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CERTIFICAT DE CONFORMITATE 

GEL IGIENIZANT PENTRU MÂINI CU 70% ALCOOL 

Produsul notificat EU îndeplinește Directivele  Europene cosmetice și nu are efecte adverse. 
Produsul GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL are o larga utilizare in 
ingrijirea pielii, a fost identificat non toxic in conditii normale de utilizare.   

CERTIFICAT: ABSENTA de alergeni  

Prin prezenta se certifică faptul că GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL din  
productia noastra, nu conține oricare dintre cele 26 de alergeni enumerate în Directiva Cosmetic 
CEE / 76/768 și modificările anexe peste limita admisa in uleiurile esentiale. Continutul este 
exprimat pe eticheta produsului. 
 

CERTIFICAT - Lipsa CMR  

Se certifică faptul că produsul  GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL    din  
productia noastra nu conține  oricare din  substanțele enumerate în Directiva 1272/2008 și 
modificările nr. 790/2009 și nr. 286/2011. 
 

CERTIFICAT - Testarea Non animale  

Confirmăm prin prezenta că GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL din  
productia noastra nu a fost testat pe animale. 
 

CERTIFICAT NON-OMG (organisme modificate genetic)  

(CEE n. 1829/2003 și nr. 1830/2003 și CEE nr. 65/2004 din 14.01.2004)  

GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL  

  Confirmăm prin prezenta că acest produs:  

- Nu contine componente derivate OMG  

- Nici o materie prima modificata genetic- OMG,  derivate sau auxiliari  nu au fost  utilizate la 
fabricarea acestui produs. 

CERTIFICAT - COMPOZITIE  



 
 

PRODUCATOR: BY WAWA SRL, RO 36341246, J06/632/2016, VALEA JELNEI, NR.1, 
BISTRIȚA, BISTRITA-NASAUD, ROMANIA 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE 

GEL IGIENIZANT PENTRU MÂINI CU 70% ALCOOL 

Produsul notificat EU îndeplinește Directivele  Europene cosmetice și nu are efecte adverse. 
Produsul GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL are o larga utilizare in 
ingrijirea pielii, a fost identificat non toxic in conditii normale de utilizare.   

CERTIFICAT: ABSENTA de alergeni  

Prin prezenta se certifică faptul că GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL din  
productia noastra, nu conține oricare dintre cele 26 de alergeni enumerate în Directiva Cosmetic 
CEE / 76/768 și modificările anexe peste limita admisa in uleiurile esentiale. Continutul este 
exprimat pe eticheta produsului. 
 

CERTIFICAT - Lipsa CMR  

Se certifică faptul că produsul  GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL    din  
productia noastra nu conține  oricare din  substanțele enumerate în Directiva 1272/2008 și 
modificările nr. 790/2009 și nr. 286/2011. 
 

CERTIFICAT - Testarea Non animale  

Confirmăm prin prezenta că GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL din  
productia noastra nu a fost testat pe animale. 
 

CERTIFICAT NON-OMG (organisme modificate genetic)  

(CEE n. 1829/2003 și nr. 1830/2003 și CEE nr. 65/2004 din 14.01.2004)  

GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL  

  Confirmăm prin prezenta că acest produs:  

- Nu contine componente derivate OMG  

- Nici o materie prima modificata genetic- OMG,  derivate sau auxiliari  nu au fost  utilizate la 
fabricarea acestui produs. 

CERTIFICAT - COMPOZITIE  



S.C. BY WAWA SRL 

1 
 

In reteta de fabricatie a produsului  GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL nu 
sunt utilizate substante interzise a fi folosite la fabricarea produselor cosmetice, prevazute si in 
Anexa nr. II, conform Ord. M.S. 1448/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 
Anexa II a Regulamentului CE 1223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului.  
Prin prezenta se certifică faptul că GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL din  
productia noastra, are următoarea compoziție: 
 

COMPOZITIE (INCI): Alcohol denat, Aqua, Glycerin, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/Vp  Copolymer. 
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DENUMIRE COMERCIALA 

 

 
1.1 Elemente de identificare  a produsului  
 

Nume produs:  GEL IGIENIZANT PENTRU MÂINI CU 70% ALCOOL 
 
Descrierea produsului :  
   
Tip produs : GEL   
Alte moduri de identificare: NEDISPONIBIL .   
 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate: 
 
1.2.1 Utilizari identificate ale substantei  
 
1.2.2 Utilizari nerecomandate: Nu sunt utilizari nerecomandate  
 
1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate  

1.4 Adresa de e-mail a persoanei competente- responsabile: andrada.horoba@wawacosmetics.ro 

ANDRADA HOROBA 

Nr. tel.: +0740093316 

   Linia telefonica de urgenta : Tel:  + 0740093316 

   Nr.  de telefon al societatii pentru urgente: Tel: + 0740093316 

 
1.5 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI / PREPARATULUI  SI A SOCIETATII/ 
                                                                INTREPRINDERII 
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 Biroul de Regulament Sanitar International si InformareToxicologica: +40-021-318.36.06 (Apelabil intre 
orele 8:00 –15:00) 
 
 
1.6.Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență  
Telefon de urgenta European: 112  
Institutul National de Sanatate Publica: +021 3183606, de luni pana vineri, intre orele 8-16 
 
1.7 Identificarea societatii/intreprinderii:  
 
PRODUCATOR:  BY WAWA SRL, RO 36341246, J06/632/2016, VALEA JELNEI, NR.1, BISTRIȚA, 
BISTRITA-NASAUD, ROMANIA 
  
reprezentata legal prin administror ANDRADA HOROBA, Nr. tel.: 40 740093316, E-mail: 
andrada.horoba@wawacosmetics.ro 
 

 

 
IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
 
2.1  Acest preparat este clasificat potential periculos conform Regulamentului 1272/2008(CPL), prin 
aplicarea normelor  prevăzute în Directiva 1999/45/CE, ca atare necesitand o fişă tehnică de securitate. 
Informaţiile suplimentare legate de efectele asupra sanatatii şi/sau pericolul pentru mediu se găsesc în 
secţiunile 11 şi 12 ale acestei fişe. 
Atenţie, Skin Sens. 1B, Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
Aquatic Chronic 2, Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 
Efecte fizico-chimice dăunătoare sănătăţii omului şi mediului înconjurător: 
Nici un risc 
2.2 Elemente pentru eticheta  
Regulamentul 1272/2008 (CPL) si Directiva 1999/45/CE:  

Atenţie GHS07  

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
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H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. 
P391 Colectaţi scurgerile de produs. 
P501: Eliminati continutul/recipientul la instalatii pentru eliminarea deseurilor periculoase conform 
legislatiei specific 
 
Contine:  
DENUMIRE MATERIE 

PRIMA 
DENUMIRE INCI- PCPC 
[CTFA] 

ORIGINEA MATERIILOR 
PRIME /ORIGINEA 
GEOGRAFICA SPECIFICAŢIA 
PRODUCĂTORULUI 

ALCOOL- NR DE INDEX 
603-002-00-5 

ALCOHOL- 603-002-00-5 SPECIFICAŢIA 
PRODUCĂTORULUI 

 
Elemente de etichetare pentru toxicitate asupra unui organ țintă specific în urma expunerii repetate  
Clasificare 
Categoria 1 Categoria 2  
Pictograme GHS  
Cuvânt de avertizare  
Pericol Atenție Frază de pericol H372: 
Provoacă leziuni ale organelor (sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de 
expunere prelungită sau repetată (indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă 
cale de expunere nu provoacă acest pericol) H373: Poate provoca leziuni ale organelor (sau indicați toate 
organele afectate, dacă sunt cunoscute) în caz de expunere prelungită sau repetată (indicați calea de 
expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol) Frază de 
precauție Prevenire P260 P264 P270 P260 Frază de precauție Intervenție P314 P314 Frază de precauție 
Depozitare Frază de precauție Eliminare P501 P50 
 
 
Elemente de etichetare pentru toxicitate prin aspirare  
Clasificare  
Categoria 1  
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Pictograma GHS Cuvânt de avertizare Pericol Frază de pericol H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și 
de pătrundere în căile respiratorii Frază de precauție Prevenire Frază de precauție Intervenție P301 + P310 
P331 Frază de precauție Depozitare P405 Frază de precauție Eliminare P501 
 
Elemente de etichetare pentru substanțele periculoase pentru mediul acvatic PERICOL PE TERMEN 
SCURT (ACUT) PENTRU MEDIUL ACVATIC Categoria 1 de toxicitate acută Pictograma GHS Cuvânt 
de avertizare Atenție Frază de pericol H400: Foarte toxic pentru viața acvatică Frază de precauție 
Prevenire P273 Frază de precauție Intervenție P391 
PERICOL PE TERMEN SCURT (ACUT) PENTRU MEDIUL ACVATIC  
Categoria 1 de toxicitate acută Frază de precauție Depozitare Frază de precauție Eliminare P501 
Dispoziţii speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificările şi completările ulterioare: NU 
2.3 Alte pericole  

Acest produs nu îndeplineste criteriile de clasificare ca PBT – persistent, bioacumulabil si toxic sau 
vPvB –foarte persistent, foarte bioacumulabil 

 
 

 
 
Substanta / Preparat:  Gel transparent cu aspect omogen, fara depuneri  

 
 

DENUMIRE 
COMPONENTI 

% NR. DE 
INREGISTR
ARE- NR DE 

INDEX 

NR. CAS NR. CE Clasificare conform 
Regulamentului 1272/2008 

 

ETHANOL; 
ETHYL 

ALCOHOL 

84 603-002-00-5    64-17-5 200-578-6 Clasa de pericol și categoria 
Cod(uri)- Flam. Liq. 2 

Fraza de pericol Cod(uri)- 
H225 

ETICHETARE- Pictograma, 
Cuvânt de avertizare Cod(uri)- 

GHS02 Dgr 
Fraza de pericol Cod(uri)- 

H225 
 
 

3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTI (INGREDIENTELE) 
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Nici una dintre substanţele care constituie amestecul nu este peste valorile stabilite în anexa II din 
Regulamentul (CE) nr1907/2006 
COMPOZITIE (INCI): Alcohol denat, Aqua, Glycerin, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp  
Copolymer. 
 

 
 
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor  
In caz de expunere sau daca va simtiti rau: sunati la un Centru de Toxicitate sau un medic. Aratati aceasta 
Fisa cu date de Securitate  
Măsuri de prim ajutor 

              -  inhalare: Scoateţi persoana afectată la aer curat, aşezaţi-o în poziţie de repaus şi menţineţi o  
temperatură a corpului ridicată.  

            - contact cu pielea: Nu prezinta pericole, produsul este destinat igienizarii pielii. 
- contact cu ochii:  În cazul contactului cu ochii clătiţi imediat cu multă apă şi solicitaţi asistenţă  
Medicală daca problema persista mai multe ore. 
- înghiţire/ingerare: În nici un caz nu induceţi voma.Asiguraţi imediat un examen medical. 
 

 4.2.Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu există informaţii. 
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 
În cazul   unui accident sau dacă nu vă simţiţi bine consultaţi imediat medicul.Dacă este posibil arătaţi Fişa 
cu datele de securitate sau eticheta produsului.      
 

 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere adecvate: Apă, Dioxid de Carbon (CO2) 
       

5.2 Pericole speciale generate de substanţă sau de amestec: Nu inhalaţi gazele rezultate din explozie 
sau arderea produsului.  
5.3 Recomandări pentru pompieri 
      Utilizaţi un aparat de protecţie a respiraţiei adecvat. 
      Apa contaminată rezultată din stingerea incendiului trebuie colectată separat.Această apă nu trebuie  
      eliminată în reţeaua de canalizare. 

4. MASURI DE PRIM AJUTOR 

5. MASURI DE STINGERE A INCENDIILOR 



 
      

PRODUCATOR: BY WAWA SRL, RO 36341246, J06/632/2016, VALEA JELNEI, NR.1, BISTRIȚA, 
BISTRITA-NASAUD, ROMANIA 

Editia/Revizia: FDS NR.1-2020 

Data ultimei revizii:2020 

FISA CU DATE DE SECURITATE 
Elaborata conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 – Anexa II (Reg. 453/2010) 

 

FISA CU DATE DE SECURITATE – GEL 
 

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi folosite pentru alte produse. 
Informatiile din aceasta fisa se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna 

credinta, dar fara nicio garantie. 
Pagina 6 din 12 

 

      Mutaţi recipientele intacte din zona de pericol dacă aceasta se poate face în condiţii de securitate. 
 

 
6.1 Măsuri de precauţie pentru personal, echipament de protecţie şi proceduri pentru situaţii de 
urgenţă 
       - Pentru personalul de intervenţie: Utilizaţi echipament de protecţie. Respectaţi măsurile de 
protecţie din secţiunile 7 şi 8. 
       - Pentru celelalte persoane: Evacuaţi personalul într-o zonă de siguranţă. 
6.2 Măsuri de precauţie pentru mediu 
       Nu permiteţi pătrunderea produsului în sol/subsol. Nu permiteţi ca produsul să pătrundă în apele de  
      suprafaţă sau în canalizare.Colectaţi apa rezultată din curăţarea zonelor afectate şi o depozitaţi.În 
cazul evacuării de gaze sau a pătrunderii produsului în cursurile de apă, sol sau canalizare informaţi 
autorităţile competente.Utilizaţi un material adecvat pentru colectarea produsului: material absorbant, 
material organic, nisip. 
6.3 Metode şi materiale  pentru  reţinerea pierderilor de produs şi pentru curăţare: 
      Spălaţi zona cu multă apă. 
6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
      Vedeţi secţiunile 8 şi 13. 

 

 
Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor 
Identificate din Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie specifică domeniului de utilizare 
furnizată în Scenariul/scenariile de Expunere. (Aplicabil atunci cand scenariile de expunere sunt 
disponibile.) 
7.1.Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:  
Se va evita deteriorarea fizică a ambalajului.   
7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:  
Produsele se depozitează în încăperi uscate şi curate, la temperaturi cuprinse între 15º - 25º C, ferite de 
razele soarelui şi surse de căldură.  
7.3. Utilizari specifice 

 

6. MASURI IN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE 

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE 
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Sfaturi privind igiena generală a muncii: Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie 
interzise în zonele de manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe 
mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma.  
 

 

8.1 Parametri de control 

    8.1.1 Valori limită naţionale: Nu sunt stabilite limite de expunere. N/A 

8.2 Controlul expunerii 

    8.2.1 Măsuri tehnice adecvate (pentru controlul expunerii) 
    8.2.2 Măsuri de protecţie individuală 

Protecţia ochilor /feţei:Utilizaţi ochelari de protecţie etanşi, nu folosiţi lentile de contact. 
Protecţia pielii: Nu sunt necesare masuri speciale de protectie a pielii in conditii normale de 

utilizare.  
Protecţia căilor respiratorii: Nu este necesară în condiţii normale de utilizare. 
Pericole termice: Nu este cazul in conditii normale de utilizare. 

    8.2.3 Controlul expunerii mediului: Nu este cazul. 

 

 
Aspect  Gel transparent 
Culoare Caracteristic 
Miros  Caracteristic 
pH  Pe produs 6-7 
Punct de aprindere ➢ 100  gr.C  
Punct initial de fierbere  Nu sunt  date disponibile  
Viteza de evapoare  Nu sunt  date disponibile 
Inflamabilitatea  Nu sunt  date disponibile 
Limita superioara/inferioara de inflamabilitate sau de explozie  Nu sunt  date disponibile 
Presiunea de vapori  Nu sunt  date disponibile 
Densitatea relativa  -  
Solubilitatea  -  
Temperatura de autoaprindere  Nu sunt  date disponibile 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA 

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 



 
      

PRODUCATOR: BY WAWA SRL, RO 36341246, J06/632/2016, VALEA JELNEI, NR.1, BISTRIȚA, 
BISTRITA-NASAUD, ROMANIA 

Editia/Revizia: FDS NR.1-2020 

Data ultimei revizii:2020 

FISA CU DATE DE SECURITATE 
Elaborata conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 – Anexa II (Reg. 453/2010) 

 

FISA CU DATE DE SECURITATE – GEL 
 

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi folosite pentru alte produse. 
Informatiile din aceasta fisa se bazeaza pe cunostintele noastre actuale si sunt furnizate cu buna 

credinta, dar fara nicio garantie. 
Pagina 8 din 12 

 

Vascozitatea  Nu sunt  date disponibile 
Proprietati explozive  Nu sunt  date disponibile 
Proprietati oxidative  Nu sunt  date disponibile 
 

 
10.1 Reactivitate Stabil în condiţii normale. 
10.2 Stabilitate chimică Stabil în condiţii normale.  
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase Nu este cazul 
10.4 Condiţii de evitat Stabil în condiţii normale. 
10.5 Materiale incompatibile Nu este cazul 
10.6 Produşi de descompunere periculoşi Nu este cazul 

 
 

 
În concordanţă cu datele disponibile, acest produs nu este dăunător pentru sănătate. Produsul  trebuie 
manipulat cu atenţie, în concordanţă cu buna practică industrială. Produsul poate avea efecte slabe asupra 
sănătăţii pentru persoanele sensibile prin inhalare şi/sau absorbţie cutanată şi/sau contactul cu ochii şi/sau 
ingestie. Expunerea repetata sau prelungita poate provoca iritatii ale pielii si dermatite, pe baza 
proprietatilor degresante ale produsului. 
Corosiune: produsul nu este corosiv  
Efecte cronice: non-teratogenic, non-mutagenic, non-carcinogenic, non-toxic pentru reproducere 
Informaţii toxicologice referitoare la substanţele principale prezente în amestec: 
ALCOOL 

 
 
INFORMAŢII ECOLOGICE  
12.1. Toxicitate 
Informaţii privind ecotoxicitatea:  
12.4. Mobilitate în sol 
Mobilitate: nedeterminată  
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

10. STABILITATE SI REACTIVITATE 

11. INFORMATII TOXICOLOGICE 

12. INFORMATII ECOLOGICE 
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Neaplicabil. 
12.6. Alte efecte adverse. Nu sunt disponibile date. 

 
 
Manipularea în siguranţă a deşeurilor: scurgerile sau deversările accidentale care nu pot fi recuperate 
sau reciclate se vor manipula ca reziduuri periculoase. Distrugerea acestora se va face în conformitate cu 
normele şi reglementările legale privind protecţia mediului (Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind 
regimul deşeurilor).  
Metode de depozitare a deşeurilor: Gestionarea deseurilor se face conform legislatiei in vigoare:  
– Eliminarea deseurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.  
– Eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si 
deseurilor de ambalaje.  
– HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase.  
– HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României  
– Legea 278/2013 privind emisiile industriale  

Modul de reciclare a ambalajului : nu este cazul. 
 
 

Transportul se realizează conform reglementărilor RID/ADR (pentru transportul pe cale ferată sau rutier) şi 
IMDG (maritim).  
Produsul nu este periculos 
din punct de vedere al 
Reglementărilor de Transport 
Număr ONU  

Clasa de pericol  Cod de clasificare  

RID  Nu este cazul  Nu este cazul  Nu este cazul  
ADR  Nu este cazul  Nu este cazul  Nu este cazul  
IMDG  Nu este cazul  Nu este cazul  Nu este cazul  
ICAO  Nu este cazul  Nu este cazul  Nu este cazul  
 

 
 

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA 

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL 

15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA 
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Legislaţie: - Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH;  
- Regulamentul(UE) nr.453/2010de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH.  
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a 
amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de 
modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2006;  
- HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor 
periculoase;  
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;  
- Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca ; 
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea 
protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici  
- Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenţii cu modificarile si completarile ulterioare  

Fraze de precauție- fac parte din sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor   
chimice (GHS).  
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor  
H302 Nociv în caz de înghițire 
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare  
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 P337+P313  Dacă iritarea ochilor persistă:consultati sfatul medicului 
P501: Aruncați conținutul / recipientul la ... [..., în conformitate cu / reglementărilor naționale / 
internaționale local / regional in vigoare. 
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. 
P391 Colectaţi scurgerile de produs. 
P501: Eliminati continutul/recipientul la instalatii pentru eliminarea deseurilor periculoase conform 
legislatiei specific 
NU NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA ÎN CAZUL NERESPECTĂRII INDICAŢIILOR DIN FIŞA 
TEHNICA  
 
 
Precautii: 

16. ALTE INFORMATII 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System_of_Classification_and_Labelling_of_Chemicals&usg=ALkJrhiJ6Ptvp26uAipHVMk30t5T2cuB0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System_of_Classification_and_Labelling_of_Chemicals&usg=ALkJrhiJ6Ptvp26uAipHVMk30t5T2cuB0A
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     In cazul nerespectarii indicatiilor din fisa cu date de securitate:  
 

 
PRODUCATOR:  BY WAWA SRL, RO 36341246, J06/632/2016, VALEA JELNEI, NR.1, BISTRIȚA, 
BISTRITA-NASAUD, ROMANIA 

 
 

 
 este exonerata de raspunderea pentru eventualele accidente in care este implicat produsul. 

 
Multiplicarea si distribuirea acestui document sunt rezervate:  

  
PRODUCATOR: BY WAWA SRL, RO 36341246, J06/632/2016, VALEA JELNEI, NR.1, BISTRIȚA, 
BISTRITA-NASAUD, ROMANIA 

 
 
Aceste date tehnice si sugestii se bazeaza pe informatii considerate reale si furnizate cu buna credinta. Cu 
toate acestea nici furnizorul si nici distribuitorii lui nu-si asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste 
acuratetea si suficienta acestor informatii. Decizia finala asupra utilizarii oricarui produs esta numai 
responsabilitatea utilizatorului. Orice produs poate prezenta riscuri necunoscute si trebuie utilizat cu 
precautie. Desi cateva pericole au fost descrise mai sus, nu putem garanta ca acestea sunt singurele 
pericole care exista.   
 



S.C. BY WAWA SRL 

1 
 

In reteta de fabricatie a produsului  GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL nu 
sunt utilizate substante interzise a fi folosite la fabricarea produselor cosmetice, prevazute si in 
Anexa nr. II, conform Ord. M.S. 1448/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 
Anexa II a Regulamentului CE 1223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului.  
Prin prezenta se certifică faptul că GEL IGIENIZANT PENTRU MAINI CU 70% ALCOOL din  
productia noastra, are următoarea compoziție: 
 

COMPOZITIE (INCI): Alcohol denat, Aqua, Glycerin, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/Vp  Copolymer. 
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FISA TEHNICA- DESCRIEREA PRODUSULUI COSMETIC 
 

1. GENERALITATI: 
 

DENUMIRE PRODUS: GEL IGIENIZANT PENTRU MÂINI CU 70% ALCOOL 

 

Incadrarea produsului-Functia de produs cosmetic: Conform Legii nr.178/2000 privind 
produsele cosmetice, republicata in anul 2005 in Monitorul Oficial,  Partea I, nr.91 din 
27/01/2005 , Anexa nr.1 – Lista cuprinzand categoriile de produse cosmetice, grupa din care face 
parte produsul cosmetic. Functia de produs cosmetic: categoria Creme, emulsii, lotiuni, 
geluri si uleiuri pentru piele (maini, fata, picioare etc.) 

DESCRIERE PRODUS 

Utilizare: zilnica. Produsul cosmetic se utilizeaza extern, pentru curatarea si igienizarea pielii. 
Se aplica pe pielea mainilor. Se respecta instructiunile de pe eticheta. 

Ambalaj desfacere: 100 ml e, 200 ml e, 500 ml e /bucata, flacon din material polimeric inchise 
cu capac flip-top 
 
UZ COSMETIC, UZ EXTERN 
 

Nr. Produsului: WW-GI-2020 

2. CONDITII TEHNICE: 

Toate materiile prime folosite in procesul de productie trebuie sa indeplineasca conditiile de 
calitate impuse de Farmacopeea in vigoare sau specificatiile impuse de producator. Fisele tehnice 
ale materiilor prime vor fi anexate la Raportul produsului cosmetic. 

Formula calitativă și cantitativă a produsului cosmetic, inclusiv denumirea comercială a materiilor 
prime, funcția lor, datele de identificare chimică și de reglementare ale ingredientelor in INCI  sunt 
prezentate in tabel. 

Materiile prime si ambalajele trebuie:  



Sa respecte criteriile de acceptare relevante pentru calitatea produsului finit. 
Sa fie insotite de certificate de analiza si fise tehnice (MSDS) CONFORM REGULATION (EC): 
1907/2006 / (EC) 1272/2008. 

Sa fie depozitate in conditii corespunzatoare. 

In evaluarea retetei, Fisele tehnice (MSDS) ale materiilor prime si ambalajelor au fost furnizate de 
producator. 

 
 DENUMIRE 

MATERIE 
PRIMA 

DENUMIRE INCI ORIGINEA 
MATERIILOR PRIME 
/ORIGINEA 
GEOGRAFICA 

1 ALCOOL ALCOHOL SPECIFICAŢIA 
PRODUCĂTORULUI 

2 ARISTOFLEX 
AVC 

AMMONIUM 
ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP  
COPOLYMER 

SPECIFICAŢIA 
PRODUCĂTORULUI 

3 GLICERINA GLYCERIN SPECIFICAŢIA 
PRODUCĂTORULUI 

4 APA AQUA SPECIFICAŢIA 
PRODUCĂTORULUI 

COMPOZITIE (INCI): Alcohol denat, Aqua, Glycerin, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp  
Copolymer. 

GELUL DE MAINI se prepara in conformitate cu tehnologia recomandata si cu respectarea 
dispozitiilor legale in vigoare. 

PROPRIETATI ORGANOLEPTICE: 

Aspect: GEL OMOGEN, clar,  fara sediment, fara particule in suspensie 

Culoare:  TRANSPARENT 

Miros: placut, caracteristic ingredientelor, fara miros strain. 

Aspectul ambalajului: curat, inchis etans, marcat cu eticheta corespunzatoare. 



AMBALAREA SI MARCAREA.\ Produsul gel va fi prevazut in flacon din material 
polimeric+pompita/capac flip top/capac din material polimeric, flaconul este  inscriptionat pe 
doua fete: cea frontala si cea posterioara (ETICHETE FATA-SPATE) . 

Materialele de ambalaj şi ambalajele trebuie să fie curate, uscate, fără defecte mecanice, să nu 
conţină substanţe dăunătoare sau alte mirosuri străine şi să asigure calitatea şi durabilitatea 
produsului.      

Ambalajele folosite trebuie sa corespunda normelor de igiena aprobate de Ministerul Sanatatii. 

Inchiderea ambalajelor se va face conform STAS 2095/84, printr-un sistem care sa asigure 
etanseitatea. 

Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala si europeana. 
 

ETICHETA  TREBUIE SA CUPRINDA: 

 -denumirea comerciala a produsului, 

 -cantitatea, 

 -firma producatoare, 

 - compozitia, 

 - indicatii, 

 - lotul si data fabricatiei.    

Ambalajele colective vor fi marcate prin aplicarea unei etichete, care sa cuprinda: 

- marca de fabrica a intreprinderii producatoare, 
- denumirea produsului , 
- cantitatea de produs/ flacon, 
-  numarul de flacoane/ ambalaj colectiv, 
- data fabricatiei, 
- termen de garantie, 
- normativul de calitate, 
- specificatii:  A SE FERI DE LUMINA, CALDURA SI UMIDITATE. 

 
- ATENTIONARI: 
- Evitați contactul cu ochii. 
- Contraindicat persoanelor cu hipersensibilitate la una din componentele 

produsului. 



-  Pastrat in conditii optime, la temperaturi intre 5-25⁰C, produsul are un termen 
de valabilitate de  12 luni de la deschiderea ambalajului. 

- UZ EXTERN, CONTINE ALCOOL ! 

- PRECAUTII 

-  GHS07                  

- H317, H315 Poate provoca o reacţie alergică a pielii 

- P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

- P103: Citiţi eticheta înainte de utilizare  

 
DEPOZITARE, TRANSPORT SI DOCUMENTE. 

-  Depozitarea produsului  se va face in spatii special amenajate, cu respectarea 
conditiilor legale in vigoare. 

- Transportul se va face in vehicule curate si acoperite, care sa asigure integritatea 
ambalajelor, respectandu-se conditiile prevazute de STAS 2095/84 si alte dispozitii 
legale in vigoare. 

- In timpul depozitarii si al transportului, recipientele vor fi ferite de socuri mecanice, 
lumina, umiditate si caldura. 

Depozitarea si transportul se vor face  la temperaturi de 5-25 0C. 
- Fiecare transport va fi insotit de documentul de certificare a calitatii, intocmit 

conform dispozitiilor legale in vigoare. 
 TERMENUL DE GARANTIE 

Termenul de garantie al produsului este de 24 luni. Acest termen se refera la produsul 
ambalat, depozitat si transportat in conditiile prevazute de prezentul standard intern si 
normele technice pentru depozitarea produselor de igiena. Acest termen de valabilitate 
decurge de la data fabricatiei produsului mai sus mentionat. 

Administrator, 

       

 

 
 


