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1.1. Element de identificare a produsului 
ROSTLÖSER    591127 

Număr de înregistrare REACH: 01-2119487078-27- 

Nr. CAS: 8042-47-5 

Nr. CE: 232-455-8 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizarea  substanţei/amesteculu 

 Rust Remover 

Utilizari nerecomandate 

nici una/nici unul 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea: 

Numele străzii: 

Oraşul: 

Gessert&Sohn 

Siemensstr. 17 
D-40721 Hilden 

 
Telefon: +49(0)2103 51681 

Fax: +49(0)2103 51682 

Email: 

1.4. Număr de telefon care poate    

fi apelat în caz de urgenţă: 

info@hanseline.de 

 

Vergiftungszentrale NRW: +49 (0) 228 19 240 (www.gizbonn.de)
 

 
 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Substanţă nu este clasificată ca periculoasă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Observaţii suplimentare 

nici una/nici unul 

2.3. Alte pericole 

Nu lasati sa ajunga produsul lipsit de control in mediul inconjurator. 

Aceasta substanta nu indeplineste criteriile PBT/vPvB ale Ordonantei REACH, Anexa XIII. 

Produsul nu conţine substanţe SVHC (enumerate) >0,1 % in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 

§59 (REACH) 

Pentru acest produs nu este necesară fişa tehnică de securitate în conformitate cu Regulamentul REACH 

1907/2006 articolul 31. 
 

 
 

3.1. Substanţe 

Caracterizare chimică 

Ulei mineral alb 

Informaţii suplimentare 

. 
 

 

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

  SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor   

  SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii   

  SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor   
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4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale 

Cel care acorda prim-ajutor: sa fie atent la autoprotectie! Scoateti persoana afectata din zona de pericol si 

asezati-o in pozitia culcat. 

Din cauza materialelor vărsate, suprafeţele devin alunecoase. 

Dacă se inhalează 

În caz de simptome apărute în urma inhalării de aburi, ceaţă sau vapori ai produsului: Transportaţi victima 

într-un loc liniştit şi bine aerisit dacă acest lucru prezintă siguranţă. 

Solicitaţi asistenţă medicală dacă respiraţia continuă să fie dificilă. 

Dacă victima este inconştientă şi nu respiră: Asiguraţi-vă că nu există obstrucţii ale respiraţiei şi dispuneţi 

administrarea respiraţiei artificiale de către personal instruit. Dacă este necesar, aplicaţi masaj cardiac extern 

şi cereţi sfatul medicului. 

Dacă victima este inconştientă şi dacă victima respiră, aşezaţi în poziţia de recuperare. Administraţi oxigen 

dacă este necesar. 

Inhalarea este puţin probabilă datorită presiunii de vapori scăzute a substanţei la temperatură ambiantă. 

Simptome: iritarea căilor respiratorii din cauza expunerii excesive la aburi, ceaţă sau vapori. 

În caz de contact cu pielea 

Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată, încălţămintea contaminată şi eliminaţi-le în siguranţă. 

Cereţi sfatul medicului dacă apar şi persistă iritaţii, umflături sau înroşire a pielii. 

Atunci când utilizaţi echipamente de înaltă presiune, se poate produce injectarea produsului. Dacă se produc 

leziuni la presiuni mari, solicitaţi imediat asistenţă medicală profesionistă. Nu aşteptaţi să apară simptomele.   

În cazul arsurilor termice minore, răcoriţi arsura. Ţineţi zona arsă sub un jet de apă rece timp de cel puţin cinci 

minute sau până când durerea scade în intensitate. Trebuie evitată hipotermia corpului. 

Cereţi sfatul medicului în toate cazurile de arsuri grave. 

Spălaţi zona afectată cu apă şi săpun. 

Poate cauza arsuri în caz de contact cu produsul la temperaturi înalte. 

Simptome: piele uscată, iritare în caz de expunere repetată sau prelungită. 

În caz de contact cu ochii 

Dacă produsul fierbinte este împroşcat în ochi, acesta trebuie răcit imediat pentru a disipa căldura sub un jet 

de apă rece timp ce cel puţin 5 minute. Asiguraţi imediat un consult şi un tratament medical specializat pentru 

victimă. 

Clătiţi atent cu apă timp de câteva minute. Îndepărtaţi lentilele de contact, dacă sunt prezente şi sunt uşor de 

scos. Continuaţi clătirea. 

Simptome: uşoară iritaţie. Poate cauza arsuri în caz de contact cu produsul la temperaturi înalte. 

Dacă este ingerat 

Nu administraţi nimic pe gură unei persoane inconştiente. 

Dacă se produc vărsături, capul trebuie ţinut aplecat astfel încât voma să nu pătrundă în plămâni (aspiraţie). 

După ce vărsăturile încetează, aşezaţi persoana într-o poziţie în care să poată să-şi revină cu picioarele uşor 

ridicate. 

Presupuneţi întotdeauna că a avut loc aspiraţia. Solicitaţi asistenţă medicală profesionistă sau trimiteţi victima 

la spital. Nu aşteptaţi să apară simptomele. 

Simptome: se preconizează puţine simptome sau niciun simptom. În acest caz, s-ar putea produce greaţă şi 

diaree. 

NU provocaţi voma. 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Persoanele cu tulburări pulmonare preexistente pot prezenta o susceptibilitate crescută la efectele expunerii. 

Observati pericolul de aspirare in timpul vomei. ÎN CAZ DE ÎNGHIţIRE: Pericol prin aspirare. 

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratamentul trebuie să fie, în general, simptomatic pentru ameliorarea eventualelor efecte. 
 

 
 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

   SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor   
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Mijloace de stingere corespunzătoare 

Spumă (doar de către personal instruit). Ceaţă de apă (doar de către personal instruit). Pudră chimică uscată. 

Dioxid de carbon. Alte gaze inerte (în conformitate cu reglementările). Nisip sau pământ. 

Mijloace de stingere necorespunzătoare 

Nu utilizaţi jeturi de apă directe asupra produsului incandescent; ar putea cauza împroşcarea şi răspândirea 

focului. Se va evita utilizarea simultană de spumă şi apă pe aceeaşi suprafaţă deoarece apa distruge spuma. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză 

Arderea incompletă este de natură să genereze un amestec de substanţe particule solide şi lichide 

aeropurtate, gaze, inclusiv monoxid de carbon, compuşi organici şi anorganici neidentificaţi. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Echipament special de protectie la combaterea incendiilor 

În cazul unui incendiu de proporţii sau în spaţiile închise şi insuficient aerisite, purtaţi îmbrăcăminte de protecţie 

ignifugă completă şi un aparat de respirat autonom (SCBA) cu o mască pentru întreaga faţă acţionat în modul 

de presiune pozitivă. 
 

 
 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Pentru personalul care nu este implicat în situaţii de urgenţă: 

Cască de lucru. Pantofi sau cizme de siguranţă antistatice nederapante. 

Deversări de mică amploare: Hainele de lucru antistatice normale sunt, de obicei, suficiente. Deversări de 

amploare: costum pentru întregul corp din material antistatic şi rezistent la substanţe chimice. 

Mănuşi de lucru care asigură rezistenţă adecvată la substanţe chimice, în special la hidrocarburi aromatice. 

Mănuşile fabricate din PVA nu sunt impermeabile şi nu sunt adecvate pentru utilizarea în situaţii de urgenţă . 

Ochelari de protecţie şi/sau mască de protecţie a feţei, dacă este posibil(ă) sau se anticipează stropirea sau 

contactul cu ochii. 

Dacă situaţia nu poate fi evaluată complet sau dacă este posibilă lipsa oxigenului, trebuie utilizate doar aparate 

SCBA. 

Protecţia respiratorie va fi necesară doar în cazuri speciale (de exemplu, formarea de ceaţă). 

Protecţie respiratorie: Se poate utiliza o mască de protecţie obişnuită sau pentru întreaga faţă cu filtru(e) 

combinat(e) de praf/compuşi organici sau un aparat de respirat autonom (SCBA) în funcţie de extinderea 

deversării şi de gradul prognozat de expunere. 

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător 

Preveniţi pătrunderea produsului în canalele de scurgere, râuri sau alte cursuri de apă. Dacă este necesar, 

îndiguiţi produsul cu pământ uscat, nisip sau materiale necombustibile similare. 

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Opriţi sau limitaţi scurgerea la sursă., dacă acest lucru este posibil fără riscuri. A se evita contactul direct cu 

materialul degajat. Staţi contra vântului. 

Deversările de amploare pot fi acoperite atent cu spumă, dacă este disponibilă, pentru a limita riscul de 

incendiu. Nu utilizaţi jeturi directe. 

Colectaţi produsul liber folosind mijloace adecvate. Transferaţi produsul colectat şi alte materiale contaminate 

în containere adecvate în vederea revalorificării sau eliminării în siguranţă. 

În caz de contaminare a solului, îndepărtaţi solul contaminat şi trataţi în conformitate cu reglementările locale. 

În interiorul clădirilor sau spaţiilor închise, asiguraţi o ventilaţie suficientă. 

Ţineţi personalul neimplicat la distanţă de zona deversării. Alertaţi personalul de urgenţă. 

Exceptând în cazul deversărilor de mică amploare: Fezabilitatea oricăror acţiuni trebuie întotdeauna evaluată şi 

avizată, dacă este posibil, de o persoană competentă instruită responsabilă cu gestionarea situaţiei de urgenţă. 

Absorbiţi produsul vărsat cu materiale necombustibile adecvate. 

În cazul deversărilor de mică amploare în ape închise (respectiv, porturi), izolaţi produsul cu bariere flotante 

sau alte echipamente. Colectaţi produsul vărsat absorbind cu materiale absorbante flotante specifice. 

Dacă este posibil, deversările de amploare în ape deschise trebuie izolate cu bariere flotante sau alte mijloace 

mecanice. 

Dacă nu este posibil, controlaţi răspândirea deversării şi colectaţi produsul prin îndepărtarea de la suprafaţă 

sau folosind alte mijloace mecanice adecvate. 

   SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală  
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Utilizarea de agenţi de dispersie trebuie avizată de un expert şi, dacă este necesar, aprobată de autorităţile 

locale. 

Colectaţi produsul recuperat şi alte materiale în rezervoare sau containere adecvate în vederea revalorificării 

sau eliminării în siguranţă. 

Eliminaţi toate sursele de aprindere dacă acest lucru prezintă siguranţă (de exemplu, electricitate, scântei, 

incendii, flăcări intermitente). 

Dacă este necesar, notificaţi autorităţile competente în conformitate cu toate reglementările în vigoare. 

 
Indicatii complementare: 

Măsurile recomandate se bazează pe cele mai probabile scenarii de deversare cu privire la acest material. 

Condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, direcţia şi viteza valurilor/curentului) pot influenţa semnificativ 

alegerea acţiunilor corespunzătoare. 

Din acest motiv, trebuie să se consulte experţii locali atunci când este necesar. Reglementările locale pot, de 

asemenea, prescrie sau limita acţiunile care trebuie întreprinse. 

6.4. Trimitere la alte secţiuni 

Nu exista informatii. 
 

 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Măsuri de prevedere la manipulare 

Asiguraţi-vă că toate reglementările relevante privind facilităţile de manipulare şi depozitare a produselor 

inflamabile sunt respectate. 

A se evita contactul cu pielea. A se evita inspirarea de aburi/ceaţă. A nu se ingera. 

A se evita umplerea prin împroşcare a volumelor în vrac la manipularea produsului lichid fierbinte . 

Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat. 

A se utiliza şi depozita doar în exterior sau într -un spaţiu bine aerisit. 

A se evita contactul cu produsul. A se evita eliberarea în mediu. 

Luaţi măsuri de precauţie împotriva electricităţii statice. 

Utilizaţi echipamente individuale de protecţie adecvate după cum este necesar. Pentru mai multe informaţii 

despre echipamentele de protecţie şi condiţiile de operare, a se vedea scenariile de expunere. Aceste măsuri 

de management al riscurilor reprezintă un scenariu în cazul cel mai defavorabil. Pentru o substanţă 

neclasificată, informaţii echivalente sunt disponibile în fişa tehnică de securitate. 

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor 

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi 

Dispunerea zonei de depozitare, construcţia rezervoarelor, echipamentele şi procedurile de operare trebuie să 

respecte legislaţia europeană, naţională sau locală relevantă. Instalaţiile de depozitare trebuie proiectate cu 

împrejmuiri adecvate pentru a preveni poluarea solului şi apelor în caz de scurgeri sau deversări. 

Curăţarea, inspectarea şi întreţinerea structurii interne a rezervoarelor de depozitare trebuie efectuate doar de 

personal calificat şi echipat corespunzător, conform prevederilor din reglementările naţionale, locale sau ale 

companiei. 

Materialele recomandate pentru containere sau căptuşelile containerelor includ oţel moale, oţel inoxidabil.  

Unele materiale sintetice pot fi inadecvate pentru containere sau căptuşelile containerelor în funcţie de 

specificaţia şi destinaţia de utilizare a materialului. Compatibilitatea trebuie verificată împreună cu producătorul. 

A se păstra numai în ambalajul original. A se păstra containerele închise etanş şi etichetate corespunzător . 

Avize de depozitare comună 

A se depozita separat de agenţii oxidanţi. 

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare 

Containerele goale pot conţine reziduuri de produse combustibile. Nu sudaţi, lipiţi, perforaţi, tăiaţi sau incineraţi 

containerele goale, cu excepţia cazului în care au fost curăţate corespunzător. 

  SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea   
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Clasa de incendiu: B 

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

Intrebuintari identificate relevante; Recomandare:: 

Asiguraţi-vă că sunt instituite măsuri de administrare adecvate. A nu se consuma alimente şi băuturi şi a nu se 

fuma în timpul utilizării acestui produs. Materialele contaminate nu trebuie lăsate să se acumuleze în spaţiile de 

lucru şi nu trebuie ţinute niciodată în buzunare. A se ţine la distanţă de alimente şi băuturi.Spălaţi-vă bine pe 

mâini după manipulare. Schimbaţi-vă de hainele contaminate la sfârşitul turei. 
 

 
 

8.1. Parametri de control 

Informaţii suplimentare de parametri de control 

DNEL muncitor: 

inhalativ, pe termen lung, sistemic: 160 mg/mł 

 
valori limita in aer: 

Posibilitatea expunerii cu Aerosol 

Valori limita TWA: 5 mg/mł, 8h- Sursa: ACGIH 

8.2. Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare 

Nu pătrundeţi în rezervoarele de depozitare goale înainte de a fi efectuate măsurători ale nivelului de oxigen 

disponibil. Temperaturile de depozitare şi manipulare trebuie menţinute cât mai scăzute pentru a reduce la 

minimum generarea de vapori. 

Măsuri de igienă 

Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca. A se ţine la distanţă de alimente şi băuturi. 

Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie trebuie să fie conformă cu bunele practici de igienă 

profesională. 

Protecţia ochilor/feţei 

În cazul în care împroşcarea este probabilă, trebuie să se utilizeze o formă de protecţie completă pentru cap şi 

faţă (vizieră de protecţie şi/sau ochelari de protecţie). 

Protecţia mâinilor 

Mănuşi termorezistente cu manşete lungi sau mănuşi cu manşete protectoare. 

Mănuşile trebuie inspectate periodic şi schimbate în caz de uzură, perforaţii sau contaminări. 

Protecţia pielii 

Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie pentru operaţiunile care implică materiale fierbinţi: haine de protecţie 

termorezistente (cu pantaloni peste cizme şi mâneci peste manşetele mănuşilor), cizme antiderapante 

termorezistente pentru condiţii grele de lucru (de exemplu, piele). 

Hainele de protecţie trebuie schimbate la sfârşitul turei şi curăţate după cum este necesar pentru a evita 

transferul produsului pe alte haine sau pe lenjeria de corp. 

Pentru operaţiuni de încărcare/descărcare: purtaţi o cască de protecţie, dacă este necesar cu vizieră integrată 

pentru întreaga faţă. În cazul produsului fierbinte/topit: cu vizieră integrată pentru întreaga faţă. 

Protecţie respiratorie 

Protecţie a respiraţiei la formarea de aerosoli sau de vapori: Utilizaţi mască cu tip filtru A2, A2/P2 sau ABEK. 

Dacă este necesar, echipamente aprobate de protecţie respiratorie se vor utiliza la manipularea produsului 

fierbinte în spaţii închise: mască pentru faţă închisă cu cartuş/filtru de tip “A” sau aparat de respirat autonom 

(SCBA). Dacă nivelurile de expunere nu pot fi determinate sau estimate cu un grad suficient de certitudine sau 

dacă este posibilă lipsa oxigenului, trebuie să se utilizeze doar SCBA. 

  SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală  
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9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Stare fizică: 

Culoare: 

Miros: 

lichid 

incolor 

caracteristic 

 
 
 
 

Testat conform cu 

pH-Valoare: nedeterminat 

Modificări ale stării 

Punctul de topire: 

Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de 

fierbere: 

Punct de sublimare: 

Punct de înmuiere: 

Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 

 

Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 

Pour point: <-9 °C  ISO 3016 

Punct de aprindere: >105 °C  DIN ISO 2592 

Capacitatea de a sustine arderea: Nu sunt date disponibile 

Inflamabilitate 

Substanţă solidă: 

Gaz: 

Proprietăţi explozive 

Produsul nu este: Periculos de explosivitate. 

Limita minimă de explozie: 

Limita maximă de explozie: 

Temperatură de aprindere: 

Temperatură de autoaprindere 

Substanţă solidă: 

Gaz: 

nu aplicabile 

nu aplicabile 

 
 
 

Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 
 

Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 

Temperatura de descompunere: >350 °C 

Proprietăţi de întreţinere a arderii 

Nu exista informatii. 

Presiune de vapori: 

(la 20 °C) 

Presiune de vapori: 

<0,1 hPa calculat. 

 
Nu exista informatii. 

Densitate (la 15 °C): 0,860 g/cm³  DIN 51757 

Densitatea în vrac: fara importanta 

Solubilitate în apă: practic insolubil 

Solubilitate in alţi solvenţi 

nedeterminat 

Coeficient de partiţie: 

Vâscozitate / dinamică: 

Vâscozitate / cinetică: 

(la 40 °C) 

Timp de scurgere: 

Densitatea de vapori: 

> 4 Jurnal KOC 

Nu exista informatii. 

22 mm²/s 

 
Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 

 
 

 
DIN EN ISO 3104 

  SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice   
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  SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate   

Viteză de evaporare: Nu exista informatii. 

Verificarea separarii solventului: 

Conţinut solvenţi: 

9.2. Alte informaţii 

Conţinutul de corpuri solide: 

Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 

 

Nu exista informatii. 

 
10.1. Reactivitate 

Nu exista informatii. 

10.2. Stabilitate chimică 

Nu exista informatii. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Nu exista informatii. 

10.4. Condiţii de evitat 

Încălzirea excesivă peste temperatura maximă recomandată de manipulare şi depozitare poate cauza 

degradarea substanţei şi degajarea de vapori şi aburi iritanţi. 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat: 

Contactul cu oxidanţi puternici (peroxizi, cromaţi etc.) poate cauza un risc de incendiu. 

Un amestec cu nitraţi sau alţi oxidanţi puternici (de exemplu, cloraţi, percloraţi, oxigen lichid) poate crea o 

masă explozivă. Sensibilitatea la căldură, frecare sau şoc nu poate fi evaluată în prealabil. 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Arderea (incompletă) este de natură să genereze oxizi de carbon, sulf şi azot, precum şi compuşi organici 

nedeterminaţi suplimentari cu aceleaşi elemente. Nu există în condiţii normale la temperaturi ambiante. 

Informaţii suplimentare 

Descompunerea rezulta de la temperaturi de: > 350 °C 

Această substanţă este stabilă în toate circumstanţele normale la temperaturi ambiante şi dacă este 

diseminată în mediu. 
 

 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Toxicitate acută orală (LD50) > 5000 mg/kg Sobolan 

Toxicitate dermala acuta (LD50) > 2000 mg/kg Iepuri 

Toxicitate inhalativa acuta (praf/ceata) (LC50) > 5 mg/l (4 h) Sobolan 

(ECHA Dossier) 

Iritaţie şi corosivitate 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Corodarea/iritarea pielii: neiritant. (Iepuri) 

Vătămare/iritare a ochilor: neiritant. (Iepuri) 

Efecte de sensibilizare 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Nu exista informatii. 

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere 
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Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efectele-CMR (carcinogene, mutagene si de periclitare a reproducerii): nici una/nici unul 

informatii bibliografice: ECHA Dossier 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică    

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Nu exista informatii. 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Toxicitate dermala subacuta: 

Metoda: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study) 

Durata de expunere: 28d 

Specii: Iepuri 

Rezultate: 1000 mg/kg 

informatii bibliografice: ECHA Dossier 

Pericol prin aspirare 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efecte specifice în probe pe animale 

Nu exista informatii. 

Informaţii suplimentare privitor la examene 

Informatii asupra substantei: Proprietati periculoase pentru sanatate, Pericole speciale cauzate de substanţa 

sau amestecul în cauză, Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Experienta din practica 

Observatii relevante pentru clasificare 

Nu exista informatii. 
 

 

12.1. Toxicitatea 

Toxicitatea acuta a pestilor (pe termen scurt) (LC50) > 1000  mg/l (96 h) Leuciscus idus (goldorfe) 

Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru crustacee (LL50) > 100 mg/l (48 h) Daphnia magna 

Toxicitate acută (pe termen scurt) pentru alge şi cianobacterii (NOEL) > 100 mg/l (3 d) Pseudokirchneriella 

subcapitata 

Toxicitatea cronica (pe termen lung) a pestilor (NOEL) > 1000 mg/l (28 d) QSAR 

(ECHA Dossier) 

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea 

Nu este usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE) 

12.3. Potenţialul de bioacumulare 

Produsul nu a fost testat. 

12.4. Mobilitatea în sol 

Nu exista informatii. 

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB 

Aceasta substanta nu indeplineste criteriile PBT/vPvB ale Ordonantei REACH, Anexa XIII. 

12.6. Alte efecte adverse 

Informatii generale: 

Nu lasati sa ajunga produsul lipsit de control in mediul inconjurator. 
 

 
 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Îndepărtare a rezidurilor 

Substanţă excedentară (neutilizată) sau în afara specificaţiilor se poate revalorifica sau recondiţiona (în funcţie 

de caracteristicile şi compoziţia specifică), sau se poate elimina ca deşeu. 
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Eliminarea se poate efectua direct sau prin predare către agenţi calificaţi de manipulare a deşeurilor. Izolaţi şi 

eliminaţi deşeurile în conformitate cu reglementările locale. 

Această substanţă poate fi arsă sau incinerată, în conformitate cu autorizaţiile naţionale/locale, cu limitele de 

contaminare relevante, cu reglementările referitoare la siguranţă şi cu legislaţia privind calitatea aerului. 

Aceste coduri pot fi indicate doar ca sugestie, în funcţie de compoziţia originală a produsului şi de utilizarea 

sau utilizările sale preconizate (previzibile). 

Utilizatorul final are responsabilitatea de atribuire a codului celui mai adecvat, în funcţie de utilizarea sau 

utilizările efective ale materialului, de contaminări sau de modificări. 

Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate 

150106 AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE 

LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN 

ALTĂ PARTE; ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate 

separat); ambalaje amestecate 

Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi 

Eliminarea containerelor goale: Contactaţi furnizorul original sau predaţi unei organizaţii calificate de eliminare 

a deşeurilor. Nu tăiaţi, sudaţi, perforaţi, ardeţi sau incineraţi containerele goale, cu excepţia cazului în care au 

fost curăţate şi declarate sigure. Containerele goale pot conţine reziduuri de produse combustibile. Nu 

reutilizaţi containerele goale necurăţate în alte scopuri. 

 
Informatii generale: 

 
În absenţa unor modificări relevante ale materialului sau a prezenţei contaminanţilor, eliminarea acestei 

substanţe ca material excedentar (neutilizat) sau în afara specificaţiilor sau ca deşeu rezultat din utilizarea sau 

utilizările previzibile nu prezintă un pericol specific şi nu necesită alte măsuri speciale de manipulare în afara 

celor indicate la secţiunea 7. 
 

 
 

Transport rutier (ADR/RID) 

14.1. Numărul ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation. 

14.2. Denumirea corectă ONU    

pentru expediţie: 

14.3. Clasa (clasele) de pericol    

pentru transport: 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

14.4. Grupul de ambalare: No dangerous good in sense of this transport regulation. 

Transport fluvial (ADN) 

14.1. Numărul ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation. 

14.2. Denumirea corectă ONU    

pentru expediţie: 

14.3. Clasa (clasele) de pericol    

pentru transport: 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

14.4. Grupul de ambalare: No dangerous good in sense of this transport regulation. 

Transport naval (IMDG) 

14.1. Numărul ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation. 

14.2. Denumirea corectă ONU    

pentru expediţie: 

14.3. Clasa (clasele) de pericol    

pentru transport: 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

14.4. Grupul de ambalare: No dangerous good in sense of this transport regulation. 

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. Numărul ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation. 
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14.2. Denumirea corectă ONU    

pentru expediţie: 

14.3. Clasa (clasele) de pericol    

pentru transport: 

14.4. Grupul de ambalare: 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

PERICULOS PENTRU MEDIU: 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

nu aplicabile 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

No dangerous good in sense of this transport regulation. 

nu 

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

nu aplicabile 
 

 
 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru    

substanţa sau amestecul în cauză 

Reglementări UE 

2010/75/UE (COV): 

2004/42/CE (COV): 

Avize suplimentare 

nedeterminat 

nedeterminat 

Nu se subordoneaza reglementarii 96/82/UE 

Regulamente naţionale 

Restricţiile privind ocuparea forţei de 

muncă: 

 

 
Clasă pericilitare a apelor (D): 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii 

juvenile (94/33/CE). Respectati restrictiile ocupationale conform Normelor 

de protectie a maternitatii (92/85/CEE) pentru viitoarele mame sau 

mamele care alapteza. 

1 - slabă contaminare a apei 

O evaluare a sigurantei substantei nu a fost efectuata pentru aceasta substanta. 
 

 
 

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 ) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service 

LC50: Lethal concentration, 50% 

LD50: Lethal dose, 50% 

Alte indicaţii 

Informatiile din aceasta foaie de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparirii. 

Informatiile sunt destinate sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de 

siguranta, in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra 

altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este prelucrat, 

aceste informatii nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod expres. 

  SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare   

  SECŢIUNEA 16: Alte informaţii   


