
FISA TEHNICA DE SECURITATE EG

Fisa tehnica de securitate conform 2001/58/EG

Denumire comercială: OEL-KLEEN LIANT UNIVERSAL FIN

Data întocmirii: 16.02.2006

1.1 Denumire comerciala

OEL-KLEEN LIANT UNIVERSAL FIN

1.2 Date despre producător

ESV GmbH

Zur oberen Heide

56865 Blankenrath

Tel.: 06545/911986 +7

Fax: 06545/911988

E Mail: info@oel-kleen.de

Homepage: www.oel-kleen.de

2. Compoziţie:  

Caracterizare chimică: 

silicat de calciu

Alte informaţii:

Nu conţine substanţe periculoase în concentraţii obligatoriu clasificabile.

3. Posibile pericole  

OEL-KLEEN LIANT UNIVERSAL FIN – 1mm a fost testat de Institutul de Igiena din 

Gelsenkirchen şi nu necesita măsuri de protecţie
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Data întocmirii: 31.08.2004

4. Măsuri de prim-ajutor  

După inhalare: aer curat

După contactul cu pielea: spălaţi pielea cu apa şi săpun

După contactul cu ochii: clătiţi cu apă 

După ingerare: beţi multa apa

5. Măsuri de prevenire a incendiilor  

Produsul nu este combustibil.

6. Măsuri de siguranţă la eliberarea involuntară  

 Măsuri de prevedere personala

Utilizaţi echipament de protecţie personal, respectiv purtaţi masca de protecţie

Măsuri de protecţie a mediului înconjurător

nu sunt

Procedee de curăţare:

Măturaţi produsul.

OEL-KLEEN LIANT UNIVERSAL FIN – 1 mm poate fi salubrizat în condiţiile clasei II

7. Manipulare şi depozitare  

7.1 Manipulare:

Indicaţii privind manipularea în siguranţă:

respectaţi prevederile de siguranţă generale

Indicaţii privind protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor:

nu sunt

7.2 Depozitare:

Condiţii de depozitare:

locuri uscate

8. Limitarea expunerilor  şi echipamente de protecţie personala  

8.1 Valori limita de expunere

nici una – vezi punctul 3
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Data întocmirii: 31.08.2004

8.2 Limitarea şi supravegherea expunerii

Măsuri de protecţie şi igiena

purtaţi masca anti praf şi ochelari de protecţie corespuns. – vezi punctul 3

9. Caracteristici fizice şi chimice  

9.1 Prezentare

Forma: granulat

Culoare: alb  

Miros: neutru

Cernere/granulaţie: 0-4 mm

9.2 Date importante privind protecţia sănătăţii şi a mediului înconjurător precum şi 

siguranţă

valoare pH 10,9

Modificări ale stării lipsesc

10.Stabilitate şi reactivitate  

Condiţii de evitat: nu utilizaţi ca liant pentru acizi

Substanţe de evitat: acizi

Produse de descompunere periculoase: nu se cunosc

Alte informaţii: nu sunt

11. Informaţii despre toxicologie  

Toxicitate acuta

nu se cunosc informaţii

Efecte specifice în experimentele cu animale

nu se cunosc informaţii

Efect iritant

la contactul cu ochii, se pot produce iritaţii – vezi punctul 4

Efect de sensibilizare

nu se cunosc informaţii

Efecte la expunere repetata sau prelungita

nu se cunosc informaţii
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Data întocmirii: 31.08.2004

Efecte cancerigene, mutaţii genetice sau dăunătoare reproducerii

nu se cunosc informaţii

12. Informaţii ecologice  

OEL-KLEEN LIANT UNIVERSAL FIN – 1mm a fost testat de Institutul de Igiena din  

Gelsenkirchen şi nu prezintă pericol pentru mediul înconjurător

13. Informaţii privind salubrizarea:

Resturile se salubrizează conform clasei II.

Ambalajele pot fi salubrizate prin reciclare.

14.Detalii de Transport

Marcarea mărfii:

lipseşte

Alte informaţii referitoare la transport:

lipsesc.

15.  Instrucţiuni

      15.1 Etichetare: 

nu este obligatorie etichetarea conform directivelor EU în vigoare.

15.2 Alte instrucţiuni

testat şi autorizat conform cerinţelor privitoare la liantul pentru ulei Stand 04/98:

Institutul MPA Dortmund 

Institutul de Igiena din Gelsenkirchen

16.Alte informaţii:

Informaţiile  din  această  fişă  tehnică  de  securitate  se  bazează  pe  nivelul  actual  al 

cunoştinţelor  noastre,  ele  nu  trebuie  interpretate  ca  o  garanţie  a  unor  proprietăţi  

specifice şi nu au implicaţii contractuale.
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