
FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE
Acest document este un produs informativ opţional, care respectă

formatul unei FTS REACH. Fişa tehnică de securitate conform
articolului 31 al regulamentului CE 1907/2006 (REACH) nu este

necesară în cazul produselor cosmetice reglementate de
regulamentul CE 1223/2009.

Emisă 2019-09-06

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII
1.1. Element de identificare a produsului

Nume comercial Tork Mild Liquid Soap / Tork Mild Mini Liquid Soap
Tork săpun lichid blând / Tork săpun lichid blând, mini

Numar articol 420501, 420502, 421501, 421502, 400505

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
1.2.1 Utilizări identificate Produse de îngrijire a pielii, săpun

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
Companie Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB)

SE-40503 Göteborg
Suedia

Telefon +46 (0)31 746 00 00
Posta electronica info@essity.com
Site web www.essity.com

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Produsul a fost evaluat din punct de vedere al siguranţei conform articolului 10 al regulamentului CE privind cosmeticele
(1223/2009) şi este considerat sigur pentru sănătatea umană, dacă este utilizat în condiţii normale sau raţional previzibile. Nu sunt
preconizate pericole semnificative pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII
Amestec de apă, surfactanţi, parfum şi conservanţi. Conform legislaţiei actuale a CE, acest produs trebuie considerat produs
cosmetic şi respectă prevederile regulamentului CE 1223/2009. Informaţii despre compoziţie se găsesc în fişa informativă a
produsului şi în lista ingredientelor de pe ambalaj.
INCI
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, PEG-4 Rapeseedamide, Citric Acid, Glycol Distearate,
Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Cocamidopropyl
Betaine, Benzoic Acid, Propylene Glycol, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Sodium Benzoate, Hydrogenated
Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, CI 19140, CI 15985, Sodium Sulfate.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR
General

În momentul în care consultaţi un medic sau un centru anti-otrăvire, prezentaţi ambalajul, eticheta sau prospectul produsului.
In contact cu ochii

Clătiţi ochii cu apă călduţă timp de câteva minute. Dacă iritaţia persistă, consultaţi un medic (oftalmolog), pentru a obţine
recomandări privind un tratament ulterior.

In contact cu pielea

În caz de disconfort, spălaţi imediat cu apă. Dacă iritaţia cutanată persistă, consultaţi un medic.
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In caz de consum
În caz de ingerare a unor cantităţi mari: NU induceţi vomă. Clătiţi gura şi beţi un pahar de apă. Dacă e cazul, consultaţi un centru
anti-otrăvire sau un medic. În cazul bebeluşilor/sugarilor, contactaţi de fiecare dată un centru anti-otrăvire sau un medic, ca măsură
de precauţie.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
Pot fi utilizate toate metodele de stingere obisnuite.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

În cazul unor deversări importante, se recomandă mănuşi de protecţie, şorţ şi cizme de cauciuc.
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se evita deversarea unor cantităţi mari la canalizare. Ambajalul se va recicla după golirea resturilor de produs. Cantităţile mici
de produs pot fi clătite cu apă. Ambalajele pline, nefolosite trebuie eliminate separat, conform prevederilor locale în domeniul
gestiunii deşeurilor.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Deversările minore pot fi şterse sau spălate cu apă. Cantităţile mari vor fi strânse, spre a fi incinerate conform reglementărilor
locale.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi/sau avertismentele de pe ambalaj. A se evita contactul cu ochii. Dacă produsul este utilizat
frecvent, la locul de muncă, precum şi în eventualitatea unei expuneri masive a pielii, se recomandă utilizarea de echipamente de
protecţie a pielii sau de produse de îngrijire a pielii.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
A se păstra într-un loc rece şi uscat (cu temperaturi peste cea de îngheţ, dar mai mici de 30°C).
Perioadă de depozitare după deschidere: 12 luni.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Vezi utilizările identificate în secţiunea 1.2.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ
Nu sunt necesare măsuri de protecţie anume.
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SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

a) aspect formă: lichid. culoarea: galben deschis.
b) miros seamana cu parfumul
c) pragul de acceptare a mirosului; Nespecificat
d) pH ≈5
e) punctul de topire/punctul de înghețare Nespecificat
f) punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere Nespecificat
g) punctul de aprindere Nespecificat
h) viteza de evaporare Nespecificat
i) inflamabilitatea (solid, gaz) nu e aplicabil
j) limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie Nespecificat
k) presiunea de vapori Nespecificat
l) densitatea vaporilor Nespecificat
m) densitatea relativă 1,02 kg/L
n) solubilitatea (solubilitățile) Solubilitate în apă Solubil
o) coeficientul de partiție: n-octanol/apă nu e aplicabil
p) temperatura de autoaprindere Nespecificat
q) temperatura de descompunere Nespecificat
r) vâscozitatea 3000 - 4500 cPs
s) proprietăți explozive nu e aplicabil
t) proprietăți oxidante nu e aplicabil

9.2. Alte informații
Nu există date

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE
Produsul e stabil.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE
În condiţii normale de utilizare, nu se cunosc sau se preconizează proprietăţi nocive pentru sănătate.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE
În condiţii normale de utilizare, nu se cunosc sau se preconizează efecte novice asupra mediului. Surfactanţii din acest produs sunt
uşor biodegradabili. Niciun ingredient al produsului nu se cunoaşte a fi toxic pentru mediul acvativ.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA
Toate ambalajele pot fi reciclate dacă există instalaţii adecvate. Dacă nu există posibilitatea, eliminaţi ambalajul conform
reglementărilor locale. Producătorul participă la programele de reciclare precum Punctul Verde, REPA etc. din toate ţările UE şi
EFTA, unde acest lucru este permis de legislaţia locală.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT
Nu sint clasate ca marfuri periculoase.
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SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE
Produsul este reglementat de regulamentul CE 1223/2009 privind produsele cosmetice.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII
Acest document este un produs informativ opţional, care respectă formatul unei FTS REACH. Fişa tehnică de securitate conform
articolului 31 al regulamentului CE 1907/2006 (REACH) nu este necesară în cazul produselor cosmetice reglementate de
regulamentul CE 1223/2009.
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