
PASTA DE SPALAT  OEL KLEEN 15.08.2006

Fişă de siguranţă a datelor 
Conform reglementării 2001/58/EG

01 Denumirea produsului / firmei
Denumirea comercială : OEL KLEEN
Domeniu de utilizare : pastă de spalat
Producător/furnizor : ESV GmbH
Zur oberen Heide, D-56865 Blankenrath
Tel: 06545-911986
Telefon de urgenţă 0645-911986 
Fax: 06545-911988

02 Compoziţie 
Informaţii cu privire la componente
Substanţe conţinute : (declaraţie INCI) : Apă, sulfat de sodiu, betadină propil cocamide, 
disodium ricinoleamido MEA Sulfosuccinate, PEG 7 Glyceryl Cocoate, gumă xantan, 
dioxid de titan, parfum, lămâi D, alcool benzil, 2 bromo 2 hidropopan 1, 3 – diol, 
iodopropynol butylcarbamate

03 Pericole posibile
Nu sunt cunoscute

04 Măsuri de prim ajutor
Inhalare : 
La contactul cu ochii : clătiţi timp de 15 minute cu apă din abundenţă, dacă este necesar 
consoltaţi medicul
La contactul cu pielea : 
La ingerare : nu provocaţi voma, consultaţi imediat medicul, arătaţi fişa de date

05 Măsuri pentru combaterea incendiului 
Substanţă de stingere : praf, spumă
Periclitare deosebită prin substanţă, produsele create prin ardere sau gazele produse :
În caz de incendiu se poate forma fum sau abur periculos. 
Echipament de protecţie deosebit purtat în caz de combatere a incendiului :
În funcţie de dimensiunea incendiului se va purta mască etanşă de protecţie 
Alte indicaţii :
Apa contaminată rezultată în urma stingerii incendiului se va distruge conform 
indicaţiilor autorităţilor. 



06 Măsuri ce se vor lua în caz de eliberare neintenţionată 
Măsuri de siguranţă a persoanelor : Se va evita contactul cu ochii. Atenţie : pericol de 
alunecare.
Măsuri de protecţie în cazul mediului : 
Cantităţile mari scurse se vor îndigui.
Nu se va permite pătrunderea lor în canalizare. Se va evita pătrunderea în apele de 
suprafaţă precum şi în sol.
Proceduri de curăţare : Se va aduna cu material de colectare (de exemplu nisip) si se vor 
depozita conform punctului 13.
Este posibilă subţierea cu apă. Restul de substanţă se va clăti cu multă apă.

07 Manipulare şi depozitare
Manipulare : nu sunt necesare măsuri deosebite 
Depozitare : produsul se va păstra doar în ambalajele originale şi închise. Se va depozita 
la temperaturi între +5grade C şi 25 grade C.

08 Îngrădire expunere/ echipament personal de protecţie 
Protecţia aparatului respirator : nu este cazul
Protecţia mâinilor : nu este cazul
Protecţie ochilor : nu este cazul
Protecţia corpului : nu este cazul

09 Proprietăţi fizice/chimice
Starea agregatului : lichid 
Culoare : bej 
Miros: parfumat
Valoare PH 1%: 5,5
Punct de fierbere (în grade C): 100
Densitate relativă (g/ml): 1,025
Solubilitate în apă : solubil

10 Stabilitate/reactivitate  
Condiţii de evitat : nu sunt cunoscute 
Substanţe de evitat : se va evita contactul cu celelalte substanţe chimice

11 Informaţii referitoare la toxicologie
Toxicitate acută : nu este cunoscută
Toxicitate cronică : nu este cunoscută

12 Informaţii referitoare la ecologie
Persistenţă şi descompunere : Substanţele conţinute se descompun biologic în procent de 
90%
Toxicitate acvatică : nu este cunoscută
Toxicitate ecologică : nu este cunoscută
În cazul manipulării şi utilizării corespunzătoare nu sunt de aşteptat probleme ecologice. 
13 Informaţii referitoare la distrugere



Resturile de substanţă se vor utiliza în funcţie de posibilităţi. 
Ambalajele se vor da spre reciclare doar în cazul în care sunt golite de resturi. 

14 Informaţii referitoare la transport
Informaţii generale : 
Nu este bun periculos din punctul de vedere al reglementării privitoare la transport.

15 Indicaţii 
Marcare conform reglementărilor EG cu privire la substanţele periculoase (67/548/EWG 
şi 1999/45/EG).
Simbol de pericol : nu este cazul
Clasă de periclitare a apei : 2 periclitează apa (clasificare proprie conform VwVwS).

16 Alte indicaţii 
Informaţiile de mai sus trebuie să descrie produsul din punctul de vedere al siguranţei şi 
sunt conform ultimului stadiu al cunoştiinţelor noastre. Nu există garanţie. 



OEL KLEEN  

PASTA LICHIDĂ DE CURĂŢAT 15.08.2006

Fişă de siguranţă a datelor 
Conform reglementării 2001/58/EG

01 Denumirea produsului / firmei
Denumirea comercială : Reinfix
Domeniu de utilizare : pastă lichidă de curăţat
Producător/furnizor : ESV GmbH
Zur oberen Heide, D-56865 Blankenrath
Tel: 06545-911986
Telefon de urgenţă 0645-911986 
Fax: 06545-911988

02 Compoziţie 
Informaţii cu privire la componente
Substanţe conţinute : (declaraţie INCI) : Apă, sulfat de sodiu, betadină propil cocamide, 
disodium ricinoleamido MEA Sulfosuccinate, PEG 7 Glyceryl Cocoate, gumă xantan, 
dioxid de titan, parfum, lămâi D, alcool benzil, 2 bromo 2 hidropopan 1, 3 – diol, 
iodopropynol butylcarbamate

03 Pericole posibile
Nu sunt cunoscute

04 Măsuri de prim ajutor
Inhalare : 
La contactul cu ochii : clătiţi timp de 15 minute cu apă din abundenţă, dacă este necesar 
consoltaţi medicul
La contactul cu pielea : 
La ingerare : nu provocaţi voma, consultaţi imediat medicul, arătaţi fişa de date

05 Măsuri pentru combaterea incendiului 
Substanţă de stingere : praf, spumă
Periclitare deosebită prin substanţă, produsele create prin ardere sau gazele produse :
În caz de incendiu se poate forma fum sau abur periculos. 
Echipament de protecţie deosebit purtat în caz de combatere a incendiului :
În funcţie de dimensiunea incendiului se va purta mască etanşă de protecţie 
Alte indicaţii :
Apa contaminată rezultată în urma stingerii incendiului se va distruge conform 
indicaţiilor autorităţilor. 



06 Măsuri ce se vor lua în caz de eliberare neintenţionată 
Măsuri de siguranţă a persoanelor : Se va evita contactul cu ochii. Atenţie : pericol de 
alunecare.
Măsuri de protecţie în cazul mediului : 
Cantităţile mari scurse se vor îndigui.
Nu se va permite pătrunderea lor în canalizare. Se va evita pătrunderea în apele de 
suprafaţă precum şi în sol.
Proceduri de curăţare : Se va aduna cu material de colectare (de exemplu nisip) si se vor 
depozita conform punctului 13.
Este posibilă subţierea cu apă. Restul de substanţă se va clăti cu multă apă.

07 Manipulare şi depozitare
Manipulare : nu sunt necesare măsuri deosebite 
Depozitare : produsul se va păstra doar în ambalajele originale şi închise. Se va depozita 
la temperaturi între +5grade C şi 25 grade C.

08 Îngrădire expunere/ echipament personal de protecţie 
Protecţia aparatului respirator : nu este cazul
Protecţia mâinilor : nu este cazul
Protecţie ochilor : nu este cazul
Protecţia corpului : nu este cazul

09 Proprietăţi fizice/chimice
Starea agregatului : lichid 
Culoare : bej 
Miros: parfumat
Valoare PH 1%: 5,5
Punct de fierbere (în grade C): 100
Densitate relativă (g/ml): 1,025
Solubilitate în apă : solubil

10 Stabilitate/reactivitate  
Condiţii de evitat : nu sunt cunoscute 
Substanţe de evitat : se va evita contactul cu celelalte substanţe chimice

11 Informaţii referitoare la toxicologie
Toxicitate acută : nu este cunoscută
Toxicitate cronică : nu este cunoscută

12 Informaţii referitoare la ecologie
Persistenţă şi descompunere : Substanţele conţinute se descompun biologic în procent de 
90%
Toxicitate acvatică : nu este cunoscută
Toxicitate ecologică : nu este cunoscută
În cazul manipulării şi utilizării corespunzătoare nu sunt de aşteptat probleme ecologice. 



13 Informaţii referitoare la distrugere
Resturile de substanţă se vor utiliza în funcţie de posibilităţi. 
Ambalajele se vor da spre reciclare doar în cazul în care sunt golite de resturi. 

14 Informaţii referitoare la transport
Informaţii generale : 
Nu este bun periculos din punctul de vedere al reglementării privitoare la transport.

15 Indicaţii 
Marcare conform reglementărilor EG cu privire la substanţele periculoase (67/548/EWG 
şi 1999/45/EG).
Simbol de pericol : nu este cazul
Clasă de periclitare a apei : 2 periclitează apa (clasificare proprie conform VwVwS).

16 Alte indicaţii 
Informaţiile de mai sus trebuie să descrie produsul din punctul de vedere al siguranţei şi 
sunt conform ultimului stadiu al cunoştiinţelor noastre. Nu există garanţie. 


