
Fisa tehnică produs cosmetic 

Denumire:  EVIN – gel igienizant pentru mâini 

Producător: Bergen SRL,  Italia 

COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE 

Ingredientele specificate corespund formulărilor reprezentative pentru această categorie de produs, 

in conformitate cu cadrul European de referinţă definit de un grup de experţi din centrele 

toxicologice, autorităţi specifice, asociaţii profesionale si servicii ale Comisiei.  

Cadrul de referinţă precizează tipul de ingrediente si concentraţiile maxime, permiţând 

identificarea rapidă a produselor. Lista completă a ingredientelor este prezentată pe ambalajul 

produselor individuale, în conformitate cu dispozițiile articolului 19 din Regulamentul (CE) 

1223/2009. 

INGREDIENTE NIVEL MAXIM (% p/p) 

Etanol si/ sau izopropanol (alcool, alcool 

denaturat, alcool izopropilic)   

70 

Emolienţi, agenţi de umezire (ex. 

propilenglicol, glicerină) 

20 

Alte ingrediente (ex. extracte de 

plante/vitamine) 

10 

Agenţi emulsifianţi, surfactanți 

anionici/amfoterici/neionici (ex. Acizi graşi 

eteri poliglicoli) 

6 

Conservanţi, antimicrobieni 3.5 

Agenţi de îngoşare (ex. carbomer) 5 

Coloranţi  1 

Parfum 1 

Apă   până la 100  

 

 



IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

Utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, produsul este sigur pentru oameni și 

mediu, în conformitate cu Regulamentul CE 1272/2008 (CLP).  

Instrucțiunile de utilizare sunt raportate pe produse.  

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

Inhalare: nu există contraindicații specifice în condiții normale de utilizare. Se scoate persoana la 

aer curat. Dacă respirația este neregulată sau oprită, se administrează respirație artificială. 

Contact cu ochii: se clăteşte bine cu multă apă. Se îndepărtatează lentilele de contact dacă este 

cazul și dacă este posibil. Dacă iritația ochilor persistă, se va solicita asistență medicală. 

Ingerare: Nu se induc vărsături. Dacă este nevoie de sfaturi medicale, a se avea la îndemână 

recipientul sau eticheta produsului. 

 

MĂSURI ÎN CAZ DE INCENDIU 

În caz de incendiu, se va folosi spray cu apă, pulbere chimică uscată, dioxid de carbon. 

MĂSURI IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

Se va aduna produsul vărsat cu nisip, rumeguș sau materiale textile, se va pune în recipiente 

adecvate pentru a fi aruncat conform standardelor. Se vor spăla zonele contaminate cu multă apă. 

Nu se repune produsul vărsat în containerele originale. Nu se va reutiliza produsul vărsat. 

MANIPULAREA SI DEPOZITAREA 

Manipularea 

- Se vor urma cu atenție instrucțiunile de pe pachet, etichetă, atașate. 

- Se va evita orice tip de utilizare care nu este prevăzut în instrucțiuni. 



- Se va evita amestecarea cu alte produse, produse similare sau cu substanțe diferite care nu 

sunt prevăzute în instrucțiunile specifice. 

- Nu se va pune niciodată produsul vărsat în containerele originale pentru reutilizare.  

- A nu se lăsa produsele la îndemâna copiilor. 

Expunerea continuă din motive profesionale la agenții de curățare (săpun, șampon, detergenți 

lichizi) poate distruge pelicula hidrolipidică și stratul cornos, care formează bariera naturală a 

pielii. Distrugerea acestei bariere poate fi cauza leziunilor pielii, care este astfel mai expusă 

agenților externi. În aceste condiții, manipularea altor produse, fără precauțiile necesare (de 

exemplu, mănuși sau PPE specifice), poate provoca intoleranță, care pe termen lung poate duce la 

probleme mai grave. 

DEPOZITAREA 

Depozitatarea se va face în locuri uscate și bine ventilate (la temperatura camerei). 

Nu se va depozita și nu se va folosi produsul în apropierea flăcărilor deschise, surse de căldură, 

aparate electrice sau direct în lumina soarelui. 

 Se va închide bine recipientul după utilizare. 

 

EXPUNEREA LA FACTORII DE MEDIU 

Având în vedere că utilizarea unor măsuri tehnice adecvate ar trebui să aibă întotdeauna prioritate 

față de echipamentele individuale de protecție, se va asigura o bună ventilație la locul de muncă 

prin aerisire. 

PROPRIETĂŢI FIZICE SI CHIMICE 

Aspect: gel 

Culoare: transparent 

Miros: caracteristic 

 

STABILITATE ȘI REACTIVITATE 



Produsul este stabil la temperatura camerei 

 

INFORMAŢII PRIVIND ELIMINAREA DEŞEURILOR 

Eliminarea adecvată a amestecului de deșeuri și / sau a containerului său trebuie realizată în 

conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/98 / CE.  

Eliminarea trebuie încredințată unei companii autorizate de gestionare a deșeurilor, în conformitate 

cu reglementările naționale și eventual locale. 

Ambalajele contaminate trebuie reciclate sau aruncate în conformitate cu reglementările naționale 

de gestionare a deșeurilor. 

 

 REGLEMENTĂRI 

Produsele cosmetice finite sunt fabricate și comercializate în conformitate cu Regulamentul CE 

nr. 1223-2009 și cu modificările ulterioare. 

Produsele cosmetice finite nu sunt în mod specific reglementate de legislația națională și 

comunitară privind preparatele periculoase. 

 

ALTE INFORMAŢII 

Aceste informații se referă la starea actuală a cunoștințelor noastre. Toate informațiile raportate în 

această fişă, referitoare la compoziție și proprietățile fizico-chimice sunt furnizate exclusiv pentru 

manipularea și utilizarea corectă a produsului și pentru orice intervenție de urgență. Nu include 

compoziția completă a produsului (prezentată pe ambalaj) și nu reprezintă nicio indicație de 

vânzare. 

 

 

 



 

 

 

 


