
FISA TEHNICA DE SECURITATE  91/155/EWG
OEL-KLEEN lichid

ESV GMBH

1. Identificarea substantei/preparatului si a companiei  

Produs: OEL-KLEEN lichid
Utilizare: solutie de curatat
Număr articol: 106 000 01/05/10/30/35  
Producător / Distribuitor: ESV GMBH

Zur oberen Heide
56865 Blankenrath

Tel.: 06545/911986 +7
Fax: 06545/911988
EMail: esv-gmbh@t-nline.de
Homepage:  www.oel-kleen.de
Apel de urgenta: 06545-911986+7

2. Compozitie/ detalii despre componente  
Poliuretan dur

Denumire chimica componenta EINECS / ELINCS CAS Continut [%] Simbol / Fraze R
alcool izodecilic etoxilat  1-<5 Xn-22-41              

 
2 alcool propilic 200-661-7        67-63-0 1-<15 Xi-F-11-36-37
acidul nitrilotriacetic (NTA) 200-751-6       5064-31-3 1-<20 Xn-22-36
2 (2 butoxietoxi) etanol 203-961-6        112-34-5 1-<20 Xi-36

3. Posibile pericole  
Nu există pericole de menţionat.

4. Măsuri de Prim-ajutor  
Informaţii generale: Schimbati imbracamintea stropita
După inhalare: Asigurati ventilatia. In caz de nevoie apelati la asistenta 

medicala 
După contactul cu pielea: După contactul cu pielea, aceasta se spală cu apă călduţă. La 

iritatii care dureaza, consultati medicul.
După contactul cu ochii: La contactul cu ochii, clătiţi bine cu apă. Apoi consultaţi medicul.
După înghiţire: Nu provocati voma. Clatiti gura si beti apa din abundenta. Cereti 

asistenta medicala.
Indicatii pentru medic: A se trata conform simptomelor.

5. Măsuri de prevenire a incendiilor  
Mijloace recomandate de stingere a incendiilor:

Spuma. Pulbere extinctoare. Jet de apa pulverizata. Dioxid de 
carbon

Mijloace nerecomandate de stingere a incendiilor:
Jet puternic de apa 

http://www.oel-kleen.de/
mailto:esv-gmbh@t-nline.de


Riscuri  speciale cauzate de substanţa sau produsul în sine, sau din gazele rezultate la 
ardere:

Pericol de formare a unor produse toxice de piroliză. La ardere 
se poate elibera oxid de azot sau oxid de sulf.

Echipament de protecţie la combaterea incendiilor:
Utilizaţi un aparat de respiraţie. A nu se inhala gazele emise prin 
arderi sau explozii.

Indicatii suplimentare: Resturile arderilor şi apa contaminata rezultate după stingerea 
incendiilor trebuie salubrizate, conform reglementărilor locale.

6.  Măsuri de siguranţă in caz de scapari accidentale 
Măsuri de siguranţă referitoare la persoană:  

Dacă produsul se varsă, există pericol de alunecare.
Măsuri de siguranţă referitoare la mediul înconjurător: 
Nu permiteti patrunderea in reteaua hidrologica.
Limitati dilatarea.
Măsuri de siguranţă referitoare la curăţare/colectare:  

Absorbiti si colectati materialul scurs cu materiale absorbante 
de ex. nisip, rumegus, liant universal, pamantel. Materialul 
colectat se va salubriza conform reglementarilor.

7.  Manipulare şi depozitare
Indicatii privind manipularea sigură: Nu se impun masuri deosebite la o utilizare 

normala.
Indicatii privind protecţia împotriva  incendiilor şi a exploziilor:

Nu sunt necesare masuri deosebite.
Cerinţe pentru depozite şi containere:

Evitati patrunderea in sol.
Indicatii privind depozitarea impreuna cu alte materiale:

Nu depozitati impreuna cu oxidanti.
Alte informaţii despre condiţiile de depozitare:  

Pastrati recipientii bine inchisi. Depozitati 
intr-un loc bine aerisit.

8. Controlul expunerii   şi protecţia personală  
Alte indicatii privind organizarea instalatiilor tehnice:

Nu este cazul.
Limitele de expunere profesionala
Componenta [ppm]* [mg/m3]* Observatii generale

     2 alcool propilic     100 Y, DFG
     2 (2 butoxietoxi) etanol 200 500 Y, BAT, DFG
* valoare limita profesionala

Echipament de respiraţie: nu este necesar
Protecţia mâinilor: Manuşi din cauciuc butilic
Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie
Protecţia corpului: nu este necesar.
General: A se evita contactul cu ochii si pielea. 

A nu se inspira gazele/vaporii/aerosolii
Măsuri de igienă: Înaintea pauzelor sau la sfarsitul lucrarilor spalati mâinile. 

Protecţie preventivă prin cremă de protecţie.
Limitare şi supravegherea expunerii în mediul înconjurător: Nu sunt stabilite.



9. Caracteristici fizice şi chimice  
Formă: lichid
Culoare: transparent
Miros: caracteristic
Valoare pH: 9,0
Valoare pH, 1% nu se aplică
Temperatura de fierbere: 100 ºC
Temperatura de aprindere: >100 ºC
Temperatura de inflamabilitate: nu se aplică
Limita inferioară de explozie: nu se aplică
Limita superioara de explozie: nu se aplică
Combustibil: nu
Presiune a aburului [kPa]: nu se aplică
Densitate [g/ml]: Nu este definită (200C)
Densitate a umpluturii [kg/m3]: Nu este definită
Solubilitate în apă: solubil
Coeficientul de distribuţie n-Octanol/apă: nu se aplică
Vâscozitate nu se aplică
Densitatea relativă a aburului/viteza de evaporare: nu se aplică
Temperatura de topire [oC]: nu este definită
Autoaprindere [oC]: nu se aplica
Punct de descompunere: nu se aplică

10. Stabilitate şi reactivitate  
Reacţii periculoase: reactii cu agentii de oxidare puternici
Produse de descompunere periculoase: Nu sunt cunoscute produse de descompunerea 

 periculoase

11. Informaţii despre toxicitate  
Toxicitate acută orală OECD 401: nu este definit
Experienţă din practică: nu sunt.
Informaţii generale: Nu există date toxicologice. Produsul nu a fost 

clasificat dupa procedeele de stabilire a normelor 
de preparare.

12. Informaţii ecologice  

Comportament în statiile de epurare: produsul poate cauza formarea de spuma in statiile 
de epurare.

Indiciu-AOX : Nu conţine substanţe periculoase.
76/464/EWG Nu se aplică
Informaţii generale: Date ecologice ale produsului nu sunt prezente.

13. Informaţii de salubrizare:  
Salubrizare/Produs: contactaţi producătorul; conform reglementarilor.
Cod al deşeului: 070699
Salubrizare / ambalaje incomplet curatate: ambalajele necontaminate pot fi salubrizate 

la un centru de reciclare. ambalajele care nu 



pot fi curatate trebuie salubrizate in 
concordanta cu materialul respectiv.

14. Detalii de Transport  
Clasificare dupa ADR: nu este marfă periculoasă

Denumire:
Caracterizare
Factor ADR 1.1.3.6:
LQ, ADR 3.4.6:
Pericol nr.:
Eticheta pericol:
Presiunea vaporilor[kPa]: nu se aplică

Clasificare dupa IMDG:
Denumire: nu este clasificat ca fiind marfă periculoasă
Caracterizare
Eticheta pericol:
LQ, [l/kg]:
EmS:

Clasificare dupa IATA: nu este clasificat ca fiind marfă periculoasă
Denumire:
Caracterizare
Eticheta pericol:

15. Reglementări  
Produsul nu este supus obligatoriu caracterizărilor conform directivelor UE

15.1 Caracterizarea specifică unei compoziţii specifice:
Fisa de securitate se poate obtine la cerere pentru utilizatorii profesionali.

15.2  Surse de documentare:
EU: 91/155 (2001/58), 67/548 (2004/73), 29.ATP; 1999/45(2001/60), 91/689 (2001/118), 
89/542; 1999/13
Date despre transport: ADR (2005); IMDG-Cod (32 Amdt.);  IATA-DGR (2006).

15.3 Reglementări naţionale:
Reglementări privind transportul materialelor periculoase: 2004, 89/542/EWG, 
89/686/EWG, Legea WRMG, WHG TRG 300, TRGS 200, TRGS 220.
Clasa de periclitare a apei: 2, cf. VwVws din 27.07.2005
Reglementări de incidente: nu 
Clasificare după aer TA: nu se aplica
Cod produs: nu se aplica
BfR-nr. nu se aplica
VCI – clasa de depozitare:nu se aplica
Alte reglementări: nu se aplică

16. Alte informaţii:   
(date privind componentele – poz. 02)
R11: usor inflamabil
R22: nociv pentru sanatate prin inghitire
R36: iritant pentru ochi
R41: Risc de leziuni oculare grave

16.1 Alte indicaţii suplimentare:  
Limitare a activităţii: nu



VOC, 1999/13/EG nu se aplica
Tarif vamal: nu este stabilit

16.2 Detalii despre componente (648/2004)  
UBA - Registrare: nu este relevantă
648/2004/EG, conţine: nu este relevant

16.3 Poziţii modificate  
Nu sunt


