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     SOLUȚIE DE CURĂȚARE CARBURATOARE, EM404 
Cod produs: 829425 

 

Fișă tehnică de securitate 
Data: 31.05.2015 
 

1 Denumirea substanței, respectiv a preparatului și a companiei 
1.1 Identificator produs 

EM-404 
 

1.2 Utilizări relevante identificate ale materialului sau preparatului și utilizări necorespunzătoare 
Utilizare substanță/amestec 

Agent de curățare. Agent de curățare special pentru baie cu ultrasunete, bază pentru acid citric, concentrat. 
Numai pentru utilizatori profesionali.  

 

1.3 Informații despre producătorul responsabil pentru fișa tehnică de securitate  
Nume companie :  EMAG AG 
Strada :   Gerauer Strasse 34 
Localitate :  64546 Mörfelden-Walldorf, Germania 
Telefon :   +49 (0) 6105 40 67 80 
E-mail :   info@emag-germany.de 
Adresă de internet :  www.emag-germany.de 
Informații :   info@emag-germany.de, +49 (0) 6105 40 67 80 

 

1.4 Număr apeluri de urgență 030-30686790, 24/7 Berlin 
 
 

2 Pericole posibile 
2.1 Clasificarea materialului sau preparatului 

Clasificare conform directivei 67/548/EEC sau 1999/45/EC.  
Denumiri pericol: Xi – iritant.  
Fraze R: 
Irită ochii și pielea.  

Clasificare conform ordonanței (EC) nr. 1272/2008 (CLP) 
Categorii de pericol: 
Daune oculare severe/iritant ocular: dăunător ochilor 1 
Instrucțiuni pericol:  
Cauzează daune oculare severe.  

 

2.2 Elemente de marcare 
Componentă (componente) periculoasă (periculoase) pentru etichetare 

Alcool gras C12-C14, etoxilat 
Alcool gras, etoxilat, fosfatat 

Avertizare:  pericol 
Simbol:  GHS05 

 
 

Instrucțiuni de pericol  
H318  Cauzează daune oculare severe.  

Instrucțiuni de siguranță  
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție 

pentru față.  
P305+P351+P338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Spălați temeinic cu apă mai multe minute. Dacă se poate 

scoateți lentilele de contact. Spălați din nou.  
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Cap. 3 : Compoziție/informații privind ingredientele 
3.1 Amestecuri  
Ingrediente periculoase  

Nr. EU Denumire Procent 

Nr. CAS Clasificare conform directivei 67/548/EEC  

Nr. Index Clasificare conform ordonanței (EC)  

Nr. REACH   

213-791-2 Apă 70-80% 

7732-18-5  

   

201-069-1 Acid citric 
Xi- iritant R36 

< 16,0 % 

5949-29-1  

 Eye Irrit. 2; H319  

 Alcool gras C12-C14, etoxilat 
Xn – Dăunător sănătății; Xi – Iritant - Periculos pentru mediu R22-41-50 

< 8,5 % 

68439-50-9  

 Acute Tox.4, Eye Dam.1, Aquatic Acute 1 (M-Factor=1); H302 H318 H400  

202-394-1 1,2,3-Benzotriazol 
Xn- Dăunător sănătății, Xi – Iritant 

< 2 % 

95-14-7  

 Acute Tox.4, Acute Tox.4, Eye Irrit.2; H302 H332 H319  

 Alcool gras, etoxilat, fosfatat 
Xi – Iritant, N – Periculos pentru mediu 

< 1,5 % 

73038-25-2  

 Skin Irrit.2, Eye Dam.1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411  

 
Texte pentru frazele R, H și EUG: vezi cap. 16.  
 

Cap. 4: Măsuri de prim-ajutor 
4.1 Descrierea măsurilor de prim-ajutor 

Instrucțiuni generale 
Înlocuiți hainele contaminate.  

După inhalare 
După inhalarea amestecului pulverizat consultați un medic.  

După contactul cu pielea 
După contact cu pielea spălați imediat cu: apă și săpun.  

După contactul cu ochii 
Spălați imediat ochii cu pleoapa deschisă sub jet de apă, timp de 10 – 15 minute. Dacă apar simptome sau 
acestea se mențin consultați un oftalmolog.  

După înghițire 
Spălați imediat gura și beți multă apă. Nu provocați voma. Consultați un medic.  

 

4.2 Simptome și efecte acute importante și cu efect întârziat 
Nu se cunosc simptome.  

 

4.3 Instrucțiuni privind ajutorul medical de urgență sau tratamentul special 
Tratament simptomatic.  

 

Cap. 5 : Mǎsuri de combatere a incendiilor 
5.1 Agent extinctor  

Agent extinctor adecvat 
Apă, spumă, apă pulverizată.  

Mijloace neadecvate de stingere a incendiilor 
Jet de apă.  

 

5.2 Pericole speciale din cauza produsului sau preparatului 
În caz de incendiu se pot forma : oxid de azot (NOx), dioxid de carbon (CO2), oxid de fosfor 

 

5.3 Instrucțiuni privind combaterea incendiilor  
Îmbrăcăminte de protecție.  

Instrucțiuni suplimentare.  
Materialul nu este inflamabil. Alegeți măsurile de combatere a incendiilor în funcție de mediul înconjurător.  
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Cap. 6 : Mǎsuri împotriva pierderilor accidentale 
6.1 Măsuri de siguranță pentru persoanele în cauză, echipament de protecție și metode folosite în caz de urgență  

Purtați echipament personal de protecție.  
 

6.2 Măsuri de protecție a mediului  
Produsul nu are voie să ajungă în canalizare sau apele de suprafață.  

 

6.3 Metode și materiale pentru absorbție și curățare  
Produsul absorbit se manevrează conform capitolului « Eliminare deșeuri ». Absorbiți produsul cu materiale care absorb 
lichide (nisip, diatomit, aglomerant universal, aglomerant acizi).  

 

6.4 Trimitere la alte capitole 
Vezi măsurile de protecție de la cap. 7 și 8.  

 

Cap. 7 : Manipulare și depozitare 

7.1 Măsuri de protecție pentru o manipulare sigură 
Instrucțiuni privind manipularea sigură 

Nu este nevoie de măsuri tehnice de protecție speciale.  
Instrucțiuni privind protecția la incendii și explozii 

Produsul: nu suportă combustia, nu este inflamabil, nu generează explozii.  
 

7.2 Cerințe privind spațiile de depozitare ținând cont de situațiile de incompatibilitate 
Cerințe privind spațiile de depozitare și recipientele 

Nu depozitați decât în recipientul original.  
Depozitați departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.  

Clasa de depozitare conform TRGS 510 
Lichide neinflamabile LGK 12.  

 

Cap. 8 : Limitarea și controlarea expunerii / echipament personal de protecție  
8.1 Parametrii care trebuie monitorizați 
 
8.2 Limitarea și controlarea expunerii 

Echipamente tehnice de control adecvate 
Vezi cap. 7. Nu este nevoie de alte măsuri suplimentare.  

Măsuri de protecție și igienă 
Nu mâncați, beți, fumați sau prizați tabac la locul de muncă. Scoateți imediat hainele contaminate, impregnate. 
Spălați mâinile înainte de pauzele de lucru și după încheierea programului de lucru.  

Protecția ochilor/feței 
Purtați ochelari de protecție/protecție pentru față.  

Protecția mâinilor  
Material adecvat : PE (polietilenă), CR (policloropren, cauciuc cloroprenic). NBR (cauciuc nitrilic). Cauciuc butilic, 
FKM (cauciuc fluorurat - Viton). Purtați mănuși de protecție. EN 374.  

Protecția corpului 
Nu este nevoie de protecția corpului.  

 

Cap. 9 : Proprietăți fizice și chimice  
9.1 Date privind caracteristicile fizice și chimice de bază 
Stare agregat:  fluid  
Culoare:  incolor, transparent 
Miros:   caracteristic  
    Normă testare 
Valoare pH (la 20 °C)  1,5 (conc.)  3,0 (1%)  DGF H-III-1 
Modificări ale stării 
Punct de topire     -12 °C 
Start evaporare și domeniul de evaporare 100 °C 
Punct de aprindere   --- 
Pericol explozie  

Nu implică pericole legate de explozii.  
Caracteristici oxidare 

Nu suportă combustia.  
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Densitate (la 20 °C)   1,07 g/cm3  DIN 12791 
Solubilitate în apă (la 20 °C)  complet solubil  
 

Cap.10 : Stabilitate și reactivitate 
10.1 Reactivitate 

Nu există dacă produsul este utilizat în mod corespunzător.  

 
10.2 Stabilitate chimică 

Dacă condițiile ambientale sunt normale atunci produsul este chimic stabil.  
 

10.3 Posibilitate de reacții periculoase 
Nu există dacă produsul este utilizat în mod corespunzător.  

 

10.4 Condiții de evitat 
Descompunerea termică poate duce la eliberarea de gaze și vapori iritanți.  

 

10.5 Materiale incompatibile  
Baze, concentrate. Metale alcaline.  

 

10.6 Produse periculoase de descompunere 
Nu există dacă produsul este utilizat în mod corespunzător.  

 

Alte date 
Nu amestecați cu alți agenți.  

 

Cap. 11 : Informații toxicologice  
11.1 Date referitoare la efectele toxicologice 
Toxicitate acută 

CAS Nr. Denumire 

 Căi expunere Metodă           Doză Specii Sursă 

68439-50-9 Alcool gras, etoxilat 

 oral ATE                 500 mg/kg   

95-14-7 1,2,3-Benzotriazol    

 oral ATE                 500 mg/kg   

 vapori inhalați ATE                11 mg/l   

 aerosol inhalat ATE                1,5 mg/l   

73038-25-2 Alcool gras, etoxilat, fosfatat 

 oral LD50            >2000 mg/kg şobolan  

 
Efecte iritante și corozive 

Pericol de daune oculare grave 
Efecte sensibilizatoare 

Nu există.  
 

Cap.12 : Informații ecologice 
12.1 Toxicitate 

În cazul eliberării corespunzătoare a produsului în concentrații mici în instalațiile de limpezire biologic adaptate nu vor 
apărea distorsiuni ale activităților de descompunere a nămolului activat. Produsul este un acid. Înainte de deversarea 
apelor reziduale în instalația de limpezire este de obicei nevoie de o neutralizare.  

 

12.2 Persistență și degrabilitate 
Tensidele incluse în acest preparat îndeplinesc cerințele biodegradării, așa cum sunt ele stabilitate în ordonanța (EC) nr. 
648/2004 privind detergenții. Documentele care confirmă acest lucru sunt pregătite pentru autoritățile statelor din 
Uniunea Europeană și pot fi puse la dispoziția acestora la cererea lor expresă sau la cererea unui producător de 
detergenți.  

 

12.3 Potențial de bioacumulare 
Pe baza datelor actuale privind eliminarea/degradarea și potențialul de bioacumulare dăunarea pe termen lung a 
mediului înconjurător este puțin probabilă.  
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12.4 Mobilitate în sol 
Nu există date.  

 

12.5 Rezultate evaluare PBT și vPvB 
Nu se aplică. 

 

12.6 Alte efecte dăunătoare. 
Nu există date.  

 

Cap. 13: Informații legate de evacuarea deșeurilor 
13.1.Metode privind eliminarea deșeurilor 

Recomandare 
Atribuirea codului deșeu/denumirii deșeu se face conform EAKV în funcție de branșă și proces.  

Eliminarea ambalajelor contaminate și mijloace recomandate de curățare 
Ambalajele contaminate trebuie golite complet, iar după curățarea corespunzătoare pot fi refolosite.  

 

Cap. 14 : Informații referitoare la transport 
Alte informații relevante 

Nu este un bun periculos conform normelor de transport.  
 

Cap. 15 : Informații de reglementare 
15.1 Reglementări privind siguranța, protecția sănătății și mediului/reglementări specifice pentru substanță sau 
amestec 

Norme UE 
Date privind directiva VOC 2004/42/EU  0% (0 g/l) 
Norme naționale 
Clasa pericol pentru ape   2- periculos pentru ape 

Stare :    formula amestecului conform VwVwS anexa 4, nr. 3 
 

15.2 Evaluare siguranța materialului 
Nu au fost realizate evaluări ale siguranței materialului pentru ingredientele din acest amestec.  
 

Cap.16 : Alte informații  
Modificări  

Date modificate față de versiunea anterioară : 2, 8, 11, 12, 15, 16 
 

Texte fraze R (număr și text complet). 
20/22  Dăunător sănătății în caz de inhalare și înghițire.  
22  Dăunător sănătății în caz de înghițire.  
36  Irită ochii. 
38  Irită pielea. 
41  Pericol de daune oculare severe.  
50  Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice.  
51  Otrăvitor pentru organismele acvatice.  
53  Poate avea efecte dăunătoare pe termen lung în cursurile de apă.  

 

Texte pentru frazele H și EUH (număr și text complet) 
H302  Dăunător sănătății în caz de înghițire.  
H315  Provoacă iritarea pielii.  
H318  Provoacă daune oculare grave. 
H319  Provoacă iritarea severă a ochilor.  
H332  Dăunător sănătății în caz de inhalare.  
H400  Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice. 
H411  Otrăvitor pentru organismele acvatice, cu efect pe termen lung.  

 

Alte date 
Observație pentru școlarizare : Respectați instrucțiunile de utilizare de pe etichetă.  

 

Informațiile se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și ele nu reprezintă o asigurare pentru caracteristicile produsului 
și de aceea nu implică un raport contractual.  
(Datele privind substanțele periculoase au fost preluate din ultima versiune actuală a fișei tehnice de securitate a furnizorului).  


