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FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 
 

1. Identificarea substan Ńei/ amestecului şi a societ ăŃii/ întreprinderii 

1.1 Element de identificare a produsului  
Denumirea comercială : Gigasept PAA 
 

1.2 Utiliz ări relevante identificate ale substan Ńei sau amestecului şi utiliz ări contraindicate 

Utilizarea 
substanŃei/amestecului 

: dezinfectanŃi 

RestricŃii recomandate în 
timpul utilizării 

: Numai pentru utilizatori profesionişti. 
 

1.3 Detalii privind furnizorul fi şei cu date de securitate 

Furnizor / importator : Schülke France SARL                  S.C.INTERCOOP S.R.L.
28 rue d`Arcueil                          Loc.Ernei, nr.376, Jud.Mures 
 
94250  Gentilly                            547215 Ernei 
FranŃa                                          Romania
Telefon: +33 (0) 149 69 83 78     +40 265.267.708 
Fax: +33 (0) 149 69 83 85           +40 265.267.708
 

Producător : BIOXAL SA -AIR LIQUIDE Grup 
Route des Varennes - BP 72 
 
71103  Chalon-sur-Saône Cedex 
FranŃa 
Telefon: + 33 (0) 3 85 92 30 00 
Fax: + 33 (0) 3 85 92 30 12 
 

Persoană de contact : mail@schuelke-mayr.com 
+33 (0) 149 69 83 78 
 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen Ńă 

Număr de telefon care poate 
fi apelat în caz de urgenŃă 

: Biroul RSI (Regulamentul sanitar international) si informare 
toxicologica: +40 21 318 36 06 apelabil intre orele 8.00-16.00 
 
 

2. Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substan Ńei sau a amestecului 

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Iritant   R41: Risc de leziuni oculare grave. 
 

2.2 Elemente pentru etichet ă 

Etichetare conform ă cu Directivele CE (1999/45/CE) 
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Pictograme de pericol :  

 

    

  Iritant     

Fraza(e) indicând R (risc) : R41 Risc de leziuni oculare grave. 
 

Frază(e) S : S26 În cazul contactului cu ochii, spălaŃi imediat 
cu multă apă şi consultaŃi medicul. 

S39 A se purta mască de protecŃie a 
ochilor/feŃei. 

 
In cadrul CE, acest produs este clasificat conform directivei 93/42/CEE corespunzătoare 
aparatelor medicale.Produsul este clasificat şi marcat în conformitate cu directivele CE sau legile 
naŃionale aferente. 
 

2.3 Alte pericole 

Nu sunt cunoscute riscuri speciale 
 

3. Compozi Ńie/ informa Ńii privind componen Ńii 

3.2 Amestecuri 

Natură chimică : SoluŃia substanŃelor următoare cu aditivi inofensivi. 
 

Componente poten Ńial periculoase 

Denumire chimică Index-Număr 
Nr. CAS 
Nr.CE 

Număr de 
înregistrare 

Clasificare 
(67/548/CEE) 

Clasificare 
(REGULAMENTUL 

(CE) NR. 
1272/2008) 

ConcentraŃie 
[%] 

Acid peracetic 607-094-00-8 
79-21-0 
201-186-8 
 

R10 
O; R 7 
Xn; R20/21/22 
C; R35 
N; R50 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Org. Perox. D; 
H242 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H312 
Acute Tox. 4; H332 
Skin Corr. 1A; 
H314 
Aquatic Acute 1; 
H400 
STOT SE 3; H335 
 

<  1 % 

Apă oxigenată 008-003-00-9 
7722-84-1 
231-765-0 
 

O; R 8 
R 5 
C; R35 
Xn; R20/22 
 

Ox. Liq. 1; H271 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Skin Corr. 1A; 
H314 
 

<  5 % 

Acid acetic 607-002-00-6 
64-19-7 
200-580-7 
 

C; R10-R35 
 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Corr. 1A; 
H314 
 

<  5 % 
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Pentru textul complet al frazelor R menŃionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
Pentru textul complet al acestor fraze H menŃionate în această secŃiune, se va consulta 
SecŃiunea 16. 

 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1 Descrierea m ăsurilor de prim ajutor 

IndicaŃii generale : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. 
 

Dacă se inhalează : Se va transporta victima la aer proaspăt şi se va menŃine în 
stare de repaus. 
Dacă simptomele persistă se va chema un medic. 
 

În caz de contact cu pielea : Se va spala imediat cu foarte multă apă. 
Se va chema de urgenŃă medicul. 
 

În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenŃă cu apă, inclusiv sub 
pleoape, timp de cel puŃin 15 minute. 
Dacă persistă iritaŃia oculară, se va consulta un medic 
specialist. 
 

Dacă este ingerat : Se va clăti gura. 
Se va chema de urgenŃă medicul. 
 

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

Simptome : Se va trata simptomatologic. 
 

4.3 Indica Ńii privind orice fel de asisten Ńă medical ă imediat ă şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie să se adreseze 
Serviciului de informaŃii referitoare la otrăvuri. 
 

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Pulbere uscată 
Spumă 
Jet de apă 
Bioxid de carbon (CO2) 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Jet de apă puternic 
 

5.2 Pericole speciale cauzate de substan Ńa sau amestecul în cauz ă 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: Nu există informaŃii disponibile. 
 

5.3 Recomand ări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protecŃie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. 
Se va folosi echipament de protecŃie individual. 
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Risc specific corespunzător 
substanŃei sau produsului 
însuşi, produselor acestuia 
de ardere sau gazelor 
degajate 

: În caz de incendiu se poate degaja:, Oxigen 

 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidental ă 

6.1 Precau Ńii personale, echipament de protec Ńie şi proceduri de urgen Ńă 

Măsurile de precauŃie pentru 
protecŃia personală 

: Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 
normelor de securitate. 
Se va asigura ventilaŃie adecvată. 
EvitaŃi contactul cu pielea şi ochii. 
A nu inspira vaporii. 
 

6.2 Precau Ńii pentru mediul înconjur ător 

PrecauŃii pentru mediul 
înconjurător 

: Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
Nu se va deversa în apele de suprafaŃă sau în sistemul de 
canalizare. 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăŃenie 

Metodele de curăŃare : Se va şterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă, 
lână). 
Material nepotrivit pentru a aduna: 
Material absorbant, organic. 
Chiselgur 
Rumeguş 
Se va păstra in containere închise şi adecvate pentru 
eliminare. 
Se va curăŃi cu grijă suprafaŃa contaminată. 
Se va clăti cu apă. 
 

6.4 Trimiteri c ătre alte sec Ńiuni  

A se vedea capitolul 8 + 13 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precau Ńii pentru manipularea în condi Ńii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiŃii de securitate 

: Se va prevedea o reîmprospătare a aerului şi/sau o ventilaŃie 
corespunzătoare la locul de muncă. 
A se manipula şi a se deschide ambalajul cu prudenŃă. 
Nu se va repune niciodată materialul neutilizat în recipientul 
de stocare. 
 

Măsuri de protecŃie împotriva 
incendiului şi a exploziei 

: Măsuri normale de protecŃie împotriva incendiilor. 
 

7.2 Condi Ńii de depozitare în condi Ńii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăŃi 

CerinŃe pentru spaŃiile de : A se păstra numai în ambalajul original. 
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depozitare şi containere Container corespunzător şi materiale de împachetat pentru o 
depozitare în condiŃii de securitate 
Container din HDPE (polietilena de densitate mare) 
Polietilenă 
sticlă 
Materiale nepotrivite pentru containere 
Metale 
Se va depozita într-un recipient prevăzut cu orificiu de 
aerisire. 
 

InformaŃii suplimentare 
asupra condiŃiilor de 
depozitare 

: Se va păstra departe de căldură. 
Se va feri departe de lumina directă a soarelui. 
Se va depozita la rece. 
A nu se închide ermetic ambalajul. 
Se va depozita numai în poziŃie verticală. 
Temperatura de depozitare recomandată: 5 - 30°C 
 

Măsuri de protecŃie în cazul 
depozitării în locuri comune 

: Nu se va depozita împreună cu metale 
Nu se va depozita împreună cu  bazele. 
Nu se va depozita împreună cu  agenŃi reducători. 
Nu se va depozita împreună cu substanŃe combustibile. 
 

7.3 Utilizare final ă specific ă (utiliz ări finale specifice) 

nici unul 
 

8. Controale ale expunerii/ protec Ńia personal ă 

8.1 Parametri de control 

Componente Nr. CAS Valoare Parametri de 
control Bază 

Apă oxigenată 7722-84-1 Valoare limită 
acceptabilă 
 

0,5 ppm  
0,71 mg/m3 
 
 

DFG 
 

Apă oxigenată 7722-84-1 Valoare limită 
acceptabilă 
 

1 ppm  
1,4 mg/m3 
 
 

OSHA 
 

Acid acetic 64-19-7 Valoare limită 
acceptabilă 
 

10 ppm  
25 mg/m3 
 
 

OSHA 
 

Acid acetic 64-19-7 Valoare limită 
acceptabilă 
 

10 ppm  
25 mg/m3 
 
 

EC/2000/39 
 

 

8.2 Controale ale expunerii 

Măsuri de ordin tehnic 

Se va verifica faptul că locurile de spălare a ochilor şi duşurile de protecŃie sunt amplasate în 
apropierea locului de muncă. 
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Echipamentul individual de protec Ńie 

ProtecŃia respiraŃiei : Si, por razones técnicas, los valores límite no pueden ser 
respetados, utilizar un aparato de protección respiratoria solo 
durante un corto periodo de tiempo. Dacă limitele pentru 
expunere profesională nu pot fi asigurate, în cazuti 
excepŃionale, se poate folosi pentru perioade scurte de timp, 
un aparat adecvat de protecŃie respiratorie. 
CombinaŃie de filtre: 
A2B2E2K1P2 
 

ProtecŃia mâinilor : Contact prelungit: Mănuşi de cauciuc nitril, spre exemplu 
Camatril (>120 min., Grosimea stratului: 0,40 mm) sau mănuşi 
de cauciuc butil, spre exemplu  Butoject (>480 min., Grosimea 
stratului: 0,70 mm) fabricate de KCL sau alte mănuşi ce 
asigură aceeaşi protecŃie. 
ProtecŃie contra contra improşcărilor: Mănuşi de cauciuc nitril 
de unică folosinŃă, spre exemplu Dermatril (Grosimea 
stratului: 0,11 mm) fabricate de către KCL sau alte mănuşi ce 
asigură aceiaşi protecŃie. 
 

ProtecŃia ochilor : Ochelari de protecŃie perfect adecvaŃi 
 

ProtecŃia pielii şi a corpului : Se va alege modul de protecŃie a corpului în funcŃie de 
cantitatea şi concentraŃia substanŃelor periculoase prezente la 
locul de muncă. 
Se va purta după necesităŃi: 
ŞorŃ rezistent la produse chimice 
Ghete 
Neopren 
 

Măsuri de igienă : A nu mânca sau bea în timpul utilizării. 
 

Măsuri de protecŃie : A nu inspira vaporii. 
EvitaŃi contactul cu pielea şi ochii. 
 

Controlul expunerii mediului 

IndicaŃii generale : Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
Nu se va deversa în apele de suprafaŃă sau în sistemul de 
canalizare. 
 

 

9. Propriet ăŃile fizice şi chimice 

9.1 Informa Ńii privind propriet ăŃile fizice şi chimice de baz ă 

Aspect : lichid 
Culoare : incolor 
Miros : foarte slabcaracteristic 
 
Punctul de aprindere : nu se aplică 
Temperatură de aprindere : nu se aplică 
Limită inferioară de explozie : nu se aplică 
Limită superioară de explozie : nu se aplică 
Inflamabilitate : nu se aprinde 
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ProprietăŃi explozive : nu se aplică 
ProprietăŃi oxidante : nu se aplică 
Temperatura de 
autoaprindere 

: nu se aplică 

pH  : ca. 3,5, 20 °C, concentrat 
punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: nedeterminat 

Domeniu de cristalizare  < -15 °C 
Temperatura de 
descompunere 

 nu există date 

Temperatură de 
fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

: ca. 100 °C, 1.013 hPa 

Presiunea de vapori : 20 hPa, ca. 20 °C 
Densitate : ca. 1,02 g/cm3, 20 °C 
Solubilitate în apă: : complet solubil 
Coeficientul de partiŃie: n-
octanol/apă 

: nu se aplică 

Vâscozitate dinamică : nedeterminat 
Densitatea de vapori relativă : nu există date 
Viteza de evaporare : nu există date 

9.2 Alte informa Ńii 

Necunoscut. 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1 Reactivitate 

Nu se conoaşte nici o reacŃie periculoasă în condiŃii normale de folosire. 

10.2 Stabilitate chimic ă 

Produsul este stabil chimic.  
 

10.3 Posibilitatea de reac Ńii periculoase 

Pentru a se evita descompunerea termincă a produsului, nu va fi supraîncălzit. 
 

10.4 Condi Ńii de evitat 

Temperaturi extreme şi lumina solară directă. 
 

10.5 Materiale incompatibile 

AgenŃi reducători 
Cloruri acide 
Acizi tari şi baze tari 
Aldehide 
Metale 
 

10.6 Produ şi de descompunere periculo şi 

Produse de descompunere : Oxigen 
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11. Informa Ńii toxicologice 

11.1 Informa Ńii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută orală : LD50: > 2000 mg/kg, şobolan, Îndrumar de test OECD, 401, 
BPL: da 

 

Toxicitate acută prin inhalare 

Acid peracetic : LC50: 0,59 mg/l, 1 h, şobolan, Îndrumar de test OECD, 403 
Apă oxigenată : LC0: 16,1 mg/l, 4 h, vapori 

Acid acetic : LC50: > 39,8 mg/l, 4 h, şobolan 
 

Toxicitate acută dermică 

Acid peracetic : nu există date 
Apă oxigenată : LD50: 2000 mg/kg, iepure 

Acid acetic : LD50: 1060 mg/kg, iepure 
 
IritaŃia pielii : iepure, Îndrumar de test OECD, 404, BPL: da, Conform 

criteriilor de clasificare a Uniunii Europeene, produsul nu este 
considerat ca fiind iritant pentru piele. 

 
IritaŃia ochilor : iepure, Rezultat: Risc de leziuni oculare grave., Îndrumar de 

test OECD, 405, BPL: da 
 
Sensibilizare : cobai, Rezultat: Nu are efect sensibilizant asupra animalelor 

de laborator., Îndrumar de test OECD, 406, BPL: da 
 

Mutagenitatea celulelor germinative 

Acid peracetic : Test Ames, Rezultat: negativ  

Apă oxigenată : Test Ames, Rezultat: negativ  
Acid acetic : Test Ames, Rezultat: negativ  
 

Genotoxicitate in vivo 

Apă oxigenată : test in vivo, Rezultat:  nemutagen 

 

Mutagenicitate 

Acid peracetic : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte 
mutagene. 

Apă oxigenată : Nu este mutagen conform testului Ames. 

Acid acetic : Nu este mutagen conform testului Ames. 
 

Cancerogenitatea 

Acid peracetic : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte 
cancerigene. 

Apă oxigenată : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte 
cancerigene. 
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Acid acetic : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte 
cancerigene. 

 

Toxicitatea pentru reproducere 

Acid peracetic : şobolan, Oral(ă), NOAEL: 200 mg/l, F1: 200 mg/l 

 

Toxicitatea pentru reproducere 

Acid peracetic : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte 
referitoare la fertilitate. 

Apă oxigenată : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte 
referitoare la fertilitate. 

Acid acetic : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte 
referitoare la fertilitate. 

 

Toxicitate teratogenă 

Acid peracetic : nu există date 
Apă oxigenată : O clasificare drept embriotoxic nu este posibilă conform 

datelor actuale. 
Acid acetic : nu există date 

 

Toxicitate la doză repetată 

Acid acetic : şobolan, Oral(ă), Durată de expunere: 14 de zile, NOAEL: 
1.800 mg/kg 

 
 

12. Informa Ńii ecologice 

12.1 Toxicitate 

Toxicitate pentru peşti 

Acid peracetic : LC50: 13 mg/l, 96 h, test semi-static, Îndrumar de test OECD, 
203 

Apă oxigenată : LC50: 16,4 - 37,4 mg/l, 96 h, Peşte 

Acid acetic : LC50: 251 mg/l, 96 h, Gambusia affinis, test static 
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice. 

Acid peracetic : EC50: 3,3 mg/l, 48 h, Daphnia magna, Îndrumar de test 
OECD, 202 

Apă oxigenată : EC50: 2,4 mg/l, 48 h, Daphnia magna 
Acid acetic : EC50: 95 mg/l, 24 h, Daphnia magna 

 

Toxicitate asupra algelor 

Acid peracetic : nu există date 
Apă oxigenată : EC50: 2,5 mg/l, 72 h, Chlorella vulgaris (alge de apă dulce), 

Îndrumar de test OECD, 201 
Acid acetic : EC100: 720 mg/l, 0,25 h, Euglena gracilis 
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12.2 Persisten Ńă şi degradabilitate 

Biodegradare 

Acid peracetic : Rezultat: Complet biodegradabil, Îndrumar de test OECD 301 

Apă oxigenată : Rezultat: Complet biodegradabil, Îndrumar de test OECD 301 
Acid acetic : Rezultat: Complet biodegradabil, OCDE 301D / CEE 84/449 

C6 
 

12.3 Poten Ńial de bioacumulare 

Biocumulare 

Acid peracetic : Nu se bioacumulează. 
Apă oxigenată : Nu se bioacumulează. 

Acid acetic : Bioacumularea este improbabilă. 
 
Coeficientul de partiŃie: n-
octanol/apă 

: nu se aplică 

 

12.4 Mobilitate în sol 

Mobilitate 

Acid peracetic : Apă, Hidroliează rapid. 
Apă oxigenată : Apă, Hidroliează rapid. 
Acid acetic : nu există date 

 

12.5 Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB 

Evaluare : Acest amestec nu conŃine substanŃe considerate ca fiind 
persistente, toxice şi care se bioacumulează (PBT). 

 

12.6 Alte efecte adverse 

InformaŃii ecologice 
adiŃionale 

: Produsul nu a fost testat. 

 

13. Considera Ńii privind eliminarea 

13.1 Metode de tratare a de şeurilor 

Produs : Se va elimina produsul conform cu numărul european de 
eliminare a deşeurilor  (Codul European al Deşeurilor). 
Se va elimina drept deşeu periculos în conformitate cu 
reglementările locale şi naŃionale. 
 

Ambalaje contaminate : Se vor da ambalajele goale unei intreprinderi de reciclare. 
 

Codul de deşeu pentru 
produsul nefolosit 

: CED 160903  
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Codul de deşeu pentru 
produsul nefolosit(Grup) 

: peroxizi, de ex. apa oxigenata 
 

 

14. Informa Ńii referitoare la transport  

 ADR : Numărul ONU nici unul    
 Denumirea corect ă ONU pentru expedi Ńie 
 - 

Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport 

- 

Grup de ambalaje - 
Pericole pentru mediul 
înconjurător 

- 

Cod de clasificare - 
Etichete ADR/RID  - 
Etichete ale OrganizaŃiei 
InternaŃională de AviaŃie 
Civilă (ICAO) 

- 

IMDG : Numărul ONU nici unul    
 Denumirea corect ă ONU pentru expedi Ńie 
 - 

Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport 

- 

Grup de ambalaje - 
Pericole pentru mediul 
înconjurător 

- 

Ghid de UrgenŃă (EmS) - 
 IATA : Numărul ONU nici unul    
 Denumirea corect ă ONU pentru expedi Ńie 
 - 

Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport 

- 

Grup de ambalaje - 
Pericole pentru mediul 
înconjurător 

- 

 

Precau Ńii speciale pentru utilizatori 

nici unul 

Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la M ARPOL 73/78 şi Codul IBC  

Exceptat 

15. Informa Ńii de reglementare 

15.1 Regulamente/legisla Ńie în domeniul securit ăŃii, sănătăŃii şi al mediului specifice (specific ă) 
pentru substan Ńa sau amestecul în cauz ă 

LegislaŃie referitoare la 
controlul riscurilor de 
accident majore implicând 
substanŃe periculoase 

: Nu se aplică Directiva 96/82/CE 
 

15.2 Evaluarea securit ăŃii chimice 

Exceptat 
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16. Alte informa Ńii 

Text format din fraze R ce se refer ă la subtitlurile 2 şi 3 

R 5 Pericol de explozie sub acŃiunea căldurii.  
R 7 Poate provoca un incendiu.  
R 8 Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.  
R10 Inflamabil.  
R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiŃire.  
R20/22 Nociv prin inhalare şi prin înghiŃire.  
R35 Provoacă arsuri grave.  
R41 Risc de leziuni oculare grave.  
R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice.  

 

Textul complet al frazelor H referit în sec Ńiunile 2 şi 3. 

H226 Lichid şi vapori inflamabili.  
H242 Pericol de incendiu în caz de încălzire.  
H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.  
H302 Nociv în caz de înghiŃire.  
H312 Nociv în contact cu pielea.  
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.  
H332 Nociv în caz de inhalare.  
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  

 

Informa Ńii suplimentare 

 
Modificările faŃă de ediŃia precedentă sunt marcate pe margine. 
 
InformaŃiile conŃinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza 
conoştiinŃelor, informaŃiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document. 

 


