
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

 

REACTIV HANUS 
 
1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII: 
 Identificarea produsului: REACTIV HANUS; 
 Numele produsului: REACTIV HANUS; 
 Utilizarea substanţei/preparatului: solutie Hanus pentru determinarea indicelui de iod; 
 Identificarea societăţii SC REMED PRODIMPEX SRL.; tel: 021/3527998; fax: 021/3528071; 

2. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII DESPRE INGREDIENŢI: 
 Acid acetic - CAS-No 64-19-7; CE-Nr. 200-580-7; 
 Monobromura de iod - CAS-No 7789-33-5; CE-Nr. 232-159-9; 
 Solutie de acid acetic. Preparatul contine: monobromura de iod. 
 Solutie de iod cf. Hanus 

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR: inflamabil, provoaca arsuri grave; 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR: 
 După inhalare: aer curat 
 După contactul cu pielea: spalati cu multa apa, tamponatj cu polietilen-glicol 400, inlaturati imediat hainele 

contaminate. 
 După contactul cu ochii: clatitii cu multa apa cel putin 10 minute cu pleoapa tinuta larg deschisa. contactati 

imediat oftalmologul. 
 După înghiţire: dati-i victimei multa apa (daca e necesar cativa litri), evitati voma (rise de perforare!). Contactati 

imediat medicul. Nu incercatj sa neutralizatii. 
5. MĂSURI CONTRA INCENDIILOR: 
 Moduri adecvate de stingere a incendiilor: pulbere, spume, pulverizati apa 
 Riscuri deosebite: combustibil. vapori mai grei decât aerul; în caz de incendiu este posibila degajarea de gaze 

de combustie sau vapori periculosi. formeaza amestecuri explozive cu aerul la temperature ambientala. in caz 
de incendiu se pot degaja urmatoarele: acid iodhidric, vapori de acid acetic, acid bromhidric. 

 Echipamente speciale de protecţie contra incendiilor: nu stationatii in zona periculoasa fare aparat autonom de 
respirat. pentru a evita contactul cu pielea, pastrati o distantia de siguranta si purtati imbracaminte de protectiie 
adecvata. 

 Alte informaţii: evitati ca apa pentru stingerea incendiului sa patrunda in apa de de suprafalia sau apa freatica; 
contine vapori degajati cu apa. 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE EMISII ACCIDENTALE: 
 Măsuri de precauţie privitoare la persoane: A se evita contactul cu substantf. Nu inhalatj vaporii. Asiguratii 

furnizarea de aer proaspat in incaperile inchise. 
 Măsuri de protecţie a mediului: A se evita admisia in sistemul de canalizare; pericol de explozie. 
 Proceduri pentru curăţare / absorbţie: Stranget cu un material absorbant de lichide.Curatia zona afectata. 

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE: 
 Manipulare/ manevrare: nu poate fi depozitat timp nedefinit. 
 Prevenirea incendiului şi a exploziei: a se pasta departe de surse de foc. Luatj masuri pentru a preveni 

incarcarea electrostatica. 
 Depozitare: inchis ermetic intr-un loc bine ventilat, departe de sursele de foc caldura; temperatura de 

depozitare: de la + 15 °C la + 25 °C. 
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIEI PERSONALULUI: 

 Echipament de protectie a personalului: imbrăcămintea de protectie trebuie selectată specific locului de muncă, în functie 
de concentratia si cantitatea de materiale cu risc manipulate; rezistenta îmbrăcămintii de protectie la chimicale trebuie  să 
fie stabilită cu furnizorul; 

 Protectia căilor respiratorii: când sunt generate gaze şi aerosoli, mască contra gazelor cu filtre pentru natura substanţelor 
respective; 

 Protectia mâinilor: în contact total: mănusi din cauciuc; 
 Siguranţa în laborator: schimbati îmbrăcămintea contaminată; spălati mâinile si fata după lucrul cu substanta; 
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9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE: 
 Starea de agregare: lichid; 
 Culoare: maro; 
 Miros: intepator; 
 Valoare pH la ( 20 °C): < 1; 
 Densitate ( 20 °C): 1,06 g/cm3; 
 Solubilitatea în apă ( 20 °C): solubil; 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE: 
 Restricţii: incalzire 
 Incompatibilităţi chimice: compusi halogen-halogen, halogenuri nemetalice, aldehide, anhidride, hidroxizi 

alcalini, alcalii, agenti de oxidare.; 
 Produşi de descompunere periculoşi: Explozibil in stare de vapori/gazoase cu aerul, la incalzire.; 
 Informaţii suplimentare: incompatibil cu diferite metale.;  

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE: 
 Toxicitate acută: nu sunt disponibile date cantitative despre toxicitatea acestui produs. 
 Informaţii toxicologice suplimentare: 

o După inhalarea vaporilor: arsuri ale membranelor mucoase, pneumonie, brongite. Inhalarea poate 
conduce la formarea edemelor pe tractul respirator.; 

o După contactul cu ochii: Arsuri. Risc de orbire Risc de opacizare a corneei. arsuri ale membranelor 
mucoase; 

o În caz de înghiţire de cantităţi mari: greaţă şi vomă; 
 Date suplimentare:  

o produsul trebuie manevrat cu grijă mai ales în contact cu alte chimicale; 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE: 
 Degradare biologică: Caustic chiar in forme diluate.; 
 Comportare în compartimentele mediului înconjurător: Date cantitative asupra efectului ecologic a acestui 

produs nu sunt disponibile.; 
 Efecte ecotoxice:  Urmatoarele se aplice acidului acetic in general:Efecte biologice: orxic pentru organismele 

acvatice. Efect nociv datorita modificarii pH-ului.Rapid biodegradabil. Ugor eliminabil. toxicitate 
pegte:Leuciscus idus LC50: 410 mg/l;organisme acvatice: LC50: 10 - 100 mg/1/96 h;artropode: Daphnia 
magna LC50: 47 mg/1/24 h;concentratji maxime permisibile: Pseudomonas putida 2850 mg/1,Scenedesmus 
quadricauda 4000 mg/l, Entosiphon sulcatum 78 mg/1. Degradabilitate: BOD5: 0,88 g/g; BOD 36 % a ThOD/S 
d.Distributie: log P (Q/W): -0,17. Nu suet de agteptat bioacumuleri; 

 Concluzie generală: nu apar probleme ecologice dacă produsul este utilizat conform prospectului; 
13. INFORMAŢII DESPRE TRANSPORT 
Transport terestru: ADR, RID UN 2789 acid acetic, 8, (3), II 
Cale navigabila intens: ADN, ADNR netestat 
Transport pe mare: 1MDG-Code UN 2789 acid acetic, 8, II Ems F-E S-C 
Transport aerian : CAO, PAX acid acetic, 8, UN 2789, II, 3 
Reglementarile de transport sunt considerate in conformitate cu reglementarile internationale si in forma aplicabila in 
România.Posibilele abateri nationale in alte tări nu sunt luate in considerare. 
 
14. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE: 
 Etichetare conform cu Directivele EC; 
 Simbol:                                        ; 

 
 
 
 
 Fraze-R   10-35; Inflamabil. Provoaca arsuri grave. 
 Fraze-S  23-26-36/37/39-45; A nu se inspira vaporii. rn cazul de contactului cu ochii, se spala imediat cu multa 

apa  si se consulta un specialist. A se purta echipamentul de protectie corespunzator, manusi masca de 
protectie, a ochilor/fetiei. ln caz de accident sau boala a se consults imediat medicul.(Daca este posibil a i se 
arata eticheta ). 

15. ALTE INFORMAŢII: 
Informaţiile prezentate aici se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor. Ele caracterizează produsul cu privire la 
măsurile de siguranţă corespunzătoare. Ele nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului. 


