
Indicaţii şi măsuri referitoare la substanţele periculoase
Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Odorizant Citro Atenţie

Conţine:

• citral (nr. CAS 5392-40-5)
Indicaţie de pericol:

• H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Fraze de precauţie:

• P272 - Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în
afara locului de muncă.

• P280 - A se purta mănuşi de protecţie.
• P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi

cu multă apă.
• P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupţie cuta-

nată: Consultaţi medicul.
• P362 + P364 - Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi

spălaţi-o înainte de reutilizare.
Indicaţii cu privire la reciclare:

• P501 - Aruncaţi conţinutul/sifonul sistemului la un punct
autorizat de colectare a deşeurilor.
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Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Adeziv special
Tangit PVC-U Pericol

Conţine:

• tetrahidrofuran (nr. CAS 109-99-9)
• butanonă (nr. CAS- 78-93-3)
• ciclohexanonă (nr. CAS 108-94-1)
Fraze de pericol:

• H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili.
• H315 - Provoacă iritarea pielii.
• H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
• H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
• H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
• H351 - Susceptibil de a provoca cancer.
Fraze de precauţie:

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe

fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul
interzis.

• P260 - Nu inspiraţi ceaţa/vaporii.
• P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ven-

tilate.
• P280 - A se purta mănuşi de protecţie/echipament de pro-

tecţie a ochilor.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

• P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

Indicaţii privind reciclarea:

• P501 - Reciclaţi conţinutul/recipientul ca deşeu, respec-
tând prevederile locale în vigoare.

Numai recipientele golite complet, care nu conţin vapori de
solvenţi pot fi predate la punctele de reciclare.
Cod de clasificare conform catalogului european al deşeuri-
lor (CED): 080409

Detergent pentru
curăţarea duzelor
Geberit AquaClean,
începând cu 2018

Atenţie

Conţine:

• sub 5 % agenţi tensioactivi neionici, amfoteri
• agenţi de conservare (metilizotiazolinonă, benzizotiazolino-

nă)
Indicaţie de pericol:

• H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauţie:

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
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Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Detergent pentru
curăţarea duzelor
Geberit AquaClean,
până în 2017

Atenţie

Conţine:

• sub 5 % agenţi tensioactivi neionici, amfoteri
• acid citric (nr. CAS 5949-29-1)
Indicaţie de pericol:

• H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauţie:

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Agent de curăţare
Geberit AquaClean Atenţie

Conţine:

• sub 5 % agenţi tensioactivi anionici şi neionici
• acid citric (nr. CAS 77-92-9)
Indicaţie de pericol:

• H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauţie:

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
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Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Masă minerală
turnată Geberit 
FSH 90

Pericol

Conţine:

• ciment Portland (nr. CAS 65997-15-1)
Fraze de pericol:

• H315 - Provoacă iritarea pielii.
• H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
• H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Fraze de precauţie:

• P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la
îndemână recipientul sau eticheta produsului.

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P103 - Citiţi eticheta înainte de utilizare.
• P261 - Evitaţi să inspiraţi praful.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

• P310 - Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

• P321 - Tratament specific:
– După inspirare: În caz de pierdere a cunoştinţei, paci-

entul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cât
mai stabilă. Asiguraţi ventilarea cu aer proaspăt. În caz
de manifestări neplăcute, consultaţi medicul.

– După contactul cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi să-
pun şi clătiţi bine.

– După înghiţire: Nu induceţi starea de vomă, apelaţi
imediat la un medic.

• P405 - A se depozita sub cheie.
Alte pericole:
Produsul reacţionează puternic alcalin în combinaţie cu apa.

Indicaţii cu privire la reciclare:

• P501 - Reciclaţi conţinutul/recipientul ca deşeu, respec-
tând prevederile locale în vigoare.
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Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Adeziv special 
ABS Tangit Pericol

Conţine:

• butanonă (nr. CAS- 78-93-3)
• acetat de n-butil (nr. CAS 123-86-4)
Fraze de pericol:

• H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili.
• H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
• H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
• EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau

crăparea pielii.
Fraze de precauţie:

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe

fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul
interzis.

• P260 - Nu inspiraţi ceaţa/vaporii.
• P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ven-

tilate.
• P280 - Purtaţi echipament de protecţie a ochilor.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Indicaţii privind reciclarea:

• P501 - Reciclaţi conţinutul/recipientul ca deşeu, respec-
tând prevederile locale în vigoare.

Cod de clasificare conform catalogului european al deşeuri-
lor (CED): 080409

Micropur Forte MF
lichid (conservant
pentru apă pentru
filtrul igienic Geberit)

-

Conţine:

• soluţie de hipoclorit de sodiu (nr. CAS 7681-52-9)
• argint (nr. CAS 7440-22-4)
• nitrat de sodiu < 0,1 % (nr. CAS 7631-99-4)
Indicaţie de pericol:

• H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung.

Fraze de precauţie:

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
• P391 - Colectaţi scurgerile de produs.
Indicaţii privind reciclarea:

• P501 - Reciclaţi conţinutul/recipientul ca deşeu, respec-
tând prevederile locale în vigoare.
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Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Agent detartrant
Geberit AquaClean Atenţie

Conţine:

• acid fosforic (nr. CAS 7664-38-2)
• acid clorhidric (nr. CAS 7647-01-0)
Fraze de pericol:

• H315 - Provoacă iritarea pielii.
• H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauţie:

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P280 - A se purta mănuşi de protecţie/echipament de pro-

tecţie a ochilor.
• P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi

cu multă apă şi săpun.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

• P332 + P313 - În caz de iritare a pielii: Consultaţi medicul.
• P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi

medicul.
Indicaţii privind reciclarea:
Recipientele golite parţial, curăţate pot fi pot fi predate la
punctele de reciclare.

Odorizant solid
DropIn blue Atenţie

Conţine:

• acid benzensulfonic, derivaţi alchilici C10-13, săruri de so-
diu (nr. CAS 68411-30-3)

• monoetanolamină de cocos (nr. CAS 90622-77-8)
• ulei de pin 99 ≤ 2,5 %
Fraze de pericol:

• H315 - Provoacă iritarea pielii.
• H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
• H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen

lung.
Fraze de precauţie:

• P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la
îndemână recipientul sau eticheta produsului.

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P280 - A se purta mănuşi de protecţie/echipament de pro-

tecţie a ochilor.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

• P314 - Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Indicaţii privind reciclarea:
Cantităţile mici pot fi diluate şi spălate cu multă apă. Cantităţile
mari trebuie reciclate conform prevederilor locale în vigoare.

6 63050398881578891 © 01-2020
230.224.00.1(03)



Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Sită de deodorant
pentru pisoare
Geberit

Atenţie

Conţine:

• salicilat de benzil (nr. CAS 118-58-1)
• acetat de linalil; 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-

buten-1-on (CAS-Nr. 115-95-7)
• amestec de reacţie din 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-

tetramethil-2-nfatil)ethan-1-on şi 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a octahi-
dro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on şi 1-
(1,2,3,5,6,7,8,8a octahidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-nap-
ftil)etan-1-on
(Nr. CAS.) 54464-57-2

• tetrametil-4-metitl-enfetan-2-on
(Nr. CAS.) 81786-75-6

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Octahidro-6-metoxi-3,6,8,8-tetra-
methil1H-3a,7-methanol azulen
(Nr. CAS.) 19870-74-7

• alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid
(Nr. CAS.) 1205-17-0

Fraze de pericol:

• H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
• H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen

lung.
Fraze de precauţie:

• P261 - Evitaţi să inspiraţi vaporii, spray-ul.
• P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
• P280 - A se purta mănuşi de protecţie.
• P302 + P352 - În caz de contact cu pielea: Spălaţi cu mul-

tă apă.
• P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupţie cuta-

nată: Consultaţi medicul.
Indicaţii privind reciclarea:

• P501 - Reciclaţi conţinutul/recipientul ca deşeu, respec-
tând prevederile locale în vigoare.

63050398881578891 © 01-2020
230.224.00.1(03)

7



Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Baton de curăţare
Kolo SmartFresh Atenţie

Conţine:

• 15–30 % agenţi tensioactivi anionici
• < 5 % agenţi tensioactivi amfoteri
• Substanţe odorizante
Fraze de pericol:

• H315 - Provoacă iritarea pielii.
• H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Fraze de precauţie:

• P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la
îndemână recipientul sau eticheta produsului.

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P280 - A se purta mănuşi de protecţie.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

• P332 + P313 - În caz de iritare a pielii: Consultaţi medicul.
• P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi

medicul.
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Substanţă
periculoasă

Simbol
de pericol

Cuvânt de
avertizare

Indicaţii şi măsuri

Baton de curăţare
Geberit DuoFresh Atenţie

Conţine:

• 15–30 % agenţi tensioactivi anionici
• 5–15 % agenţi tensioactivi neionici
• Substanţe odorizante; GERANIOL; LINALOOL
Fraze de pericol:

• H303 - Poate fi nociv în cazul înghiţirii.*
• H315 - Provoacă iritarea pielii.
• H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
• H401 - Toxic pentru viaţa acvatică.*
• H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen

lung.
Fraze de precauţie:

• P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la
îndemână recipientul sau eticheta produsului.

• P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
• P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
• P280 - A se purta mănuşi de protecţie.
• P302 + P352 - În caz de contact cu pielea: Spălaţi cu mul-

tă apă.
• P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

• P362 + P364 - Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi
spalaţi-o înainte de reutilizare.*

Indicaţii privind reciclarea:

• P501 - Reciclaţi conţinutul/recipientul ca deşeu, respec-
tând prevederile locale în vigoare.

Frazele marcate cu * sunt valabile numai pentru ţările din
afara UE, de exemplu Rusia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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