
FISA TEHNICA DE SECURITATE  91/155/EWG
OEL-KLEEN 2000/ OEL KLEEN 1500

ESV GMBH

1. Identificarea produselor  

Produs: OEL-KLEEN 2000
Utilizare: Vezi informaţii despre produs
Număr articol: 101 000 50/85/ 801 040 12
Producător / Distribuitor: ESV GMBH

Zur oberen Heide
56865 Blankenrath
Germania

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

2. Componenţă/ detalii despre componente  
Poliuretan dur

3. Posibile pericole  
Nu există pericole de menţionat.

4. Măsuri de Prim-ajutor  
Informaţii generale: Nu sunt.
După inhalare: Inaplicabil. 
După contactul cu pielea: după contactul cu pielea, aceasta se spală cu apă călduţă.
După contactul cu ochii: clătiţi bine cu apă. Apoi consultaţi medicului.
După înghiţire: Inaplicabil.
Indicii pentru medic: a se trata conform simptomelor.

5. Măsuri de prevenire a incendiilor  
Agenţi potriviţi de stingere a incendiilor:

Produsul nu arde, măsurile de stingere a incendiilor se vor adapta de 
mediul incendiului.

Agenţi nepotriviţi de stingere nepotriviţi:
nu sunt

Riscuri  speciale cauzate de substanţa sau produsul în sine, sau din gazele rezultate la ardere:
Pericol de formare a unor produse toxice de piroliză, monoxid de 
carbon (CO).

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

Indicii suplimentare: Resturi ale arderilor şi apă contaminată după stingerea incendiilor, 
trebuiesc salubrizate, conform reglementărilor locale.

6.  Măsuri de siguranţă la eliberare accidentală 
Măsuri de siguranţă referitoare la persoană:  

Dacă produsul se varsă, există pericol de alunecare.

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


Măsuri de siguranţă referitoare la mediul înconjurător: 
 Nu sunt cerute măsuri speciale.

Măsuri de siguranţă referitoare la curăţare/colectare:  
A se salubriza mecanic. Materialul colectat, se va salubriza cu grija.

7.  Manipulare şi depozitare
Indicii pentru manipulare sigură: evitaţi formarea şi depunerea prafului
Indicii pentru protecţie împotriva  incendiilor şi a exploziilor:

În aer poate forma amestecuri explozibile.
Cerinţe pentru depozite şi containere:

A se păstra doar în recipienţi originali.
Alte informaţii despre condiţii de depozitare:  A se depozita la loc uscat.

8. Control la expunere şi protecţie personală  
Componente cu valori limite care necesită monitorizarea la locul de muncă:  

Nu sunt cerute măsuri speciale
Echipament de respiraţie: La concentraţii mari, protecţie pentru respiraţie. Pentru scurt timp, 

aparate de filtrare, filtru P1.
Protecţia mâinilor: Mânuşi din piele
Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie
Protecţia corpului: nu este necesar.
General: A nu se inspira praful. A se evita contactul cu ochii şi pielea.
Măsuri de igienă: Înaintea pauzelor a se spăla mâinile. Protecţie preventivă prin cremă de 

protecţie.
Limitare şi supravegherea expunerii în mediul înconjurător:

Nu se aplică-

9. Caracteristici fizice şi chimice  
Formă: Granulat
Culoare: culoare a chihlimbarului
Miros: nu are miros caracteristic
Valoare pH: nu se aplică
Valoare pH, 1% nu se aplică
Temperatura de fierbere: nu este definită
Temperatura de aprindere: 3000C
Temperatura de Inflamabilitate: nu se aplică
Limita inferioară de explozie: nu se aplică
Limita superioara de explozie: nu se aplică
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: nu este 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]: 400
Punct de descompunere: nu se aplică



10. Stabilitate şi reactivitate  
Reacţii periculoase: îmbogăţirea prafului poate sa conducă în aer la pericol de 

explodare a prafului.
Produse de descompunere periculoase: Nu sunt cunoscute produse de descompunerea periculoase

11. Informaţii despre toxicitate  
Toxicitate acută orală OECD 401: nu este definit
Valori LD/LC50 care sunt relevanţi pentru clasificare:
Experienţă din practică: nu sunt.
Informaţii generale: Nu există date toxicologice. Produsul nu a fost testat. Detaliile s

sunt derivate de la produse cu o componenţă asemănătoare.

12. Informaţii ecologice  

Comportament în instalaţii de limpezire: consistenţa vâscoasă a produsului poate duce la defecţiuni 
în conductele de transport şi instalaţiile de curăţire.
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: contactaţi producătorul.
Cod al deşeului: 070299
Salubrizare / ambalaje nepotrivite: ambalaje necontaminate pot fi salubrizate la Reclycing.

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

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

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

Clasificare după IATA: nu este clasificat ca fiind marfă periculoasă
Denumire:
Caracterizare
Notă pericol:

15. Reglementări  
Produsul este supus obligatoriu caracterizărilor conform directivelor UE

15.1 Caracterizarea specifică unei compoziţii specifice:
Nu este relevantă



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: nu periclitează apa, cond. VwVws din 27.07.2005
Reglementări de incidente: nu 
Clasificare după aer TA 5.2.1
Cod produs: nu
BfR-nr. nu
VCI – clasa de depozitare: nu
Alte reglementări: nu se aplică

16. Alte informaţii:   
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


