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FISA TEHNICA DE SECURITATE A MATERIALELOR

Conform 91/155/EG

1. Identificarea produselor

Denumire comercială:  OEL-KLEEN SORBENTS

Denumire comercială: E1000M, E1100M, E1500SM, E1500M – Sorbent hidrofil gri

Producător / Distribuitor: Ersazteil Spezial Vertriebs GMBH

Zur oberen Heide

56865 Blankenrath

Germania

Tel.: 06545/911986 +7

Fax: 06545/911988

EMail: info@oel-kleen.de

Hompage: www.oel-kleen.de

2 Specificaţii/ clasificarea substanţei  

Caracteristici chimice:

Polypropylenă 98% CAS nr. 9003-07-0

Oxide de polipropilenă, ......... modificată 1,5% CAS nr. 67674-67-3

Mixtură de pigment 0,5% C.I. 77066 (PBI-7)

77891 (PW-7), 74160 (PB15:1), 73915 (PR-122)

1. Posibile pericole  

Substanţa nu este periculoasă în condiţii normale.  Produse topite provoacă la atingere arsuri puternice.

În concordanţă cu directivele CE, nu sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

Clasificare: 

Produsul nu este periculos si este în concordanţă cu directivele EEC 88/379.67/548 şi amendamentele 

acestora.

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


2. Măsuri de Prim-ajutor  

Informaţii generale: la temeratura camerei produsul nu irită şi nu elibereză vapori periculoşi.

Următoarele informaţii se referă la situaţii critice (foc).

După inhalare: dacă o persoana inhalează o cantitate mare de  aburi, aceasta se va scoate la aer. 

Dacă simptomele persista, contacta-ţi medicul. La nevoie se va face respiraţie 

artificială. 

După contactul cu pielea: după contactul cu produse lichide, pielea trebuie răcită rapid cu apă. 

Nu desface-ţi de pe piele produse întărite pe piele. Adresaţi-vă unui medic.

După contactul cu ochii: clătiţi cu apă câteve minute. Apoi consultaţi medicului.

După înghiţire: Nu sunt cerute măsuri speciale, daca este înghiţit produsul. Contacta-ţi medicul 

daca este necesar.

3. Măsuri de prevenire a incendiilor  

Agenţi potriviţi de stingere a incendiilor:

- Jet de apă
- Spumă
- Dioxid de carbon
- Pudră chimică
-

Din motive de siguranţă, agenţi de stingere a agenţiilor nepotriviţi: nu sun

Riscuri  speciale cauzate de material, gaze rezultate din ardere:
În caz de incendiu poate fi eliberaţi: apă, dioxid de carbon, în condiţii fără suficient oxigen, se poate forma 
monoxid de carbon,  florid de hidrogen, oxide de sulf. Produse emanate de ardere sunt periculoase.   În 
stadiul de extindere a focului (între 400*C şi 700*C) alte produse ca şi hidrocarbonate şi aldehide 
(Acetaldehide, Crotonaldehide) se pot forma.

Echipament de protecţie:

Purtaţi haine de protecţie. Utilizaţi un aparat de respiraţie.

Alte informaţii:

Putere calorica: 8000 – 11000 Kcal/kg

6.  Măsuri de eliberare accidentală   

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

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

Măsuri de siguranţă referitoare la curăţare/colectare:  Nu sunt cerute măsuri speciale.



7.  Manipulare şi depozitare

Manipulare

- Informaţii pentru manipulare sigură: evitaţi contactul cu ochii

Depozitare: Cerinţe pentru depozite şi containere:

- A nu se fuma. 

- Echipamentul să fie aşezat pe pământ

- Echipament electric sigur

- Fără flame directe

- Fără agenţi de oxidare puternici

- Ambalare uzuală: Folie transparentă PE sau cutii de carton

Alte informaţii despre condiţii de depozitare:  Mediu uscat, fără acces ale razelor solare

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 protecţie personal:

Echipament de respiraţie: Nu sunt cerute măsuri speciale

Protecţia mâinilor: Nu sunt cerute măsuri speciale

Protecţia ochilor: Nu sunt cerute măsuri speciale

Protecţia corpului: Echipament de muncă standard

9. Caracteristici fizice şi chimice  

Aspect: ţesături netede sub formă de role, sau coli de diferite mărimi

Culoare: gri

Miros: nu are miros

Temperatura de topire: 1600C -1630C

Temperatura de aprindere: 4400C

Temperatura de ardere: 4000C

Pericol de explozie: Produsul nu este exploziv

Densitate: (H2O=1): 0,9 kg/m3

Solubilitate cu: apă: nu este solubil

Informaţii adiţionale: solubil în solvenţi fierbinţi de clorinat aromat



10. Stabilitate şi reactivitate  

Stabilitate termică/ condiţii de evitat: produsul este stabil în condiţii normale

Produse de descompunere periculoase: în condiţii normale descompunerea produsului nu este 

periculoasă 

Reacţii periculoase: nu sunt cunoscute reacţii periculoase

11. Informaţii despre toxicitate  

Toxicitate acută:

Valori LD/LC50 care sunt relevanţi pentru clasificare:

Componenţi                    Tip:                      Valoare                           Categorie  

Produs Oral 2000 mg / kg

Dermic 2000 mg / kg

Efect primar de iritaţie:

Pe piele: nu are nici un efect

La ochi: nu are nici un efect

Sensibilizare: nu este cunoscută

Alte informaţii despre toxicitate:

Agenţi de hidrofilizare conţin unul sau mai multe chimicale organice  chimicale pe bază de flour care au 

potenţialul de a absorbi şi a rămâne în corp pentru o perioadă lungă de timp, ori ca şi moleculă de bază ori 

ca şi metabolism şi poate fi acumulat la expuneri repetate. Nu sunt efecte cunoscute asupra sănătăţii 

umane.

12. Informaţii ecologice  

Informaţii despre eliminare (persistenţă şi degradabilitate):

Alte informaţii: Produsul nu este biodegradabil.

Comportamentul im sistemul înconjurător: Agentul de hidrofilizare este foarte toxic pentru organisme 

acvatice.

Mobilitate şi potenţial de Bio-acumulare:

Aditiv hidrofilic  conţine chimicale pe bază de fluor, care se pot acumula la expuneri repetate.

Note generale: Produsul nu este toxic, dar particule mici pot avea efecte fizice pe organismele acvatice 

şi terestre.



13. Informaţii de salubrizare:

Recomandării:

Produsul este clasificat ca reziduu industrial în concordanţă cu  hotărârea CE din 20 decembrie 1993, 

care a stabilit lista reziduurilor sub cerinţele  directivelor CE 75/442, modificate de cerinţele  

directivelor CE 94/62. 

Recomandări de ambalare: în concordanţă cu reglementările oficiale. 

14. Detalii de Transport

Materialul nu este considerate periculos, în potrivit reglementărilor naţionale şi internaţionale în 

vigoare, cu privire la transport rutier, feroviar maritim şi aerian .

15. Informaţii de reglementare conform reglementărilor CE

În conformitate cu directivele 67/578/EEC şi următoarele amendamente, acest produs nu este 

periculos.

Aplicaţi toate reglementările naţionale corespunzătoare produsului.

16. Alte informaţii: 

Aceste informaţii sunt bazate pe cunoştinţele curente şi se intenţionează să descrie produsul şi efectele 

sale asupra sănătăţii, siguranţei şi cerinţelor mediului înconjurător.  Astfel  aceasta ar trebui 

interpretate ca şi garanţie pentru orice proprietate specifică produsului. 


