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SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII 

1.1 Element de identificare a 
produsului 

D
uc
k® 
3î
n 
1 
A
pa
ra
t 
lic
hi
dă 
pe
nt
ru 
to
al
et
ă - 
M
ari
ne  

Duck® Fresh Discs® - Fruitopia - Gel pentru curățarea și împrospătarea 
toaletei 

 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate 
Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 
 

Utilizări nerecomandate : Nu s-au identificat. 
 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei 
cu date de securitate 

: S.C. Johnson Wax SRL 
Str. Plantelor 37A, sector 2, 
Bucureşti, Romania      

 
Telefon : +40213163150 

 
Adresa electronică (e-mail) : officeromania@scj.com 

 
1.4 Număr de telefon care poate 
fi apelat în caz de urgenţă 

: Telefon de urgenţă: 021 3163150/104 (între orele 900-1800). 
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SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 
 
Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP). 
 
Nu este disponibilă clasificarea produsului conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. 
2.2 Elemente pentru etichetă 
 
Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP). 
 
 
 
Fraze de precauţie 
(P102) A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
(P101) Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 
(P264) Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. 
(P301 + P312) ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine. 
(P305 + P351 + P338) ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. 
 
 
 
Fraze adiţionale pe etichetă   
Supravegheaţi copiii mici când se află în apropierea vasului de toaletă. (In bold) 
Utilizaţi numai în vasul WC-ului. 
A nu se lăsa la îndemâna animalelor de casă. 
 
 
Reglementări legate de 
detergenţi 

: Conţine  
< = 5% Agenţi tensioactivi anionici, > = 15% and < 30% surfactanţi neionici, 
perfume   

 
2.3 Alte pericole : Nu s-au identificat. 

 

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

 
3.2 Amestecuri 
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Componente periculoase 

Denumire chimică Nr. CAS/EC No Reg. No Clasificare conform 
Regulamentului (EC) nr. 
1272/2008 (CLP). 

Procent 
masic 

Alcohols, C16-18, ethoxylated 
(EO = 25) 

68439-49-6 
 
 

Not Required 
 

Lezarea gravă/iritarea 

ochilor  

Categoria 1  

H318  

 

>= 20.00 - < 
30.00 

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

68891-38-3 
500-234-8 
 

01-2119488639-16 
 

Corodarea/iritarea pielii  
Categoria 2  
H315  
Lezarea gravă a ochilor  

Categoria 1  

H318  

Pericol pe termen lung 

(cronic) pentru mediul 

acvatic  

Categoria 3  

H412  

 

>= 1.00 - < 
5.00 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), 
.alpha.-isotridecyl-.omega.-
hydroxy- (EO = 10) 

78330-21-9 
 
 

Not Required 
 

Pericol pe termen lung 

(cronic) pentru mediul 

acvatic  

Categoria 3  

H412  

Lezarea gravă/iritarea 

ochilor  

>= 1.00 - < 
5.00 
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Categoria 1  

H318  

 
 
 Informaţii Adiţionale 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16. 

 

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Inhalare : Nu sunt cerințe speciale. 
 

Contactul cu pielea : Se va clăti cu multă apă. 
Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă. 
 

Contact cu ochii : Se va clăti cu multă apă. 
Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă. 
 

Ingerare : Dacă simptomele persistă se va chema un medic. 
 

 
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Ochii : Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucţiunilor. 
 

Efect asupra pielii : Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucţiunilor. 
 

Inhalare : Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucţiunilor. 
 

Ingerare : Nu se prevăd efecte adverse când este utilizat conform instrucţiunilor. 
 

 
4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
 
Vezi Descrierea măsurilor de prim ajutor înainte de utilizare. 

 

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR  

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
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Corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi mediului 

înconjurător. 
 

Necorespunzătoare : Nu s-au identificat. 
 

5.2 Pericole speciale cauzate de 
substanţa sau de amestecul în 
cauză 

: A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. 
Inhalarea de produşi de descompunere periculoşi poate determina 
probleme grave de sănătate. 
 

5.3 Recomandări destinate 
pompierilor 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. 
Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare. 
Consultaţi standardele curente SR EN sau naționale, după caz. 
 

 :  
 

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

6.1 Precauţii personale, 
echipament de protecţie şi 
proceduri de urgenţă 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. 
 

 
6.2 Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: In afara de utilizarea normala, evitati dispersarea in mediu.  
Preveniti patrunderea in canalizare a unei cantitati mari de produs.  
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se 
procedeze astfel.  
Utilizaţi un container adecvat pentru deşeu, pentru a preveni contaminarea 
mediului.  
 

6.3 Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi pentru 
curăţenie 

: Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, 
liant pentru acizi, liant universal, rumeguş).  
Curăţaţi reziduurile de la locul scurgerii.  
Se va păstra in containere închise şi adecvate pentru eliminare.  
 

 
6.4 Trimitere la alte secţiuni 

 
: Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 

Pentru indicaţii privind eliminarea vedeţi secţiunea 13. 
 

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 

7.1 Precauţii pentru manipularea 
în condiţii de securitate 

: Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
Măsuri normale de protecţie împotriva incendiilor. 
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7.2 Condiţii de depozitare în 
condiţii de securitate, inclusiv 
eventuale incompatibilităţi 

: Nu se va îngheţa. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit conform normelor. 
 

7.3 Utilizare (utilizări) finală 
(finale) specifică (specifice) 

:  Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori)  
Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 

 

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

8.1 Parametri de control 

Valori Limite Ocupaţionale de Expunere 
Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională. 
 
Consultaţi standardele curente SR EN sau naționale, după caz. 
 

8.2 Controale ale expunerii 

 
Protecţia respiraţiei : În mod normal nu este necesar echipament personal de protecție 

respiratorie. 
 

Protecţia mâinilor : În caz de contact prelungit sau repetat se vor purta mănuşi de protecţie. 
Manusi din cauciuc nitrilic- Grosime 0,12 mm; Timp de strapungere >2 ore. 
 

Protecţia ochilor / feţei : Nu sunt cerințe speciale. 
 

Protecţia pielii şi a corpului : Nu sunt cerințe speciale. 
 

Alte informaţii : Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. 
 

Controale ale expunerii mediului 
 

 : Vezi secţiunea 6. 

 

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază  

Aspect : gel 
 

Culoare : roz 
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Miros : Fructat 
 

Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile. 
 

pH  : 5 - 6 
la (25 °C) 
1% soluţie 

 
Punctul de topire/punctul de 
îngheţare 

: 0 °C 
 

Punctul iniţial de fierbere şi 
intervalul de fierbere 
 

: > 100 °C 
 

Punctul de aprindere : nu produce scântei 
 

Viteza de evaporare :  
 

Inflamabilitatea (solid, gaz)  : Nu menţine arderea. 
 

Limite de inflamabilitate sau de 
explozie inferioare/superioare 
 

: Nu sunt date disponibile. 
 

Presiunea de vapori : Nu sunt date disponibile. 

 
Densitatea vaporilor : Nu sunt date disponibile. 

 
Densitatea relativă : 1.04 g/cm3 la 20 °C 
 

Solubilitatea (solubilităţile) : complet solubil 
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 
 

: Nu sunt date disponibile. 
 

Temperatura de autoaprindere  : Nu sunt date disponibile. 
 

Temperatura de descompunere  : Nu sunt date disponibile. 
 

Vâscozitate dinamică : 150,000 - 500,000 mPa.s 
la 25 °C 
Foarte vâscos 
 

Vâscozitate cinematică : Nu sunt date disponibile. 
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Proprietăţi explozive : Nu sunt date disponibile. 

 
Proprietăţi oxidante : Nu sunt date disponibile. 

 
9.2  Alte informaţii 
 
Alte informaţii : Nu s-au identificat. : 

 

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 

10.1 Reactivitate : Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire. 
 

10.2 Stabilitate chimică : Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 
 

10.2 Stabilitate chimică : Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 
 

10.3 Posibilitatea de reacţii 
periculoase 

: Necunoscut. 
 

 
10.4 Condiţii de evitat : Temperaturi extreme şi lumina solară directă. 

   
10.5 Materiale incompatibile : Necunoscut. 

 
10.6 Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit conform 
normelor. 
 

 

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 
 
Toxicitate acută orală 
 

Nume Metodă Specii Doză 

Produs LD50 
Calculat 
 

 

  > 2,000 mg/kg  
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Toxicitate acută prin inhalare 
 

Nume Metodă Specii Doză Durată de 
expunere 

Produs LC50 (praf și 
ceață) 
Calculat 

 

 
> 5 mg/l    

 
Toxicitate acută dermică 
 

Nume Metodă Specii Doză 

Produs LD50 
Calculat 
 

 
 

> 2,000 mg/kg 
 

Toxicitate acută orală 
 

Nume Metodă Specii Doză 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO 
= 25) 

LD50    
Măsurat 

 

Şobolan  1,400 mg/kg  

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

Nu există date 
 

  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO 
= 10) 

LD50    
 

 

Şobolan  1,000 mg/kg  

 
Toxicitate acută prin inhalare 
 

Nume Metodă Specii Doză Durată de 
expunere 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO 
= 25) 

LC50 (praf și ceață) 
 
 

Şobolan 
 
 

1.6 mg/l 
  

4 h 
  

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

Nu există date 
 

 
  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO 
= 10) 

Nu există date 
 

 
  

 
Toxicitate acută dermică 
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Nume Metodă Specii Doză 

Alcohols, C16-18, ethoxylated 
(EO = 25) 

LD50   Măsurat 
 

 
 

5,000 mg/kg   
 

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

Nu există date 
 

  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO 
= 10) 

Nu există date 
 

  

 
 

 
 
Corodarea/iritarea pielii : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
 
Lezarea gravă/iritarea 
ochilor 

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Sensibilizarea pielii : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
 
Mutagenitatea celulelor 
germinative 

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Cancerogenitatea : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Toxicitate pentru 
reproducere 

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
STOT (toxicitate asupra 
organelor ţintă specifice) - 
expunere unică 

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
STOT (toxicitate asupra 
organelor ţintă specifice) - 
expunere repetată 

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 
Pericol prin aspirare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE 

Produs : Produsul însuşi nu a fost testat. 
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12.1  Toxicitate 

Toxicitate pentru peşti 
 
 

Componente Obiectivul final Specii Valoare Durată de 
expunere 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO = 
25) 

LC50  test de curgere  
Măsurat   

Cyprinus carpio 
(Caras) 
 

> 1 - 10 mg/l 
 

96 h 
 

 
    

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

LC50       Danio rerio (peştele 
zebră) 
 

7.1 mg/l 
 

96 h 
 

 
Concentraţie fară 
efect observabil 
(NOEC)       

Oncorhynchus mykiss 
(Păstrăv curcubeu) 
 

0.14 mg/l 

 
28 d 
 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO = 
10) 

LC50       Danio rerio (peştele 
zebră) 
 

> 1 - 10 mg/l 
 

96 h 
 

 
    

 
Toxicitate pentru nevertebratele acvatice 
 
 

Componente Obiectivul final Specii Valoare Durată de 
expunere 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO 
= 25) 

EC50    test static    
Măsurat   

 

Daphnia magna (purice 
de apă) 

> 1 - 10 mg/l 
 

48 h 

 
    

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

EC50           

 
Daphnia magna (purice 
de apă) 

7.4 mg/l 
 

48 h 

 Concentraţie fară 
efect observabil 
(NOEC)      

Daphnia magna 0.27 mg/l  21 d 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO = 
10) 

Nu există date 
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Toxicitate pentru plantele acvatice 
 
 

Componente Obiectivul final Specii Valoare Durată de 
expunere 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO = 
25) 

EC50  test static 
Măsurat 

Desmodesmus 
subspicatus (alge 
verzi) 
 

> 1 - 10 mg/l 
 

72 h 
 

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

Concentraţie fară 
efect observabil 
(NOEC)    

Desmodesmus 
subspicatus (alge 
verzi) 
 

0.95 mg/l 
 

72 h 
 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO = 
10) 

Nu există date    

 
12.2  Persistența și degradabilitatea 
 

Componente Biodegradare Durată de 

expunere 

Sumar 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO = 
25) 

> 60 %.. 28 d 
 

Uşor biodagradabil. 
 

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

96 %.. 28 d 
 

Uşor biodagradabil. 
 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO = 
10) 

> 60 %.. 28 d 
 

Uşor biodagradabil. 
 

 
12.3  Potenţialul de bioacumulare  
 
 

Componente Factorul de bioconcentrare (BCF) Coeficient de Partiţie n-Octanol/Apă 
(log) 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO = 
25) 

Nu există date Nu există date 
 

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

Nu există date Nu există date 
 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO = 10) 

Nu există date Nu există date 
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12.4  Mobilitatea în sol  
 
 

Componente Obiectivul final Valoare 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO = 
25) 

Koc > 5000..QSAR 
 

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, 
saruri de sodiu 

Nu există date  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-
isotridecyl-.omega.-hydroxy- (EO = 10) 

Nu există date  

 
12.5  Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 
 
 

Componente Rezultate 

Alcohols, C16-18, ethoxylated (EO = 25) Nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB 
 

Alcooli, C12-14, etoxilati, sulfati, saruri de 
sodiu 

Nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB 
 

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-
.omega.-hydroxy- (EO = 10) 

Nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB 
 

 
12.6 Alte efecte adverse : Necunoscut. 

 
 

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs : Nu se va elimina deşeul în canalizare. 
Nu se vor contamina eleşteele, căile navigabile sau 
fosele cu produsul sau cu recipiente folosite. 
Deşeul de produs ar trebuie să fie eliminat în 
conformitate cu legislaţia locală sau naţională. 
Vă rugăm reciclaţi ambalajele golite. 
 
 

Ambalaje : NU se vor refolosi containerele goale. 
 

 

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 
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Transport rutier 
Nu este clasificat ca produs periculos în sensul reglementărilor de transport. 
 
Transport maritim 
Nu este clasificat ca produs periculos în sensul reglementărilor de transport. 
 
Transport aerian 
Nu este clasificat ca produs periculos în sensul reglementărilor de transport. 
 

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 
 
15.1 Regulamente/legislaţie în 
domeniul securităţii, al sănătăţii și 
al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în 
cauză 

: Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării 
UE No. 1907/2006. 

 
15.2 Evaluarea securităţii chimice : Nu este necesar pentru bunurile de larg consum. 

 

 
SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII 

Secţiunile revizuite faţă de versiunea anterioară sunt marcate pe marginea din stânga cu bară || 

Sunt utilizate abrevieri cheie sau acronime 

EC - Comunitatea Europeana 

EEC - Comunitatea Economica Europeana 

CLP - Clasificare, Etichetare&Ambalare 

EN - Standard European sau Norma Europeana 

PBT - Persistent, Bioacumulativ &Toxic 

vPvB - foarte Persistent, foarte bioacumulativ 

UN - Natiunile Unite 

 
Metode de evaluare 

Dacă nu se specifică altfel în secțiunea 11, procedura utilizată pentru a obține clasificarea privind sănătătatea umana este metoda de 
calcul corespunzătoare, conform Regulamentului CLP (CE) nr 1272/2008 cu modificările ulterioare. 
 
Dacă nu se specifică altfel în secțiunea 12, procedura utilizată pentru a obține clasificarea pentru mediu este însumarea 
componentelor clasificate metoda în conformitate cu Regulamentul CLP (CE) nr 1272/2008 cu modificările ulterioare. 
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Text complet al declaraţiilor H 

H315 Provoacă iritarea pielii. 

H318 Provoacă leziuni oculare grave. 

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoştinţelor, informaţiilor şi presupunerilor 

noastre la data publicării acestui document. Informaţiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, 

procesarea, depozitarea, transportuul, eliminarea şi eliberarea în siguranţă, şi nu vor fi considerate o garanţie sau o specificare a 

calităţii. Informaţiile se referă numai la materialul specific desemnat şi nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinaţie cu 

orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text. 

 

 


