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Denumire comercială: OEL-KLEEN SORBENTS

E100, E200, E230, E150, E300, E150S, E300S, ELA720, ELA7260, 

ELA7215, E 25 Fulgi

1. Produse – Denumirea Firmei  

Denumire comercială:  OEL-KLEEN SORBENTS

Producător / Distribuitor: Ersazteil Spezial Vertriebs GMBH

Zur oberen Heide

56865 Blankenrath

Tel.: 06545/911986 +7

Fax: 06545/911988

EMail: info@oel-kleen.de

Hompage: www.oel-kleen.de

2. Componenţă:  

Material: Polipropilenă

Formula chimică: [CH(CH3)-CH2]n,  n este mai mare

Număr CAS: 9003-07-0

Denumire: Melt-blown Polipropilenă (ţesut de polipropilenă, topit -suflat)

3. Posibile pericole  

Substanţa nu este periculoasă în condiţii normale.  Evitaţi contactul cu pielea cu substanţe topite. 

Sunt posibile riscuri de sănătate.

OCHI: În condiţii normale nu există pericole de sănătate, în afară de eventuale iritaţii mecanice. 

Iritaţii sau înroşirii ale ochilor pot apărea datorită aburilor Polipropilenei lichidă/topită.

http://www.oel-kleen.de/
mailto:info@oel-kleen.de


PIELE: Polipropilena nu este toxică. Polipropilena lichidă provoacă la atingere arsuri puternice.

ÎNGHIŢIRE: Polipropilena nu este toxică, nu sunt riscuri de sănătate.

INHALARE: Polipropilena nu este toxică, î n condiţii normale nu există pericole de sănătate. 

Polipropilena lichidă poate emana aburi, care irită căile respiratorii şi pot provoca ameţeli, greţuri 

sau inconştienţa.

CANCERIGEN: Polipropilena nu este un denumit de IARC, NTP sau OSHA ca şi un cancerigen.

4. Măsuri de Prim-ajutora  

După inhalare: dacă o persoana este expusa în cazul unui incendiu unor aburi/produse 

secundare, aceasta se va duce la aer liber. La nevoie se va face respiraţie 

artificială. Necesită îngrijiri medicale.

După înghiţire: polipropilena nu este toxică. Daca este înghiţită cu alimente şi apar semne 

de greaţă

După contactul cu pielea: dacă Polipropilena lichidă a provocat arsuri, acestea trebuie răcite rapid 

cu apă. Adresaţi-vă unui medic, dacă trebuie îndepărtată Polipropilena 

lipită sau dacă rănile trebuiesc tratate.

După contactul cu ochii: trebuie clătiţi cu apă cel puţin 15 minute, este necesar consultul 

medicului.

După ardere: -

Alte indicii: Produs folosit: sunt valabile măsurile de prim ajutor pentru materialul 

utilizat.

5. Măsuri de prevenire a incendiilor  

Caracteristicile inflamabilităţii:

Punct de aprindere: > 2000F (>930C) Procedeu: CCC

Limită de inflamabilitate: Limită inferioară: nu este

Limită superioară: nu este

Temperatura de aprindere automată:   >5600F (>2920 C)

Clasificare NFPA pentru substanţe inflamabile: clasa IIIB

NFPA - codul simbolurilor - pericol de incendiu: 

Punct de aprindere 0 Sănătate 0

Reactivitate 0 Particularităţi 0

Substanţe cu ardere periculoasă:

In condiţii fără suficient oxigen, se poate forma monoxid de carbon şi dioxid de carbon.



Substanţe de stingere a incendiilor: Jet de apă, Chimicale uscate şi CO2.

Instrucţiuni de stingere a incendiilor: În caz de incendiu în încăperi închise, cei care sting 

incendiul să poarte aparate de respiraţie independente.

Utilizaţi apă pentru răcirea substanţelor care sunt expuse 

incendiului. Evitaţi scurgerea substanţelor  în canale, ape 

sau sistem cu apă potabilă. In condiţii fără suficient oxigen, 

se poate forma monoxid de carbon.

6. Măsuri de siguranţă la eliberarea involuntară  

 Eliberarea unei cantităţi mici: nu are relevanţă

Eliberarea unei cantităţi mari: nu are relevanţă

7. Manipulare şi depozitare  

Manipulare: conform condiţiilor de igienă prevăzute. Se va limita la un minim contactul cu 

pielea şi inhalarea aburilor si a produselor în descompunere.

Depozitare: nu sunt cerinţe speciale pentru depozitare şi separarea produselor depozitate.

8. Limitarea exploziilor  şi echipamente de protecţie  

Indicii suplimentare pentru amenajarea instalaţiilor tehnice

În condiţii normale nu sunt necesare indicii suplimentare pentru amenajarea instalaţiilor tehnice. 

În condiţii normale nu este necesară ventilarea/aerisirea, dar la  vărsarea acestora sau la lucrări de 

curăţire aceasta este absolut necesară.

Echipamente de protecţie:

Protecţia ochilor şi a feţei: la manipularea substanţelor fierbinţi / lichide sau la lucrări de 

curăţire după vărsarea acestora, este recomandat a purta ochelari de protecţie, chiar dacă 

utilizarea protecţiei pentru ochi este in domeniul industrial uzuală.

Protecţia pielii: la manipularea substanţelor fierbinţi / lichide sau la lucrări de curăţire după 

vărsarea acestora, este recomandat a purta mânuşi de protecţie. În condiţii normale nu este nevoie 

a purta mânuşi.

Protecţie a căilor respiratorii: Un aparat de respirat se va folosi doar în caz de incendiu sau 

la vărsarea unor substanţe sau lucrări de curăţire. În condiţii normale nu este nevoie a purta 

aparat de respiraţie.



9. Caracteristici fizice şi chimice  

Aspect: alb sau uşor colorat

Miros: nu are miros

Componenţă fizică: solid

Punct de fierbere: -

Densitate a aburului (aer = 1) -

Greutate specifică: 0,88-0,92

Temperatura de topire: 3200F (1600C)

Valoare termică: 19,859 Btu/lb

10. Stabilitate şi reactivitate  

Stabilitate chimică: polipropilena este stabilă

Condiţii de evitat: -

Incompatibilitate cu alte substanţe: agenţi de oxidare

Produse de descompunere periculoase: monoxid de carbon, dioxid de carbon, aldehide şi 

acid acetic.

Polimerizare periculoasă: nu apare

11. Informaţii despre toxicitate  

În condiţii normale polipropilena nu este toxică.

12. Informaţii ecologice  

În condiţii normale polipropilena nu are efecte asupra mediului înconjurător. 

13. Informaţii de salubrizare:

Polipropilena nu este încadrată la reziduuri periculoase, conform normelor locale. În anumite 

condiţii, polipropilena scursă se poate transforma într-un reziduu periculos. Polipropilena scursă 

se va salubriza conform  normelor locale. Arderea lor este recomandat a fi făcută într-un spaţiu 

închis, doar daca nu are alte contraindicaţii.

Îndepărtarea conform regulilor cade în sarcina proprietarului. 

14. Detalii de Transport

Ergon Sorbents Polipropilenă nu sunt considerate marfă periculoasă, de aceea lipseşte 

clasificarea de transport.



15. Clasificare şi etichetare: 

TSCA: această substanţă este notificată în legea de supraveghere a substanţelor toxice, 

aparţinând listei de inventar pentru substanţe chimice a Enviromental Protection Agency.

EPCRA (SARA TITLE III): această substanţă nu este inclusă în listele substanţelor extrem de 

periculoase (alineat 302), chimicale periculoase (alineat 311/312), chimicale toxice (alineat 313) 

sau substanţe periculoase( alineat 304), aşa cum sunt ele menţionate în norme.

RCRA – Număr pentru reziduuri periculoase (40, cif. 261.33): nu sunt înscrise.

CERCLA: nu sunt înscrise

OSHA: nu sunt înscrise ca şi noxe în atmosferă (29 cif. 1910,1000, tabela Z-1, Z-1-A)

Reglementări naţionale: nu sunt.

16. Alte informaţii:

Surse de informare:

Norme – OSHA (29 CFR), Norme DOT (49 CFR), Norme EPA (40 CFR),  Cartea CHRIS,  

caracteristici periculoase ale substanţelor periculoase, a 6-a ediţie, HIMONT şi EXXON 

polipropilenă MSDS.


