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Denumire comercială:   SP Clor Lichid 

 

1. Identificarea substanței/preparatului și a societății 

 

• Informații privind produsul: 

 

• Denumire comercială:  SP Clor Lichid 

 

• Număr articol:   136 

 

• Utilizarea:       Dezinfectant pentru tratarea apei din piscine 

 

• Producător / Furnizor: 

 

 SC Geho Aqua Industries 

 Str.Principala nr 116D 

 517745 Stremt 

 

• Informații de urgenta: 

   Institutul National de Sănătate Publica, București, str. Dr. Leonte, nr 1/3, sector 5 

Tel.: +40 21 3183606  

 

2 Pericole posibile 

 

• Clasificarea substanței sau a amestecului 

• Clasificare conform Regulamentului European (EC) 1272/2008 

 H290                  Poate fi coroziv pentru metale. 

H314                  Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

 H400                  Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

 

• Element pentru etichetare conform Regulamentului European (EC) 1272/2008, cu modificări și     

   completări 

• Fraze de pericol 

 H290                  Poate fi coroziv pentru metale. 

H314                  Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

 H400                  Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

 EUH031             În contact  cu acizii  degajă gaze toxice. 

• Fraze de prevenire: 

P273  A se evita dispersarea în mediu. 

P280  Purtați mânuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru  

      ochi/protecție pentru fată. 

 P391  Colectați scurgerile de produs 

 

• Fraze de intervenție: 

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toată  

      îmbrăcămintea contaminată.. Clătiți pielea cu apă/faceți dus. 

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Spălați încet cu apă timp de câteva  

       minute. Dacă e posibil, se îndepărtează eventualele lentile de contact existente.  

     Spălați în continuare.  

P501  Aruncați conținutul / recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor  

     aprobata  

GHS05 Efect coroziv. GHS09 Periculos pentru mediu  

 

 

 

 

2 Pericole posibile in continuare 
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• Indicații particulare de pericol pentru oameni și mediu: 

   Produsul trebuie marcat obligatoriu pe baza procedurii de calcul a "Directivei generale de  

clasificare  

    pentru preparatele din UE", cea mai recentă versiune. 

• Sistem de clasificare: 

Clasificarea corespunde  anexelor la directivele/regulamentele CE actualizate, dar se  

completează prin informații din literatura de specialitate și informații ale firmelor. 

 

3 Compoziție/Informații privind ingredientele 

  

• Componente periculoase: 

Nr. 

crt. 

Denumire

a sau 

natura 

chimica 

Conc. 

./domeniul 

de conc. 

Nr. de 

inregis 

trare 

Număr 

CAS 

Număr 

 EC 

Nr. 

Index 

  Fraze 

H 

1 Hipoclorit 

de sodiu 

13 %  

Cl. activ 

 7681-

52-9 

231-

668-3 

   H290 

H314 

H400 

• Instrucțiuni suplimentare: 

 Textul indicațiilor privind pericolul se va prelua din capitolul 16. 

 

4 Măsuri de prim - ajutor 

 

• Indicații generale: 

 Se vor îndepărta obiectele vestimentare contaminate de produs. 

 În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cât mai stabilă. 

• După inhalare: 

 În caz de inhalare a vaporilor de clor, acces la aer liber. Consultați medicul. 

• După contact cu pielea: 

 Spălați imediat zonele afectate cu multă apă, clătiți și apoi acoperiți cu bandaje sterile (nu folosiți  

   bandaje pentru arsuri). Consultați medicul. 

 

 

4 Măsuri de prim – ajutor in continuare 

 

• După contact cu ochii: 

 Spălați ochii cu apă timp de mai multe minute, menținând pleoapele deschise, și consultați  

   medicul. 

• După ingerare: 

 Clătiți gura și beți apă multă. 

 Nu induceți voma. Dați victimei să bea multă apă. Consultați medicul. 

• Instrucțiuni pentru medic: 

 Tratament local al simptomelor de iritație. Nu induceți voma. Pericol de distrugere a stomacului.  

    În caz de iritare a căilor respiratorii, se vor inspira 5 doze de aerosoli cu Dexametazonă la fiecare    

   10 minute, până ce durerile încetează. Dacă totuși se ia în calcul un edem pulmonar, vor exista  

   Simptome latente timp de două zile. Repaus la pat. Profilaxia infecției. La nevoie, oxigen. 

• Pot apărea următoarele simptome: 

 Arsuri și dureri ale ochilor, mucoasei nazale și faringelor, precum și ale ochilor. Pot apărea  

   bășici. Tuse,  sufocație, pericol de asfixiere. Pericol de formare a unui edem pulmonar (chiar cu  

    întârziere de câteva zile). 

 

5 Măsuri de stingere a incendiilor 

 

• Mijloace de stingere adecvate: 

 Combaterea incendiului în funcție de condițiile de mediu ale incendiului. 

• Pericol deosebit cauzat de substanță, produsele sau gazele rezultate în urma arderii sale: 

 În contact cu acizii, produsul reacționează formând gaz colos toxic. 

 Produsul este foarte coroziv. 

 În contact cu metalele grele, distruge compușii și aliajele. Hipoclorit de sodiu sub acțiunea  

   oxigenului. 

• Echipament special de protecție: 
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Dispunere aparat de protecție a respirației. 

 Purtați costum de protecție complet cu aparat de protecție a respirației cu capacitate de eliberare  

   autonomă. 

• Alte informații: 

 Recipientele periculoase se răcesc cu jet de apă, în mediul înconjurător. 

 Colectați separat apa de stingere contaminată, nu trebuie să ajungă în canalizare. 

 

6 Măsuri în cazul pierderilor accidentale 

 

• Măsuri de protecție a persoanelor: 

 Purtați echipament de protecție și îndepărtați persoanele neprotejate. 

 Asigurați ventilație adecvată. În cazul în care sunt eliberate gaze periculoase (clor), folosiți  

   neapărat protecție pentru respirație. 

• Măsuri de protecție a mediului: 

 A nu se permite infiltrarea în canalizare/apa de suprafață/pânza freatică. 

 Combateți gazele/vaporii/ceața cu jet de apă. 

 În caz de eliberare a unor cantități mari, informați autoritățile competente. 

• Proceduri de curățare/absorbție: 

 Absorbție prin material absorbant (nisip, kieselgur, compuși acizi, compuși universali, rumeguș).  

   Materialul contaminat se va evacua ca deșeu conform punctului 13. 

 Asigurați ventilație adecvată. 

• Instrucțiuni suplimentare: 

  Pentru informații privind echipamentul de protecție pentru persoane se va vedea cap. 8. 

 

 

7 Manipulare și depozitare 

 

• Manipulare 

• Instrucțiuni pentru o manipulare sigură: 

    Asigurați ventilație/aspirație suficientă în depozit și la locul de muncă. Evitați formarea de    

   aerosoli. Nu etanșați recipientele/rezervoarele/sistemele de conducte (pericol de crăpare din  

   cauza descompunerii regulate, a se vedea pct. 10). [Recipientele originale au închideri cu  

   dispozitiv de ventilare, în caz contrar se va construi/folosi un sistem corespunzător]. A nu se lăsa  

   recipientele deschise ( descompunere puternică din cauza infiltrării murdăriei, de ex. praful, a se  

    vedea 10) A se proteja de căldură și radiațiile solare Atenție la contactul cu acizii/acid clorhidric)  

    (se formează clor gazos, a se vedea 10). 

• Depozitare: 

• Condiții privind spațiile de depozitare și recipientele: 

    Nu folosiți recipiente/conducte din oțel, cupru, nichel, zinc sau metale ușoare (aluminiu) (pericol  

  de incendiu și explozie, a se vedea 10). Vedeți și instrucțiunile de manipulare.  

• Instrucțiuni de depozitare împreună cu alte produse: 

    Se va păstra separat de acizi; se vor prevedea dispozitive de captare separate. 

 

8 Controlul expunerii și protecția personală 

 

• Instrucțiuni suplimentare pentru proiectarea instalațiilor tehnice: 

  Nici o altă informație, se va vedea capitolul 7. 

• Componente cu valori limită ce trebuie monitorizate la locul de muncă: 

• Limite suplimentare de expunere pentru posibile pericole de prelucrare: 

 7782-50-5 Clor 

  

Valori maxime:                Timp  mg/m³   ppm 

      8 ore    -      - 

    15 Min.    1,5 0,5 

• Instrucțiuni suplimentare: 

 La bază se află listele valabile pentru emiterea acestor documente. 

 În condiții normale, clorul (gaz) este eliberat numai în cantități reduse (miros!); totuși, în contact  

   cu acizii, se ajunge la o eliberare semnificativă, periculoasă pentru viață. 

• Echipament de protecție pentru persoane: 

• Măsuri generale de protecție și igienă: 

 A se păstra departe de băuturi, alimente și furaje. Îndepărtați imediat îmbrăcămintea murdară,  

   contaminată. Spălați mâinile înainte de pauze și la finalul serviciului. Se va evita contactul cu  
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pielea și ochii. Nu inhalați vaporii și ceața cauzată de vaporizare. 

• Protecție pentru respirație: 

În caz de contact ușor sau de scurt timp cu clor gazos, purtați aparat de filtrare cu filtru B-P2. În  

cazul  unei expuneri intense, respectiv de lungă durată se va utiliza aparat de protecție a  

respirației cu capacitate de alimentare autonomă. 

• Protecția mâinilor: 

 Mânuși de protecție. 

 Starea mânușilor se va verifica înainte de fiecare utilizare. 

• Material pentru mânuși: 

 Mânuși din PVC / Cauciuc butilic / Cauciuc nitrili. 

 Alegerea unei mânuși adecvate nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici, precum și  

   de la producător. 

• Timp de penetrabilitate a materialului pentru mânuși: 

 Recomandăm folosirea de scurtă durată ca protecție împotriva injectării lichidului. Pentru mai  

    Multe aplicații agresați-vă producătorului. 

 Timpul exact de penetrabilitate se va afla de la producător. Se recomandă respectarea timpului. 

 Înlocuiți mânușile la apariția primelor semne de uzură. 

• Protecție pentru ochi: 

 Ochelari de protecție etanși. 

• Protecție corporală: 

 Îmbrăcăminte standard de protecție. Pantofi sau cizme rezistente la chimicale. În caz de contact  

   cu pielea, purtați îmbrăcăminte de protecție impermeabilă la substanța respectivă. 

      

9 Proprietăți fizice și chimice 

 

• Informații privind proprietățile fizice și chimice de baza: 

• Aspect:  Fluid. 

• Culoare:  Incolor până la gălbui. 

• Miros:              Înțepător, asemănător clorului. 

       

• Informații importante pentru securitate, sănătate și mediu: 

• pH:                           13 – 13,5   

• Conținutul in clor activ:                13 % 

• Punct de fierbere:                          Neaplicabil 

• Temperatură de aprindere:      Neaplicabil 

• Punct de topire:      < -20°C                                          

• Viteza de evaporare:     Neaplicabil 

• Inflamabilitate:                                           Neinflamabil 

• Proprietăți explozive:     Neaplicabil 

• Proprietăți oxidante:     Nu deținem date 

• Presiune de 20° C:                      Neaplicabil 

• Densitatea vaporilor:     Nu deținem date     

• Temperatura de descompunere                    Nu deținem date 

• Densitate la 20° C:                                                 1,15 – 1,20 g / ml 

• Solubilitate în / Miscibilitate cu Apă la 25° C:                Nelimitata  

 

10 Stabilitate și reactivitate 

 

• Descompunere termică/condiții de evitat: 

 O ușoară descompunere intervine deja la temperatura camerei, cu eliberare de oxigen.  

     Descompunerea este mult amplificată de căldură, lumina solară sau impurități. 

• Substanțe de evitat: 

 Acizi, agent de reducere. 

• Reacții periculoase: 

 Sunt atacate multe metale, precum fierul, zincul și aluminiul, fiind eliberat parțial hidrogen gazos  

   inflamabil și explozibil. Reacții violente în contact cu agenții reductori. 

 În contact cu acizi, în condiții de încălzire puternică, sunt eliberate cantități mari de gaz colos  

    toxic. 

• Produse de descompunere periculoase: 

 Dezvoltă gaz colos toxic în urma reacției cu acizii. 

 În cursul descompunerii termice formează clorat de sodium. 
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• Alte informații: 

 Sensibil la lumină. 

 

11 Informații toxicologice 

 

• Toxicitate acută: 

• Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: 

 7782-50-5 Clor;  

                     Inhalați LC 50 / 4 h 293 mg/l (șobolan) 

 7681-52-9 Hipoclorit de sodiu 

            Oral LD50 > 1200 mg/kg (șobolan) 

            Derma LD50 > 10000 mg/kg (șobolan) 

• Efect iritant primar: 

• fată de piele: 

 Arsuri grave ale pielii și mucoasei. 

• pentru ochi: 

 Arsuri grave. 

• Sensibilizare: 

 Nu se cunoaște nici un efect sensibilizator. 

 

11 Informații toxicologice in continuare 

 

• Instrucțiuni toxicologice suplimentare: 

 În caz de ingerare, arsuri grave ale cavității bucale și faringelor, precum și pericol de perforație a  

   esofagului și a stomacului. Eliberarea clorului (din cauza acizilor) poate duce la 

             iritații sau arderi puternice ale căilor respiratorii atât la suprafață, cât și în profunzime. Poate  

   provoca  

   edem pulmonar. În caz de expunere extremă poate provoca edem laringian. O concentrație de  

   0,5-1 Vol.% în aerul respirat este letală. . 

 

12 Informații ecologice 

 

• Comportamentul în compartimentele de mediu: 

• Mobilitate și potențial bioacumulare: 

 Nu prezintă potențial bioacumulare. Produsul se descompune rapid în sol sau în apă. 

• Efecte toxice pentru mediu: 

 Nu sunt cunoscute informații privind toxicitatea pentru mediu. 

• Toxicitate acvatică: 

 7681-52-9        Hipoclorit de sodiu 

 EC 50 / 48 h     0,01-0,1 mg/l (Daphnia) 

 LC 50 / 96 h     0,01-0,1 mg/l (pești) 

• Observație: 

 Dăunător pentru pești, sol și organisme stabile din cauza pH-ului.  

• Alte informații ecologice: 

• Indicații generale: 

 Toxic pentru apa potabilă de la scurgerea în sol a celor mai mici cantități. 

 Clasă de pericol pentru ape 2  (auto clasificare) : periculos pentru apă  

 A se evita infiltrarea în pânza freatică, ape de suprafață sau în canalizare. 

     
13 Instrucțiuni privind eliminarea 

 

• Produs: 

 Prezenta instrucțiune se referă la produsul prezentat și nu la produse prelucrate ulterior. În caz de  

   amestec cu alte produse pot fi necesare alte căi de salubrizare; în caz de dubii, agresați-vă  

   furnizorului produsului sau autorității locale. 

• Recomandare: 

 Nu se elimină împreună cu gunoiul menajer. A nu se permite infiltrarea în canalizare. 

 Eliminare doar prin intermediul unei instalații autorizate. 

• Ambalaje necurățate: 

 Eliminare conform  OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările  

   ulterioare .Eliminarea ambalajelor conform HG 621/2005 privind ambalajele si deșeurile de  
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ambalaje. 

• Recomandare: 

 Recipientele se golesc complet și se curată înainte de a fi recondiționate sau reciclate. 

• Agent de curățare recomandat: 

 Apa, la nevoie cu agenți de curățare. 

 

14 Informații privind transportul 

 

•  Transport rutier  ADR / RID și  GGVSE  (în afara granițelor/în tara) : 

• Clasă ADR/RID-GGVSE:   8 (C9) Substanțe corozive 

• Cod de pericol(Kemler):                80 

• Număr ONU:      1791 

• Grup ambalaj:    III 

• Denumirea bunului:    1791 HIPOCLORIT SOLUŢIE 

• Cantități limitate:    LQ7 

• Categorie de transport:  3 

• Cod de limitare tunel:                 E 

• Observații:     Recipient doar cu dispozitiv de ventilare 

• Etichete de transport:                  

 

• Transport maritim IMDG/GGV: 

• Clasă IMDG/GGVS:                8 

• Număr ONU:     1791 

• Etichetă:     8 

• Grup ambalaj:    III 

• Număr EMS:                  F-A,S-B 

• Denumire tehnică corectă:   HIPOCLORIT SOLUŢIE 

• Etichete de transport:                  

 

• Transport aerian ICAO-TI și IATA-DGR: 

• Clasă ICAO/IATA:                           8 

• Număr ONU/ID:    1791 

• Etichetă:    8 

• Grup ambalaj:    III 

• Denumire tehnică corectă:   HIPOCLORIT SOLUŢIE 

• Reglementare model ONU:   UN1791, HIPOCLORIT SOLUŢIE, 8, III 

• Pericol pentru mediu:    Produsul conține substanțe periculoase pentru  

        Mediu. Hipoclorit de sodiu 

• Etichete de transport:                  

 

15 Informații privind reglementarea 

                    

• Reglementări naționale/comunitare: 

-  Regulamentul (CE) nr1907/2006(REACH) 

-  Regulamentul (CE)nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor si a    

   amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de  

   modificare a Regulamentului (CE)1907/2006 

 - Regulamentul 453/2010 de modificare a Regulamentului 1907/2006 al Parlamentului European si al    

   Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanțelor chimice(REACH) 

-  HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piața a preparatelor  

   periculoase 

-  OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările ulterioare 

-  HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile,    

   Inclusiv deșeurile periculoase 

-  HG 621/2005 privind ambalajele si deșeurile de ambalaje 
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15 Informații privind reglementarea in continuare 

 

-  HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sănătate in munca pentru asigurarea  

   protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici 

-  HG 956/2005 privind plasarea  pe piața a produselor biacide cu modificările și completările ulterioare 

 

• Specificații tehnice aer: 

• Conținut COV: 

 Nu conține compuși organici volatili conform directivei 1999/13. 

• Clasă de pericol pentru ape: 

 Clasă de pericol pentru ape 2  (auto clasificare) : periculos pentru apă. 

 

16 Alte informații: 

 

    Informațiile se bazează pe propria experiență, dar nu reprezintă nici o siguranță privind caracteristicile    

    produsului descris și nu constituie nici un raport juridic. 

 

• Fraze de pericol relevante: 

 H290  Poate fi coroziv pentru metale. 

H314  Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

 H400  Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

 EUH031 În contact cu acizii degajă  gaze  toxice. 

 

• Emitent / Persoană de contact:   Hikli Mario/ Tel: 0258860188 

 

     Recomandare:  n. a.  =  Nu se aplică. 

                     n. v.  =   Nu este disponibil. 

 

   Informațiile se bazează pe propria experiență, dar nu reprezintă nici o siguranță privind caracteristicile  

   produsului descris și nu constituie nici un raport juridic. 

 

• Prescurtări și acronime: 
ADR:   Acord european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase 

RID:   Regulament privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase 

IMDG:   Reglementări privind transportul internațional maritim al mărfurilor periculoase 

IATA:   Asociația internațională de transport aerian 

IATA-DGR:  Reglementarea bunurilor periculoase de către Asociația internațională de transport aerian (IATA) 

ICAO:   Organizația aviației civile internaționale 

ICAO-TI:   Instrucțiuni tehnice de la Organizația aviației civile internaționale (ICAO) 

GHS:   Sistemul armonizat global pentru clasificare și etichetare a chimicalelor 

CLP:   Clasificarea, etichetarea și ambalarea (Regulamentul CE Nr. 1272/2008) 

GefStoffV:  Ordonanța privind substanțele periculoase 

LC50:   Concentrație letală, 50% 

LD50:   Doză letală, 50% 

* Date modificate fată de versiunea anterioară 


