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1 Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

- Element de identificare a produsului

- Denumire comercială: A-Clean Truck Cleaner Intensive

- Nr. articol:1  002227301000
- Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
- Utilizarea materialului / a preparatului Detergent Camioane

- Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

- Informaţii asigurate de:
Compartimentul de protecţie a mediului,
Tel.: 0049/(0)521/3037-182 sau 3037-145
E-Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de

- Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:
Centru de consiliere în caz de intoxicaţii
Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz
Tel. 00 49 / (0) 61 31 / 19 240

2 Identificarea pericolelor

- Clasificarea substanţei sau a amestecului
- Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008
Met. Corr.1 H290 Poate fi corosiv pentru metale.
Skin Corr. 1A H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

- Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE
C; Coroziv
R34:    Provoacă arsuri.

- Indicaţii de pericol speciale pentru om si mediul înconjurător:
Produsul trebuie marcat conform prevederilor "dispoziţiilor generale de clasificare pentru preparate 
din UE" în versiunea actualizată.

- Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, completată însă cu date din bibliografia de 
specialitate şi cu datele firmei.

- Elemente pentru etichetă

- Clasificare conform directivelor CEE:
Produsul este clasificat şi codificat conform directivelor CEE/normelor privind substanţele periculoase.

- Sigla şi etichetarea de pericol a produsului:

C Coroziv

- Componente periculoase care determină etichetarea:
sodium hydroxide

- Fraze R-:
34 Provoacă arsuri.

- Fraze S-:
1/2 Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.
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28 In caz de contact cu pielea se va spăla imediat şi din abundenţă cu apă
36/37/39 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.
45 În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se 

va arăta eticheta).
- Alte pericole
- Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
- PBT:neaplicabil
- vPvB:neaplicabil

* 3 Compoziţie/informaţii privind componenţii

- Caracterizarea chimică: Amestecuri
- Descriere:Amestec din substanţele următoare cu amestecuri ne periculoase (soluţii in apă).
- Componente periculoase:
CAS: 90194-45-9
EINECS: 290-656-6

alkylbenzene sulfonic acid, sodium salt
Xn R22; Xi R38-41
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

1-5%

CAS: 69011-36-5
Polymer

Isotridecanol, ethoxylated
Xn R22; Xi R41
Eye Dam. 1, H318

1-5%

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5

sodium hydroxide
C R35
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

1-5%

CAS: 3794-83-0
EINECS: 223-267-7

tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate
Xn R22
Acute Tox. 4, H302

1-5%

CAS: 5064-31-3
EINECS: 225-768-6

trisodium nitrilotriacetate
Xn R22-40; Xi R36
Carc. Cat. 3
Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

1-5%

CAS: 78330-20-8
Polymer

alcohols C10, ethoxylated
Xn R22; Xi R41
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302

< 2,5%

- Indicaţii suplimentare:Conţinutul exact al inidicaţiilor în caz de pericol este prezentat în capitolul 16.
- Compoziţie/ Informaţii asupra substanţelor componente
Compoziţia conform Dispoziţiilor legale asupra detergenţilor (648/2004/CE):
 < 5 % agenţi tensioactivi neionici;
 < 5 % agenţi tensioactivi anionici;
 < 5 %  fosfonaţi,
 < 5 % NTA (acid nitrilotriacetic) şi sărurile acestuia;

4 Măsuri de prim ajutor

- Descrierea măsurilor de prim ajutor
- Indicaţii generale:
A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.
In caz de leşin, pacientul trebuie transportat în poziţie pe o parte stabilă.

(Continuare pe pagina 3 )
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- după inhalare:
Asiguraţi inhalarea de aer proaspăt. La dureri continue consultaţi medicul. La blocaj respirator sau la respiraţie
neuniformă, se aplică respiraţia artificială respectiv oxigenare şi se anunţă imediat medicul. La pierderea
cunoştinţei, aşezare şi transport în poziţie stabilă pe o parte.

- după contactul cu pielea:
Se spală imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă. Se informează imediat medicul, în cazul în care starea de
iritaţie persistă.

- după contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise şi apoi
trebuie consultat medicul.

- după înghiţire:
Trebuie clătită bine gura si băută cît mai multă apă.
Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat medicul.

- Indicaţii pentru medic:
- Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziateNu există alte informaţii relevante.
- Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu există alte informaţii relevante.

5 Măsuri de combatere a incendiilor

- Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:
Trebuie stabilite măsuri antiincendiu în zonă. CO2, praf de stingere incendii, jet de apă. Incendiile mai mari se sting
cu jet de apă şi spumă rezistentă la alcool.

- Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauzăNu există alte informaţii relevante.
- Recomandări destinate pompierilor
- Mijloace de protecţie specifice:
Vezi punctul 8.
Echipamentul de protecţie pus de acord cu focul din împrejurimi.

- Alte indicaţii
Reziduurile rămase după incendiu trebuie eliminate în conformitate cu legea şi apa contaminată poate fi folosită
pentru stingere.

6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

- Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Se îmbracă echipamentul de protecţie, iar persoanele neprotejate să fie ţinuta la distanţă.

- Precauţii pentru mediul înconjurător:
Trebuie împiedicată infiltrarea în subsol/teren.
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.
A se informa autorităţile competente în situaţii de deversări majore.

- Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală, legătură de
acizi, rumeguş).
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.
Small amounts of product: Flush away with plenty of water.
Trebuie folosite mijloace de neutralizare.

- Trimiteri către alte secţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.

(Continuare pe pagina 4 )
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Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

7 Manipularea şi depozitarea

- Modul de manipulare:
- Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Rezervoarele trebuie ţinute închise ermetic.
A împiedica contactul cu ochi, şi cu pielea.

- Indicaţii în caz de incendiu sau explozie:Nu sînt necesare măsuri speciale.

- Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
- Mod de păstrare:
- Condiţii pentru depozite şi rezervoare:
A se respecta dispoziţiile legale şi instrucţiunile pentru depozitare a substanţelor care pun în pericol de contaminare
apele.
A depozita legăturile de livrare sau în bidoane de polietilenă.

- Indicaţii cu privire la stocarea mixtă:A nu se depozita împreună cu acizii.
- Clasa de stocare:8 B L (VCI - Konzept, 2007)
- Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)Nu există alte informaţii relevante.

8 Controale ale expunerii/protecţia personală

- Indicaţii suplimentare privind instalaţiile tehnice:Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

- Parametri de control
- Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:
Produsul nu conţine cantităţi relevante de substanţe ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de
muncă.

- Indicaţii suplimentare:S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

- Controale ale expunerii
- Echipament de protecţie personală:
- Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:
A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mâinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.
Nu inhalaţi aburi sau ceaţă pulverizată.

- Mască de protecţie:Nu este necesară în spaţii bine ventilate.
- Protecţia mîinilor:
Mănuşi de protecţie
Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la produs / substanţă /
preparat.

- Material pentru mănuşi
Butil-cauciuc
Cauciuc nitril
Alegerea unei mănuşi potrivite depinde nu numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă de la
producător la producător.

- Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.
Change gloves if notice sign of disenchantment.
Recomandările noastre ca protecţie împotriva stropirii lichidelor se referă la o sigură folosire de durată scurtă.
Pentru alte realizări vă rog să vă adresaţi unui alt producător de mănuşi.

(Continuare pe pagina 5 )
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- Protecţia ochilor:Ochelari de protecţie bine închişi.
- Protecţie corporală:
Îmbrăcămintea de protecţie de lucru - standard. Încălţăminte de protecţie rezistente la chimicale sau cizme de
protecţie. Când poate apare contact cu pielea, purta pentru acest material îmbrăcăminte de protecţie impermeabilă.

- Limitarea şi supravegherea expunerii în mediul ambiant
The local and national waste water regulations must be observed.

9 Proprietăţile fizice şi chimice

- Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
- Indicaţii generale
- Aspect:

Formă: lichid
Culoare: gălbui

- Miros: caracteristic

- Valoare pH la 20°C: > 13,5

- Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire:nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbere:> 100°C

- Punct de inflamabilitate: neaplicabil

- Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

- Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil.

- Presiune vaporică la 20°C: < 23 hPa

- Densitate la 20°C: 1,1 g/cm3

- Solubil în / amestecabil cu:
Apa: se amestecă complet

- Alte informaţii pH-Wert (10 g/l) bei 20°C: ~ 11,8

10 Stabilitate şi reactivitate

- Reactivitate
- Stabilitate chimică
- Descompunere termică/ condiţii de evitat:Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
- Posibilitatea de reacţii periculoaseReacţii cu metalele uşoare cu formare de hidrogen.
- Condiţii de evitatNu există alte informaţii relevante.
- Materiale incompatibile:Metale uşoare, acizi, săruri de amoniu.
- Produşi de descompunere periculoşi:Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.

11 Informaţii toxicologice

- Informaţii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acută:
- Iritabilitate primară:
- Pe piele:Coroziv pe piele şi pe mucoase.
- la ochi:Deosebit de coroziv
- Sensibilizare:Nu se cunosc efecte sensibilizante.

(Continuare pe pagina 6 )
 RO



Pagina: 6 / 8

Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 25.08.2011 data de actualizare: 25.08.2011

Denumire comercială: A-Clean Truck Cleaner Intensive

(Continuare pe pagina 5 )

DR

- Indicaţii toxicologice suplimentare:
Conform Directivei generala a Comunităţii Europene cu privire la clasificarea substanţelor în versiune actualizată,
produsul prezintă următoarele riscuri:
Coroziv
Dacă este înghiţit, produsul provoacă o coroziune foarte puternică a cavităţii bucale şi a faringelui cu riscul
perforării esofagului şi a stomacului.

12 Informaţii ecologice

- Toxicitate
- Toxicitate acvatică:Nu există alte informaţii relevante.
- Persistenţă şi degradabilitate
Agentul/Agenţii tensioactiv(i) conţinut(ţi) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate
prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenţii. Datele care susţin această afirmaţie sunt ţinute la
dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre şi le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la
cererea unui producător de detergenţi.

- Comportament în compartimentele ecologice:
- Potenţial de bioacumulareNu există alte informaţii relevante.
- Mobilitate în solNu există alte informaţii relevante.
- Efecte toxice pentru mediu:
- Observaţie:Posibil efectul dăunător pentru peşti, plancton şi organisme în nemişcare prin transpoziţia - pH.
- Alte indicaţii ecologice:
- Indicaţii generale:
Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos
Este interzisă infiltrarea produsului nediluat sau neneutralizat în reziduurile de apă sau în reţeaua de canalizare.

- Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
- PBT:neaplicabil
- vPvB:neaplicabil
- Alte efecte adverseNu există alte informaţii relevante.

13 Consideraţii privind eliminarea

- Metode de tratare a deşeurilor
- Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
Pentru reciclare adresaţi-vă producătorului.
Recomandările sunt valabile pentru produsul nefolosit (de exemplu cantităţi rămase).
La o întrebuinţare conformă cu prevederile în vigoare, produsul ajunge în apa reziduală.

- Codul reziduurilor:
Numărul cheilor deşeurilor sunt din 1.1.1999  nu numai referitoare la produs dimpotrivă referitoare la utilizări
esenţiale.

- Ambalaje impure:
- Recomandare:
Ambalaje împrumutate: după golirea optimă se va închide imediat ermetic şi se va preda înapoi furnizorului, fără o
curăţire prealabilă. Atenţie ca în ambalaje să nu pătrundă substanţe străine!
Alţi recipienţi: se vor goli complet, se vor curăţa şi se vor preda spre recondiţionare.

- Detergent recomandat:Apă, eventual cu adăugare de detergent.
 RO
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14 Informaţii referitoare la transport

- Nr. UN:
- ADR, IMDG, IATA UN1719

- Denumirea corectă ONU pentru expediţie
- ADR 1719  LICHID  ALCALIN  CAUSTIC,  N.S.A  (HIDROXID  DE

SODIU, Nitrilotriacetic acid, trisodium salt)
- IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE,

Nitrilotriacetic acid, trisodium salt)

- Clasa (clasele) de pericol pentru transport

- ADR
- Clasa 8 (C5) Substanţe corozive
- Lista de pericol 8 

- IMDG, IATA
- Class 8 Corrosive substances.
- Label 8 

- Grup de ambalaj:
- ADR, IMDG, IATA II

- Pericole pentru mediul înconjurător:
- Marine Pollutant Nu

- Precauţii speciale pentru utilizatori Atenţie: Substanţe corozive
- Nr. Kemler: 80
- Nr. EMS: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis

- Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la
MARPOL 73/78 şi Codul IBC neaplicabil

- UN "Model Regulation": UN1719, LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.S.A, 8, II

15 Informaţii de reglementare

- Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau
amestecul în cauză

- Regulamente naţionale:
- Indicaţii privind limitarea activităţii:A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul copiilor.
- Evaluarea securităţii chimice:Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

16 Alte informaţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

- Utilizare:Conform indicaţiilor de utilizare din fişa tehnică.
- principiile relevante
Text integral din capitolul 3 cu prescurtări. Informaţiile se referă doar la substanţele aflate în compoziţie. Marcarea
produsului specificată în capiztolul 2.
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H302 Nociv în caz de înghiţire.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
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H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.

R22 Nociv în caz de înghiţire.
R35 Provoacă arsuri grave.
R36 Iritant pentru ochi.
R38 Iritant pentru piele.
R40 Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
R41 Risc de leziuni oculare grave.

- Fişă completată de:Vezi direcţia de informaţii
- Abrevieri şi acronime:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
RID: R èglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

- * Date privitoare la versiunea anterioară modificată  
 RO
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