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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

- 1.1 Element de identificare a produsului

- Denumire comercială: A-Clean BRAKE CLEANER

- Nr. articol: 1000301302000
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Nu există alte informaţii relevante.
- Utilizarea materialului / a preparatului

Agent curăţare
Solvenţi

- 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
- Producător/furnizor:

                             Tel.: +49/521/3037-0
- Informaţii asigurate de:

Compartimentul de protecţie a mediului, Tel.: 0049/(0)521/3037-162, 3037-311 sau 3037-328
E-Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de

- 1.4 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

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
- Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.

Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii.

Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Asp. Tox. 1 H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente pentru etichetă
- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).
- Pictograme de pericol

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Cuvânt de avertizare Pericol

- Componente periculoase care determină etichetarea:
naphtha (petroleum). hydrotreated, light

- Fraze de pericol
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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- Fraze de precauţie
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de

aprindere. Fumatul interzis.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P331 NU provocaţi voma.
P370+P378 În caz de incendiu: Utilizaţi pentru stingere: CO2, pulbere sau apă gazoasă.
P405 A se depozita sub cheie.
P403+P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/internaţionale.

- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

- 3.2 Amestecuri
- Descriere: Amestec de solvenţi

- Componente periculoase:

CAS: 64742-49-0
 921-024-6

naphtha (petroleum). hydrotreated, light
Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2,
H315; STOT SE 3, H336

50-100%

CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7

propan-2-ol
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

2,5-10%

- Indicaţii suplimentare:
Conţinutul exact al inidicaţiilor în caz de pericol este prezentat în capitolul 16.
Das Produkt enthält ein Kohlenwasserstoffgemisch aus n-, i- und cyclo-Aliphaten im Bereich C6-C7. Gesamt-
Aromaten-Gehalt: < 0,01 M-%.
Gehalt an n-Hexan: < 5 M-%. Gehalt an Benzol: < 0,01 M-%
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) nicht als PBT- oder vPvB-Stoff zu erachten.

- Compoziţie/ Informaţii asupra substanţelor componente
Compoziţia conform Dispoziţiilor legale asupra detergenţilor (648/2004/CE):
 > 30 % hidrocarburi alifatice;

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
- Indicaţii generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.
- după inhalare: Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi în caz de efecte secundare consultat medicul.
- după contactul cu pielea:

A se dezbrăca imediat îmbrăcămintea murdară. Părţile stropite se vor spăla cu apă multă şi săpun. La iritaţii
continue consultaţi medicul.

- 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:
Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat medicul.
Trebuie administrat cărbune medicinal activ.

- 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Nu există alte informaţii relevante.
(Continuare pe pagina 3 )
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- 4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit:

CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranţă: Jet de apă
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Posibil formarea unui amestec de aer /abur explozibil. La arderea incompletă poate lua naştere oxid de carbon CO.
Aburii sunt mai grei decât aerul şi se împrăştie pe podea (sol). Posibil aprinderea de la distanţă mare.

- 5.3 Recomandări destinate pompierilor
- Mijloace de protecţie specifice:

Vezi punctul 8.
A purta îmbrăcăminte etanşă de protecţie cu aparat de protecţie a respiraţiei independent de aerul din împrejurimi.

- Alte indicaţii
Recipienţi aflaţi în pericol din împrejur se vor răci cu jet de apă
Wenn möglich Behälter aus der Brandzone entfernen (Berstgefahr)
Apa contaminată trebuie adunată separat şi nu va fi amestecată cu reziduurile normale.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

- 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Puneţi echipamentul de protecţie şi persoanele ne protejate să fie ţinuta la distanţă.

- 6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător:
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare, în excavaţii sau în beciuri.
In cazul accesului în reţeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autorităţile
responsabile.

- 6.3 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.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

- 6.4 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.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

- 7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Rezervoarele trebuie ţinute închise ermetic.
Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.
Trebuie evitată formarea de aerosol.

- Indicaţii în caz de incendiu sau explozie:
Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.

(Continuare pe pagina 4 )
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- 7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
- Mod de păstrare:

A se feri de acţiunea directă a razelor de soare şi de alte surse de căldură şi de aprindere.
A se păstra la loc uscat şi rece, în recipienţi bine închişi.

- Condiţii pentru depozite şi rezervoare:
A se respecta dispoziţiile legale şi instrucţiunile pentru depozitare a substanţelor care pun în pericol de contaminare
apele.
Material adecvat pentru rezervor şi conducte:materiale feroase.

- Indicaţii cu privire la stocarea mixtă:
Regulamentele / norme tehnice pentru a fi observate pe depozitarea lichidelor inflamabile.

- Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:
Respectaţi reglementările şi normele tehnice de depozitare a lichidelor inflamabile.

- Clasa de stocare: 3 (VCI - Konzept, 2007)
- 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

- Indicaţii suplimentare privind instalaţiile tehnice:
Aerisirea încăperii respectiv aspiraţie. Măsuri împotriva încărcărilor electrostatice.

- 8.1 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.

- Valori DNEL

64742-49-0 naphtha (petroleum). hydrotreated, light

Oral DNEL (population) 699 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)

Dermal DNEL (population) 699 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)

DNEL (worker) 773 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)

Inhalativ DNEL (population) 608 mg/m3 (Long-term - systemic effects)

DNEL (worker) 2035 mg/m3 (Long-term - systemic effects)

67-63-0 propan-2-ol

Oral DNEL (population) 26 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)

Dermal DNEL (population) 319 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)

DNEL (worker) 888 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)

Inhalativ DNEL (population) 89 mg/m3 (Long-term - systemic effects)

DNEL (worker) 500 mg/m3 (Long-term - systemic effects)

- Valori PNEC

67-63-0 propan-2-ol

PNEC 2251 mg/l (Kläranlage)

PNEC aqua 140,9 mg/l (fresh water)

140,9 mg/l (marine water)

PNEC sediment 552 mg/kg (fresh water)

PNEC soil 28 mg/kg (soil)

- Indicaţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.
(Continuare pe pagina 5 )

 RO 



Pagina: 5 / 10

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

Tipărită la: 01.03.2016 data de actualizare: 18.05.2015Numărul versiunii 104

Denumire comercială: A-Clean BRAKE CLEANER

(Continuare pe pagina 4 )

42.1.0

- 8.2 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 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:
In cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense şi de durată se va utiliza
aparatul autorespirator.

- Aparat de filtraj recomandat pentru utilizare temporară:
Filtru A
Filtru combinat A-P2

- Protecţia mîinilor: Mănuşi / rezistente la solvenţi.
- Material pentru mănuşi

Cauciuc nitril
Fluor-cauciuc (Viton)
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
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.

- Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie bine închişi.
- Protecţie corporală: Salopetă protectivă.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

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

Formă: lichid
Culoare: incolor

- Miros: asemănător benzinei
delicat

- Pragul de acceptare a mirosului: nedefinit

- Valoare pH: nu se foloseşte

- Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbere: > 80 °C

- Punct de inflamabilitate: -10 °C

- Temperatură de aprindere: 275 °C
(valoarea cea mai mică a componentelor individuale)

- Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

- Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil, poate însă forma amestecuri vapori/aer
explozive.

(Continuare pe pagina 6 )
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- Limite de inflamabilitate:
inferioară: 0,6 Vol %
superioară: 12 Vol %

(valoarea cea mai mică şi valoarea cea mai mare a componentelor
individuale)

- Presiune vaporică la 20 °C: 85 hPa

- Densitate la 20 °C: 0,73 g/cm3

- Etanşare relativă nedefinit
- Etanşare la emanaţii nedefinit
- Viteza de evaporare nedefinit

- Solubil în / amestecabil cu:
Apa: insolubil

- Coeficient de distribuţie (n-octanol/apă): nedefinit

- Vîscozitate:
dinamică: nedefinit
cinematică: nedefinit

- Nivelul solventului:
Solvent organic: 100 %

- 9.2 Alte informaţii Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu există alte informaţii relevante.
- 10.2 Stabilitate chimică
- Descompunere termică/ condiţii de evitat:

Produsul nu se descompune dacă este manipulat şi depozitat conform normelor.
Se va evita : căldură, flăcări, scântei

- 10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase Reacţii cu agenţii oxidanţi puternici.
- 10.4 Condiţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile: substanţe oxidante tari
- 10.6 Produşi de descompunere periculoşi: În caz de ardere se degajă monoxid de carbon şi dioxid de carbon.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

- 11.1 Informaţii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

64742-49-0 naphtha (petroleum). hydrotreated, light

Oral LD50 > 5840 mg/kg (rat)

Dermal LD50 > 2000 mg/kg (rab)

> 2920 mg/kg (rbt)

Inhalativ LC 50 / 4 h > 25 mg/l (rat) (vapour)

88 mg/l (rat)
(Continuare pe pagina 7 )
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67-63-0 propan-2-ol

Oral LD50 4570 mg/kg (rat)

Dermal LD50 > 2000 mg/kg (rab)

13400 mg/kg (rab)

Inhalativ LC 50 / 4 h 30 mg/l (rat)

- Iritabilitate primară:
- Corodarea/iritarea pielii

Provoacă iritarea pielii.
- Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Date ulterioare ( privind toxicitatea experimentală): No experimental indications of mutagenic effects.
- Indicaţii toxicologice suplimentare:

Contactul prelungit sau repetat cu pielea o poate degresa, acest lucru permiţând apariţia de inflamaţii la nivelul
pielii (dermatite). În cazul îngurgitării cu vărsare ulterioară se poate ajunge la aspirare în plămâni, ceea ce conduce
la asfixiere sau edem pulmonar toxic.

- Informaţii cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:
- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen şi toxic pentru reproducere)

Componentele din acest amestec nu îndeplineşte criteriile de clasificare ca CMR categoria conformitate cu CLP.
- Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
- STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Pericol prin aspirare

Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatică:

64742-49-0 naphtha (petroleum). hydrotreated, light

EC 50 1-10 mg/l (aquatic invertebrates)

1-10 mg/l (Algae)

LC 50 10-100 mg/l (Fish)

NOELR 2,045 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (28 d)

1 mg/l (Daphnia magna) (21 d (OECD 211))

67-63-0 propan-2-ol

EC 50 / 48 h > 100 mg/l (Daphnia magna)

EC 50 / 72 h > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

LC 50 / 48 h > 100 mg/l (Leuciscus idus)

- 12.2 Persistenţă şi degradabilitate Nu există alte informaţii relevante.
- 12.3 Potenţial de bioacumulare

Schwimmt auf dem Wasser. Bioakkumulation möglich.
Verdunstet innerhalb eines Tages von Wasser- oder Bodenoberflächen.

- 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
(Continuare pe pagina 8 )
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- Efecte toxice pentru mediu:
- Observaţie: Die Werte für die aquatische Toxizität sind abgeleitet von den Prüfergebnissen ähnlicher Produkte.
- Alte indicaţii ecologice:
- Indicaţii generale:

Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puţin periculos
Este interzis să ajungă în pânza freatică, în ape sau în canalizare.

- 12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil
- 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deşeurilor
Indicaţiile următoare se referă la produsul lăsat neschimbat şi nu la produsele prelucrate mai departe. La amestecul
cu alte produse poate face necesar alte căi de reciclare sau pe cât posibil se fie date pentru altă întrebuinţare;  în caz
de dubiu contactaţi furnizorii produsului sau autorităţile locale.

- Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
Dacă este posibil, să se recicleze, iar dacă nu se vor arde sau depozita într-o staţie autorizată.

- 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.
Atenţie:  Reziduurile din bidoane pot reprezenta un pericol de explozie. Bidoanele necurăţate nu se vor tăia, găurii
sau suda.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

- 14.1 Nr. UN:
- ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie
- ADR 1 9 93  LI CHI D I NFLAMABI L, N.S .A. (O C T A N E ,

IZOPROPANOL  (ALCOOL  IZOPROPILIC)),  special
provision 640D, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

- IMDG F L A M M A B L E  L I Q U I D ,  N . O . S .  ( O C T A N E S ,
ISOPROPANOL  (ISOPROPYL  ALCOHOL)),  MARINE
POLLUTANT

- IATA F L A M M A B L E  L I Q U I D ,  N . O . S .  ( O C T A N E S ,
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

- ADR
- Clasa 3 (F1) Substanţe lichide inflamabile
- Lista de pericol 3 

(Continuare pe pagina 9 )
 RO 



Pagina: 9 / 10

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

Tipărită la: 01.03.2016 data de actualizare: 18.05.2015Numărul versiunii 104

Denumire comercială: A-Clean BRAKE CLEANER

(Continuare pe pagina 8 )

42.1.0

- IMDG, IATA
- Class 3 Substanţe lichide inflamabile
- Label 3 

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

- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:
- Marine Pollutant Da

Simbol (peşte şi copac)
- Marcarea speciale (ADR): Simbol (peşte şi copac)

- 14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori Atenţie: Substanţe lichide inflamabile
- Nr. Kemler: 33
- Nr. EMS: F-E,S-E

- 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la
Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informaţii:

- ADR
- Cantitati limitate / cantităţi limitate (LQ) 1L
- Cantităţi exceptate (EQ) Cod: E2

Cantitatea maximă netă per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maximă netă per ambalaj exterior: 500 ml

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": U N 1 9 9 3 ,  L I C H I D  I N F L A M A B I L ,  N . S . A . ,
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, 3, II

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

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

- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).

- Pictograme de pericol

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Cuvânt de avertizare Pericol

- Componente periculoase care determină etichetarea:
naphtha (petroleum). hydrotreated, light

- Fraze de pericol
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H315 Provoacă iritarea pielii.

(Continuare pe pagina 10 )
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H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Fraze de precauţie
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de

aprindere. Fumatul interzis.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P331 NU provocaţi voma.
P370+P378 În caz de incendiu: Utilizaţi pentru stingere: CO2, pulbere sau apă gazoasă.
P405 A se depozita sub cheie.
P403+P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/internaţionale.

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

SECŢIUNEA 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.
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Fişă completată de: Vezi direcţia de informaţii
- Abrevieri şi acronime:

RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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