără risc: 
 
Denumirea 
ingredienŃilor 
periculoşi ai 
preparatului chimic 

Numărul 
CAS 

Numărul 
EINECS 

Index UE ConcentraŃia / 
domeniul de 
concentraŃie 

Simboluri 
de pericol 

Fraze R 

SoluŃie de hipoclorid se 
sodiu 

7681-52-9 231-668-3  4 – 10% C, N R31, 34, 35 

 
Alte informaŃii: frazele R în detaliu la capitolul 16. 
 
4. Măsuri de prim ajutor 
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InformaŃii generale: hainele contaminate se vor îndepărta imediat 
În caz de inhalare: în caz de pierder a cunoştinŃei, pacientul va fi transportat culcat pe laterală. În caz de 
reacŃii adverse consultaŃi medicul. 
În cazul contactului cu pielea: se va spăla imediat cu apă din abundenŃă şi săpun. Se va apela la medic. 
În cazul contactului cu ochii: clătiŃi ochii imediat cu apă din abundenŃă. În caz de reacŃii adverse consultaŃi 
medicul. 
În caz de înghiŃire: se va consulta medicul. 
 
5. Măsuri de combaterea a incendiilor 
 
Mijloace de stingere recomandate: dioxid de carbon, spumă sau jet de apă. Incendiile de proporŃii se vor 
stinge cu jet de apă sau spumă rezistentă la alcool. 
Echipament special: mască de protecŃie a respiraŃiei 
 
6. Măsuri împotriva deversării accidentale 
 
Personalul va fi dotat cu echipament de protecŃie. 
Se va evita ajungerea materialului în sistemul de canalizare şi în apele pluviale. În caz de deversări 
accidentale se vor anunŃa autorităŃile competente.  
Materialul se va colecta cu agent absorbant şi se va neutraliza conform celor descrise la cap.13.  
 
7. Manipulare şi depozitare 
 
7.1.Mod de manipulare în siguranŃă: Se va asigura o ventilaŃie corespunzătoare la locul de muncă. Se va 
evita formarea aerosolilor. Se vor respecta regulile generale privind lucrul cu produse chimice. Referitor la 
incendii sau explozii: nu există recomandări speciale. 
 
Depozitare: Nu există recomandări speciale. 
Nu se va depozita alături de acizi. 
Altele: se va păstra închis ermetic. 
 
8. Controlul expunerii / protecŃie personală 
 
Valori limită de expunere (OEL):  
 Nu există 
Echipament de protecŃie individual: 
 Norme generale de protecŃie şi de igienă pe durata lucrului: Se va păstra ferit de contactul cu 
 produse alimentare sau băuturi. Hainele contaminate se vor îndepărta imediat. La încetarea lucrului 
 personalul se va spăla pe mâini. Se va evita contactul cu ochii şi pielea. 
 ProtecŃia căilor respiratorii: nu este necesar în condiŃii de ventilaŃie corespunzătoare 
 ProtecŃia mâinilor: se vor folosi mănuşi de protecŃie corespunzătoare 
 ProtecŃia ochilor: se vor purta ochelari de protecŃie a ochilor/feŃei 
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 ProtecŃia corpului: echipament de lucru 
 
9. ProprietăŃi fizico-chimice 
 
9.1.  Aspect la 20° C:    lichid 
 Miros:      caracteristic, de clor 
 Culoare:     galben 
9.2. Punct de topire:    nu este determinat 
 Punct de fierbere:    100° C 
 Punct de aprindere:    nu este cazul 
 Punct de autoaprindere:   nu se autoaprinde 
 Risc de explozie:    nu există 
 Presiune de vapori la 20° C:   23 hPa 
 Densitate la 20° C:    1.02 – 1.10 g/cm3 
 Solubilitate în apă:    solubil 
 pH la 20° C:     > 11 
 ConŃinut de solvent organic:   0.0% 
 ConŃinut de apă:    99.0 – 99.6% 
 
10. Stabilitate şi reactivitate 
 
Descompunere la temperaturi înalte: nu se va încălzi la temperaturi înalte 
ReacŃii periculoase: nu există 
ReacŃii cu alcooli. 
ReacŃii cu amine. 
Corodează metalele. 
Produse de descompunere nocive: clor 
 
11. InformaŃii toxicologice 
 
Intoxicare acută: 
Efect iritant: 
Piele: irită piele şi mucoasa 
Ochi: iritant 
Sensibilizare: nu se cunosc date 
Altele: iritant 
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12. InformaŃii ecologice 
 
Ecotoxicitate: nu există date 
Clasificare proprie a producătorului: periculos asupra calităŃii apelor (2). A se evita deversarea în canalizare 
sau în ape pluviale. Apa potabilă este contaminată şi cu cantităŃi mici de material. 
 
13. Măsuri privind evacuarea 
 
Produsul nu se va considera gunoi menajer. Nu se va arunca la canalizare 
Ambalaje: gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje conform HG 621/2005 
 
14. InformaŃii privind transportul 
 
Transport rutier: 
 ADR/RID – GGVS/E: 8 Materiale iritante 
 Kemler:   80 
 UN:    1791 
 Clasa ambalare:  III 
 Marcaj pericol:  8 
 Denumire marfă:  1791 SoluŃie de hipoclorid 
 
Transport maritim 
 IMDG/GGVS/E: 8 
 UN:   1791 
 Marcaj:  8 
 Clasa ambalare: III 
 EMS:   F-A, S-B 
 Poluant maritim: nu este cazul 
 Denumire marfă: soluŃie de hipoclorid 
 
Transport aerian 
 ICAO/IATA:  8 
 UN/ID:  1791 
 Marcaj:  8 
 Clasa ambalare: III 
 Denumire marfă: soluŃie de hipoclorid 
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15. InformaŃii privind reglementările specifice aplicabile 
 
Simboluri de pericol: Xi, Iritant 
Fraze R: 
 R31 – La contactul cu acizii se degajă gaze toxice. 
 R36/38 – Iritant pentru ochi şi piele. 
Fraze S: 
 S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 S23 – A nu inspira vaporii / aerosolii. 
 S25 – A se evita contactul cu ochi. 
 S26 – In cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apăşi se consultă un specialist. 
 S29/56 – Nu goliŃi la canalizare, aruncaŃi acest produs şi ambalajul său la punctul de colectare a 
 deşeurilor periculoase sau speciale. 
 S37 – A se purta mănuşi corespunzătoare. 
 S46 – In caz de înghiŃire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. 
 
Recomandări specifice: periculos asupra calităŃii apelor. 
  
Clasificarea şi etichetarea produsului corespunde cu clasificarea valabilă pe teritoriul UE. 
 
16. Alte informaŃii 
  
ConŃinutul frazelor R de la capitolul 2: 
 
 R31 – La contactul cu acizii se degajă gaze toxice. 
 
 R34 – Provoacă arsuri. 
 R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.  
  
 
 InformaŃiile din această fişă a datelor de siguranŃă corespund cunoştinŃelor noastre actuale şi sunt 
conforme cu legislaŃia naŃională, precum şi cu cea a UE. Fără aprobare scrisă nu este permisă folosirea 
produsului în alt scop decât cel menŃionat în ghidul practic al produsului. InformaŃiile din acest document 
descriu cerinŃele de siguranŃă ale produsului nostru şi nu constituie o garanŃie a proprietăŃilor produsului. 
Utilizatorul produsului este el însuşi responsabil de aplicarea legilor şi regulamentelor în vigoare. 
  


