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Fişă tehnică

OEL-KLEEN Multisafe plus

Produs: Sare de acid acrilic şi acid silicic amorf

Greutate volumetrică: 360 g/l

Formă: solid

Culoare: albicios

Miros: necaracteristic

Valoare pH: 8,01

Punct de inflamare [°C]: neaplicabil

Densitate în vrac [kg/m³]: nedefinit

Solubilitate în apă: insolubil

Autoinflamare [°C]: nedefinit

Granulaţie: 0,125 – 4 mm

Capacitate de absorbţie, ulei încălzire EL 1 l de absorbant de ulei absoarbe 0,57 l ulei
fără solicitare la presiune: 0,73 l ulei

Capacitate de absorbţie, apă
(Westinghouse):

Distribuţie granulaţie: > 4mm 0,0 % de masă
4 – 0,5mm 22,2 % de masă
0,5 – 0,125mm 70,1 % de masă
< 0,125mm 7,7 % de masă

Specificaţiile se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor şi a experienţei noastre.
Fişa tehnică descrie produsele din punct de vedere al compoziţiei chimice.
Specificaţiile nu au caracter de a asigurare de proprietăţi.
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Helga Teichmann Tribunalul Koblenz VR – Bank Mainz e. G. IBAN: DE16550604170007140037
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Fişă securitate 1907/2006/EG -DE 
OEL-KLEEN MULTI-SAFE Plus 
Număr articol: 1000020-1000021-1000022-1000023-1000447 
ESV GMBH 

Produs: OEL-KLEEN MULTI-SAFE Plus 
Număr articol: 1000020-1000021-1000022-1000023-1000447 
Număr înregistrare: inaplicabil 
Utilizare: absorbant 
Utilizare identificată: nu 
Mod de acţiune: vezi informaţii produs. 
Firma: ESV GMBH 

Zur oberen Heide 
56865 Blankenrath / GERMANIA 

Telefon: 06545-911986+7 
Fax: 06545-911988 
Homepage: www.oel-kleen.de 
E-Mail: info@oel-kleen.de 
Telefon urgenţă: +49 (0)6545-911986+7 (7:00 -16:00) 
Responsabil: haensler@chemiebuero.de 

Pericole fizico-chimice: vezi capitolul 10. 
Pericole de sănătate: Contact frecvent şi de durată cu pielea poate cauza iritaţii. 
Pericole de mediu: vezi capitolul 12. 
Alte pericole: nu
Simboluri pericole: nu 
Seturi R: nu 

Comentariu componente: nu conţine componente periculoase. 

Indicaţii generale: schimbaţi îmbrăcămintea îmbibată. 
După inspirare: inaplicabil
După contact cu pielea: după contact cu pielea clătiţi cu apă caldă. 

În caz de iritaţie permanentă a pielii consultaţi medicul. 
După contact cu ochii: după contact cu ochii clătiţi abundent cu apă şi consultaţi medicul. 
După ingerare: lăsaţi să vomite numai persoanele perfect conştiente. 

Apelaţi la asistenţă medicală. 
Indicaţii pentru medic: A se trata simptomatic. 

Mijloace de stingere adecvate: Spumă.
Pulbere extinctoare. 
Bioxid de carbon. 
Jet apă de împrăştiere. 

Mijloace de stingere inadecvate: Jet apă compact. 
Periclitare deosebită de către produs sau produsele sale de ardere: 

Hidrocarburi nearse. 
Monoxid de carbon (CO). 

Echipament special de protecţie la combaterea incendiilor:
Nu inspiraţi gazele de explozie sau de ardere. 
Utilizaţi un aparat de respiraţie autonom. 

Indicaţii suplimentare: Reziduuri de ardere şi apă de stingere contaminată trebuie salubrizate 
conform prescripţiilor autorităţilor locale. 
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1 Denumire substanţă, preparare şi firmă 

2 Pericole posibile 

3 Compoziţie / specificaţii referitoare la componente 

% diatomit încorporat în poliacrilat 

CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , ECBnr: 

4 Măsuri de prim-ajutor

5 Măsuri de combatere a incendiilor 
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Fişă securitate 1907/2006/EG -DE 
OEL-KLEEN MULTI-SAFE Plus 
Număr articol: 1000020-1000021-1000022-1000023-1000447 
ESV GMBH 
 

Măsuri de precauţie referitoare la persoane: 
Pericol deosebit de derapare din cauza produsului scurs/vărsat. 

Măsuri pentru protecţia mediului: Nu deversaţi în canalizare/ape de suprafaţă/apă freatică. 
Procedee de curăţare: Colectare mecanică. 

Salubrizare regulamentară a materialului colectat. 

Indicaţie de manipulare sigură: La utilizare corectă nu sunt necesare măsuri speciale. 
Indicaţii pentru protecţia la incendiu şi explozie:

Nu sunt necesare măsuri speciale. 
Cerinţe referitoare la depozite şi rezervoare:

inaplicabil 
Cerinţe de depozitare comună: inaplicabil 
Alte indicaţii referitoare la condiţiile de depozitare: 

inaplicabil 

Indicaţii suplimentare de configurare a instalaţiilor tehnice:
Asiguraţi o ventilaţie suficientă la locul de muncă. 
Atenţie la valoarea limită generală a prafului. 

Componente cu valori limită specifice locului de muncă, de supravegheat: 
irelevant 

Protecţie respiratorie: inaplicabil 
Protecţie mâini: Butilcauciuc, >120 min (EN 374). 
Protecţie oculară : Ochelari de protecţie. 
Protecţie corporală: inaplicabil 
Măsuri generale de protecţie: Evitaţi contactul cu ochii şi cu pielea. 

Nu inspiraţi praful. 
Măsuri de igienă: Înaintea pauzelor şi la încheierea programului spălaţi-vă pe mâini. 

Protecţie profilactică a mâinilor cu cremă pentru mâini. 
Limitarea şi supravegherea expunerii mediului: 

nedefinit 

Data imprimării: 26.03.2009, revizuit în: 26.03.2009         pagina 2 / 5 

6 Măsuri în caz de degajare accidentală 

7 Manipulare şi depozitare 

8 Limitarea şi supravegherea exploziei/echipament individual de protecţie 
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Fişă securitate 1907/2006/EG -DE 
OEL-KLEEN MULTI-SAFE Plus 
Număr articol: 1000020-1000021-1000022-1000023-1000447 
ESV GMBH 

 

Formă: solid 
Culoare: albicios 
Miros: necaracteristic 
Valoare pH: 8,01 
Valoare pH [1%]: nedefinit 
Punct de fierbere [°C]: nedefinit 
Punct de inflamaţie [°C]: inaplicabil 
Inflamabilitate [°C]: inaplicabil 
Limită inferioară de explozie: inaplicabil 
Limită superioară de explozie: inaplicabil 
Favorizare incendii: nu 
Presiune aburi [kPa]: inaplicabil 
Densitate [g/ml]: nedefinit 
Densitate la [°C]: nedefinit 
Densitate în vrac [kg/m³]: nedefinit 
Solubilitate în apă: insolubil 
Coeficient distribuţie [n-octanol/apă]: inaplicabil 
Vâscozitate: inaplicabil 
Densitate relativă aburi [valoare referinţă: aer]: 

inaplicabil 
Viteză de vaporizare: inaplicabil 
Punct de topire [°C]: nedefinit 
Autoinflamare [°C]: inaplicabil 
Punct de descompunere [°C]: inaplicabil 

Reacţii periculoase: Nu sunt cunoscute reacţii periculoase. 
Produse de descompunere periculoase: 

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase. 

 

Toxicitate acută orală: nedefinit 
Toxicitate acută dermală: nedefinit 
Toxicitate acută inhalativă: nedefinit 
Iritaţii oculare: nedefinit 
Iritaţii dermale: nedefinit 
Sensibilizare: nedefinit 
Toxicitate subacută: nedefinit 
Toxicitate cronică: nedefinit 
Mutagenitate: nedefinit 
Toxicitate reproductivă: nedefinit 
Carcinogenitate: nedefinit 
Experienţe din practică: nu 
Observaţii generale: Necategorisit conform procedurii de calcul a Directivei de Producere. 
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9 Proprietăţi fizice şi chimice 

10 Stabilitate şi reactivitate 

11 Specificaţii toxicologice
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Fişă securitate 1907/2006/EG -DE 
OEL-KLEEN MULTI-SAFE Plus 
Număr articol: 1000020-1000021-1000022-1000023-1000447 
ESV GMBH 

Toxicitate piscicolă: nedefinit 
Toxicitate la dafnii: nedefinit 
Comportare în compartimente de mediu: 

nedefinit 
Comportare în instalaţii de epurare: inaplicabil 
Toxicitate bacteriană: nedefinit 
Biodegradabilitate: nedefinit 
CSB: nedefinit 
BSB 5: nedefinit 
Indicaţie AOX: inaplicabil 
2006/11/EG: inaplicabil
Indicaţii generale: Nu există caracteristici ecologice ale produsului. 

Nu lăsaţi produsul să ajungă necontrolat în mediu. 

Produs: Punere eventuală de acord a salubrizării cu autorităţile. 
Ambalaje necurăţate: Ambalaje necontaminate pot fi reciclate. 

Ambalaje nelavabile se vor salubriza precum produsul. 
Nr. EAK (recomandat): 150203 materiale absorbante şi filtrante, lavete şi echipament de protecţie cu 

excepţia celor, care cad sub incidenţa 150202*. 

Clasificare conform ADR: NU ESTE SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ
-Cod clasificare: 
-Etichetă pericol:
-ADR LQ 
-ADR 1.1.3.6 (8.6): Categorie transport (cod restricţie tuneluri): -

Clasificare conform IMDG: NECLASIFICAT DREPT "DANGEROUS GOODS" (bunuri periculoase)
-EMS: 
-Etichetă pericol: 
-IMDG Limited Quantities: 

Clasificare conform IATA: NECLASIFICAT DREPT "DANGEROUS GOODS" 
-Etichetă pericol:: 
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12 Specificaţii referitoare la mediu

13 Indicaţii pentru salubrizare

14 Specificaţii de transport 
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Fişă securitate 1907/2006/EG -DE 
OEL-KLEEN MULTI-SAFE Plus 
Număr articol: 1000020-1000021-1000022-1000023-1000447 
ESV GMBH 

 

Scenariu de expunere: inaplicabil 
Evaluare securitate substanţe: inaplicabil 
Marcare: Produsul conform Directivelor CE nu are obligativitate de marcare. 
Simboluri de pericol: 

nu 
Seturi R: nu 
Seturi S: nu 
Marcare deosebită: inaplicabil 
Autorizaţie, TITLU VII: inaplicabil 
Limitare, TITLU VIII:  inaplicabil 
PRESCRIPŢII CE: 1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 

2004/42; 648/2004; 1907/2006. 
PRESCRIPŢII TRANSPORT: ADR (2009); cod IMDG (34. Amdt.); IATA-DGR (2009). 
PRESCRIPŢII NAŢIONALE Directivă Substanţe Periculoase -GefStoffV 2004; Lege Dtergenţi -WRMG; 

Lege Gospodărire Ape -WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905. 
-Clasă periclitare ape: 1, conf. VwVwS din 27.07.2005 (situaţie: 2009) 
-Directivă avarie: nu 
-Clasificare conform TA-Luft: 5.2.5 
-GISBAU, cod produs: nedefinit 
-Clasă depozitare VCI: nedefinit 
-Alte prescripţii: inaplicabil 
-Număr înregistrare BfR: nedefinit 

Limitări de lucru (ocupaţie): inaplicabil 
VOC (1999/13/EG): inaplicabil 
Tarif vamal: nedefinit 

Data imprimării: 26.03.2009, revizuit în: 26.03.2009         pagina 5 / 5 

15 Prescripţii legale 

16 Alte specificaţii 

Specificaţiile se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre, însă nu constituie asigurarea unor proprietăţi de 
produs şi nu implică o relaţie contractuală juridică. 
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