
 Data eliberării: 14-03-2012 

Fișă tehnică de siguranță Conform Directivei CE 91/155 / CEE RESET CLORAL pentru Apă dulce și sărată

Fișa cu date de securitate 

RESET CLORAL pentru apa dulce și săratăRESET CLORAL pentru apa dulce și sărată

1. Numele produsului și producătorul 

Numele produsului:

RESET CLORAL pentru apa dulce și săratăRESET CLORAL pentru apa dulce și sărată

Producător / furnizor:

Compania PRODIBIO 
Héliopolis - Technopole de Château Gombert 
3, Allée des Maraîchers 13013 
Marsilia - FRAN•A 

Informa•ii de urgen•ă - număr de telefon : Informa•ii de urgen•ă - număr de telefon : 

Compania PRODIBIO + 33 491 671 215 
Nicolas Tiliacos (telefon mobil) + 33 637 670 564 

2. Compoziția / lista ingredientelor 

Compoziţie

Compu•i activi (cantită•i maxime): 
• 10% Cristal Violet 
• 50% acid ascorbic
• 20% Biocolloid

excipienţi:
• apă purificată qsp 

3. Identificarea pericolelor 

• Niciun produs periculos, astfel cum este specificat în Directiva 67/548 / CEE 

• RESET CLORAL pentru apa dulce și sărată con•ine toate componentele în cantită•i foarte mici. O utilizare corectă în acvariile furnizate, RESET CLORAL pentru apa dulce și sărată con•ine toate componentele în cantită•i foarte mici. O utilizare corectă în acvariile furnizate, RESET CLORAL pentru apa dulce și sărată con•ine toate componentele în cantită•i foarte mici. O utilizare corectă în acvariile furnizate, 
toate ingredientele vor fi descompuse sau transformate în substan•e inofensive în câteva zile.

4. Măsuri de prim ajutor 

• După inhalare: aer curat 
• După contactul cu pielea: spăla•i-vă cu multă apă. Îndepărta•i hainele contaminate.
• După contactul cu ochii: clăti•i cu apă. Dacă apare irita•ie, suna•i la oftalmolog
• După înghi•ire: face•i victimei să bea multă apă. Apela•i la medic dacă vă sim•i•i rău.

CHLORAL RESET pentru apa dulce și sărată

Marsilia - FRANTA 

Informatii de urgentă - număr de telefon

Compusi activi (cantităti maxime): 

Niciun produs periculos, astfel cum este specificat în Directiva 67/548 / CEE 
contine toate componentele în cantităti foarte mici. O utilizare corectă face ca

toate ingredientele sa fie descompuse sau transformate în substante inofensive în câteva zile.

După contactul cu pielea: spălati-vă cu multă apă. Îndepărtati hainele contaminate.

•        După contactul cu ochii: clătiti cu apă. Dacă apare vreo iritatie, sunati la oftalmolog

•        După înghitire:  victima trebuie să bea multă apă. Apelati la medic dacă victima se simte rău.

CHLORAL RESET pentru apa dulce și sărată

•        După inhalare: aer curat 
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5. Măsuri de combatere a incendiilor 

• Produsul nu este inflamabil. 
• Stingător adecvat: Fără restric•ii 

6. Măsuri de degajare accidentală 

• În ceea ce prive•te măsurile de precau•ie legate de persoană: Evita•i contactul cu substan•ele 

• În ceea ce prive•te procedurile de cură•are / absorb•ie: lua•i cu absorbant de lichide. Transmite pentru eliminare. Cură•a•i zona afectată

7. Manipulare și depozitare 

• Proteja•i-vă de lumină. 

8. Controlul expunerii / protecția personală 

• Protec•ia ochilor: necesară. 
• Protec•ia mâinilor: necesară. 
• Igiena industrială: schimba•i hainele contaminate. Spăla•i mâna după lucrul cu produsul

9. Proprietăți fizice și chimice 

• Forma: lichid 
• Culoare: albastru violet până la violet maro 

• Miros: specific 
• Punctul de fierbere: 100 ° C 

• Pericol de explozie: niciuna 

• Miscibilitate: complet miscibil cu apa 
• pH: 7,1 la 20 ° C 
• Densitate: 1,03 g / cm 3 la 20 ° CDensitate: 1,03 g / cm 3 la 20 ° CDensitate: 1,03 g / cm 3 la 20 ° C

10. Stabilitate și reactivitate 

• Produse de descompunere periculoase: necunoscute 
• Reac•ii periculoase: necunoscute 

11. Toxicologie 

• Nu există proprietă•i toxice relevante. 

12. Informații ecologice 

• Ingredientele vor fi descompuse sau transformate în substan•e inofensive în câteva zile după ce au fost diluate cu apă. 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

•        Stingător adecvat: Fără restrictii 

6. Măsuri in caz de degajare accidentală 

În ceea ce priveste măsurile de precautie legate de persoană: Evitati contactul cu substantele 

În ceea ce priveste procedurile de curătare / absorbtie: curatati cu un material absorbant de lichide pe care apoi il aruncati. Spalati zona afectată

Protectie la lumină. 

Protectia ochilor: necesară. 

Protectia mâinilor: necesară. 

•       Igiena industrială: schimbati hainele contaminate. Spălati mâinile după ce ati umblat cu produsul

Forma: lichid 
Culoare: albastru violet până la violet maro 

•        Miros: specific 

Punctul de fierbere: 100 ° C 

Pericol de explozie: niciuna 

pH: 7,1 la 20 ° C 
la 20 ° CDensitate: 1,03 g / cm

3 

Reactii periculoase: necunoscute 

Nu există proprietăti toxice relevante. 

•   Ingredientele vor fi descompuse sau transformate în substante inofensive în câteva zile după ce au fost diluate cu apă. 
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13. Considerații privind eliminarea 

• Eliminarea produsului: arunca•i în conformitate cu toate reglementările na•ionale •i locale. 
• Eliminarea pachetului vărsat: arunca•i în de•eurile obi•nuite. 

14. Informații despre transport 

Nu este supus reglementărilor de transport. 

15. Alte reglementări 

Produsul nu este bun periculos în conformitate cu datele noastre disponibile •i în conformitate cu liniile directoare 67/548 / CEE resp. 88/379 / CEE.

16. Date suplimentare 

RESET CLORAL pentru apa dulce și sărată este un aditiv pentru îmbunătățirea calității apei în acvarii. RESET CLORAL pentru apa dulce și sărată este un aditiv pentru îmbunătățirea calității apei în acvarii. RESET CLORAL pentru apa dulce și sărată este un aditiv pentru îmbunătățirea calității apei în acvarii. 

Toate datele sunt corelate cu nivelul nostru actual de cuno•tin•e •i experien•ă. Acestea ne servesc ca mijloc pentru descrierea produsului în conformitate 
cu cerin•ele de siguran•ă.

Nu conectăm nici o garan•ie a proprietă•ilor sau descrierea calită•ii cu aceasta. 

Scopul este de a informa clien•ii no•tri. Responsabilitatea noastră nu este angajată deoarece nu putem controla utilizarea produsului.

Eliminarea produsului: aruncati în conformitate cu toate reglementările nationale si locale. 

Produsul nu este periculos în conformitate cu datele noastre disponibile si în conformitate cu liniile directoare 67/548 / CEE resp. 88/379 / CEE.

CHLORAL RESET pentru apa dulce și sărată este un aditiv pentru îmbunătățirea calității apei în acvarii. 

Toate datele sunt corelate cu nivelul nostru actual de cunostinte si experientă. Acestea ne servesc ca mijloc pentru descrierea produsului în conformitate 
cu cerintele de sigurantă.

Datele nu garanteaza proprietatile produsului. 

Scopul este de a informa clientii nostri. Responsabilitatea noastră nu este angajată deoarece nu putem controla utilizarea produsului.




