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Spray de curăţare componente optice 
KONTAKT IPA CRC Kontakt Chemie 

Cod produs: 806641 
 
 

Fişă tehnică de securitate             Directiva (EC) Nr. 1907/2006 Art.31 
 
Nume produs:   KONTAKT IPA 
Nr. referinţă:   BDS000792_4_20111110 

Realizat/prelucrat la data:  10.11.11 versiune 1.0 
Înlocuieşte/redactare a documentului: AB27710 

 
 
Cap. 1: Denumirea substanţei, respectiv preparatului şi a companiei 
 
1.1 Denumire produs 

KONTAKT IPA 
Spray  
 

1.2 Utilizarea adecvată şi neadecvată a substanţei sau preparatului  
Curăţarea componentelor optice  
 

1.3 Detalii legate de distribuitor, cel care a redactat fişa tehnică de securitate 
CRC Industries Europe bvba 
Touwslagerstraat 1 
9240 Zele 
Belgia 
Tel.: +32(0)52/45.60.11 
Fax.: +32(0)52/45.00.34 
E-mail : hse@crcind.com 
 

1.4 Nr. telefon de urgenţă 
CRC Industries Europe, Belgia: tel.: +32(0)52/45.60.11 (în timpul programului de lucru)  
Belgia: Centru Informare Substanţe Otrăvitoare: 070 - 245 245 
 

Cap. 2: Pericole posibile  
 
2.1 Clasificarea substanţei sau amestecului  

Clasificare conform 67/548/EEC sau 1999/45/EC 
  

Sănătate: R36: Irită ochii 
  R67: Vaporii pot cauza somnolenţă şi stare de apatie 
Fizic: EXTREM DE INFLAMABIL 
Mediu: Fără clasificare  
 
 

2.2 Elemente de clasificare  

Simboluri de avertizare   
EXTREM DE INFLAMABIL 

 
XI: EFECT DE IRITARE 

Fraze de risc R (pericole):  R36: Irită ochii. 
R67: Vaporii pot cauza somnolenţă şi stare de apatie. 

Fraze de risc S (siguranţă): S2: Produsul nu are voie să ajungă în mâinile copiilor 
 S16: Feriţi de sursele de foc. Nu fumaţi. 
 S23: Nu inhalaţi vaporii/aerosolii. 
 S35: Deşeurile şi dozele trebuie eliminate cu respectarea condiţiilor de siguranţă. 
 S51: Utilizaţi numai în spaţii bine aerisite.  
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Elemente suplimentare de clasificare conform normei aerosoli 75/324/EC:  
Doze sub presiune. Feriţi de razele soarelui şi de temperaturi mai mari de 50 °C. 
După consumarea conţinutului nu deschideţi cu forţa şi nu aruncaţi în foc doza. Nu pulverizaţi spre flăcări sau obiecte 
incandescente.  
Dacă spaţiile nu sunt aerisite în mod corespunzător se poate forma un amestec exploziv.  

 
2.3 Alte pericole 

Nu există.  
 

Cap. 3: Compoziţie/Informaţii privind ingredientele 
 

3.1 Substanţa 
 Nu se aplică.  

 
3.2 Amestec 

 

Substanţă 
periculoasă 

Nr. CAS Nr. EC w/w% Simbol Fraze de risc R Observaţii 

2-propanol 67-63-0 200-661-7 75-100 F,Xi 11-36-67 B 
Dioxid de 
carbon 

124-38-9 204-696-9 1 – 5    A, G  

Comentarii 
A: Substanţe cu valori limită europene pentru locul de muncă 
B: Substanţe cu valori limită naţionale pentru locul de muncă 
G: Scutite de obligaţia de înregistrare conform Art. 27 (a) al normei REACH 1907/2006 

 
Substanţă 
periculoasă 

Nr. înregistrare Nr. 
CAS 

Nr. 
EC 

w/w % Clasa şi 
categoria de 
pericol 

Instrucţiuni privind 
pericolele 

Observaţii 

2-propanol 01-2119457558-
25 

67-63-
0 

200-
661-7 

75-100 Soluţie 
inflamabilă, 
irită ochii 2, 
STOT SE 3 

H225,H319,H336 B 

Dioxid de carbon  124-
38-9 

204-
696-9 

1 -5  Gaz sub 
presiune  

H280 A, G 

Comentarii 
A: Substanţe cu valori limită europene pentru locul de muncă 
B: Substanţe cu valori limită naţionale pentru locul de muncă 
G: Scutite de obligaţia de înregistrare conform Art. 27 (a) al normei REACH 1907/2006 

(Explicaţii fraze de risc: v. cap. 16) 
 

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

Contact cu ochii: Dacă substanţa ajunge în ochi spălaţi bine cu apă în decurs de 15 minute de la contact. 
Contact cu pielea: Scoateţi imediat toate hainele contaminate şi umeziţi bine cu apă zonele de piele afectate. 

Spălaţi cu apă şi săpun. Dacă iritaţia persistă consultaţi un medic. 
Inhalare: Transportaţi pacientul afară la aer curat. Pacientul trebuie să stea într-o poziţie uşor înclinată 

şi într-o stare de linişte. Feriţi pacientul de senzaţia de frig. Desfaceţi hainele dacă sunt prea 
strâmte. Dacă starea de rău persistă consultaţi un medic. 

Înghiţire: Înghiţirea substanţei este puţin probabilă. Dacă totuşi se întâmplă acest lucru nu provocaţi 
voma şi consultaţi un medic.  

 
4.2 Simptome acute şi cu apariţie întârziată 

Inhalare: Inhalarea în cantitate mare a vaporilor de solvenţi poate duce la stări de rău, dureri de cap şi 
ameţeli. 

Înghiţire: Poate duce la afecţiuni gastrointestinale. Simptome: dureri în gât, dureri abdominale, stare 
de rău, vomă. 

Contactul cu pielea: Poate cauza iritaţii. Simptome: roşeaţă şi dureri. 
Contactul cu ochii: Irită ochii. Simptome: roşeaţă şi dureri.  
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4.3 Instrucţiuni privind ajutorul medical de urgenţă sau tratamente speciale 
Instrucţiuni generale: În caz de stare de rău consultaţi medicul (dacă este posibil arătaţi medicului eticheta 

produsului).  
 

Cap. 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

Spumă, dioxid de carbon sau pulbere extinctor.  
 
5.2 Pericole speciale asociate cu substanţa sau amestecul 

Dozele de spray pot exploda dacă sunt încălzite la temperaturi mai mari de 50 °C. 
Se formează produse de descompunere periculoase. 
CO, CO2 

 
5.3 Instrucţiuni privind combaterea incendiilor 

Doza (dozele) de spray ce a (au) ajuns în contact cu focul trebuie răcită (răcite) prin stropirea cu apă. Nu inhalaţi fumul 
produs în urma incendiului.  

 
Cap. 6: Măsuri împotriva scurgerilor accidentale 
 
6.1 Măsuri de siguranţă pentru persoanele în cauză, echipament de protecţie şi proceduri în caz de accident 

Stingeţi toate sursele de foc. 
Asiguraţi o aerisire adecvată. 
Purtaţi mănuşi şi echipament de protecţie.  

 
6.2 Măsuri de protecţie ale mediului înconjurător 

Nu deversaţi reziduurile în sistemul de canalizare, ape de suprafaţă, subterane sau sol. Dacă apa poluată ajunge în canalizare 
sau în apele curgătoare informaţi imediat autorităţile responsabile.  

 
6.3 Metode şi materiale pentru oprirea contaminării şi curăţare  

Îndepărtaţi substanţa vărsată folosind material inert.  
Depozitaţi în containere adecvate. 

 
6.4 Trimitere la alte capitole 

Pentru alte informaţii v. cap. 8.  
  

Cap. 7: Manipularea şi depozitarea 
 
7.1 Măsuri de protecţie pentru o manipulare sigură 

Feriţi de căldură şi surse de foc. 
Luaţi măsuri împotriva încărcărilor electrostatice. 
Aparatele trebuie să fie împământate. 
Utilizaţi echipamente electrice/sisteme de ventilaţie/sisteme de iluminare cu protecţie la explozie.  
Utilizaţi numai unelte care nu produc scântei. 
Nu inhalaţi vapori sau aerosoli. 
Asiguraţi o ventilaţie adecvată. 
Evitaţi contactul cu ochii sau cu pielea. 
Spălaţi cu grijă după utilizare. 
Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie/ochelari de protecţie/măşti.  
Ţineţi la îndemână sticle cu lichid pentru spălarea ochilor.  

 
7.2 Condiţii pentru depozitarea în siguranţă ţinând cont de incompatibilitate 

Dozele se află sub presiune. Feriţi de razele soarelui şi de temperaturi mai mari de 50 °C. 
Produsul nu are voie să ajungă în mâinile copiilor.  

 
7.3 Aplicaţii specifice 

Spray de curăţare.  
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Cap. 8: Limitarea şi controlarea expunerii/Echipament de protecţie personală 
 

8.1 Parametri care trebuie monitorizaţi 
 

Valori limită pentru locul de muncă: 
 

Substanţă periculoasă Nr. CAS Metodă 
Valori limită europene pentru locul 
de muncă: 

 

Dioxid de carbon 124-38-9 AGW/MAK 5000 ppm 
2-propanol  67-63-0 AGW/MAK 400 ppm 
  STEL 500 ppm 
Valori limită austriece pentru locul de 
muncă: 

 

Dioxid de carbon 124-38-9 AGW/MAK 5000 ppm 
2-propanol  67-63-0 AGW/MAK 200 ppm 
Valori limită belgiene pentru locul de 
muncă: 

 

Dioxid de carbon 124-38-9 AGW/MAK 5000 ppm 
  STEL 30000 ppm 
2-propanol 67-63-0 AGW/MAK 400 ppm 
  STEL 500 ppm 
Valori limită elveţiene pentru locul de 
muncă 

 

Dioxid de carbon 124-38-9 AGW/MAK 5000 ppm 
2-propanol 67-63-0 AGW/MAK 200 ppm 
Valori limită germane pentru locul de 
muncă 

 

Dioxid de carbon 124-38-9 AGW/MAK 5000 ppm 
2-propanol 67-63-0 AGW/MAK 200 ppm 

 
8.2 Limitarea şi monitorizarea expunerii 

Măsuri tehnice de protecţie:  Asiguraţi aerisirea adecvată. 
Măsuri de protecţie personale: Atunci când manipulaţi acest produs luaţi măsuri de protecţie adecvate 

pentru a evita contactul cu pielea şi cu ochii. 
Inhalare: Folosiţi un aparat de respirat dacă aerisirea nu este adecvată. Folosiţi 

mască de protecţie contra gazelor şi vaporilor organici (filtru A sau AX).  
Piele şi mâini: La prelucrare purtaţi mănuşi de protecţie adecvate (neopren). 
Ochii: Purtaţi ochelari de protecţie la stropirea cu apă 
 

Cap. 9: Proprietăţi fizice şi chimice 
 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă: Stare de agregare: lichid în doză spray cu CO2 drept propulsor 
Culoare : incolor 
Miros : alcool  
pH : nu se aplică 
Interval/punct de fierbere : 82 °C 
Temperatura de aprindere : 12 °C (creuzet închis) 
Valori limită explozie :  
Val. superioară: 12% 
Val. inferioară: 2% 
Presiune vapori: 43 mbari (la 20 °C) 
Densitate relativă: 0,8 
Solubilitate în apă: solubil 
Temperatură de autoaprindere: 425 °C 
 

9.2 Alte informaţii 
VOC: 760 g/l 
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Cap. 10: Stabilitate şi reactivitate 
 
10.1 Reactivitate 

Nu se cunosc reacţii periculoase dacă produsul este utilizat în mod corespunzător. 
 
10.2 Stabilitate chimică 

Stabil 
 
10.3 Posibilitate de reacţii periculoase 

Nu se cunosc reacţii periculoase dacă produsul este utilizat în mod corespunzător. 
 
10.4 Condiţii de evitat 

Evitaţi supraîncălzirea. 
 
10.5 Materiale incompatibile 

Agenţi puternic oxidanţi. 
 
10.6 Produse de descompunere periculoase 

CO, CO2.  
 
Cap. 11: Informaţii toxicologice 
 
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice  

Inhalare: Inhalarea în cantitate mare a vaporilor de solvenţi poate duce la stări de rău, dureri de cap şi 
ameţeli. 

Înghiţire: Poate duce la afecţiuni gastrointestinale.  
Contactul cu pielea: Poate cauza iritaţii.  
Contactul cu ochii: Irită ochii.  
 
Informaţii toxicologice 

Substanţă periculoasă Nr. CAS Metodă  
2-propanol 67-63-0 LD50 oral rozător >2000 mg/kg 
  LD50 inhalare rozător >20 mg/l 
  LD50 piele rozător >2000 mg/kg 

 
12.1 Toxicitate 

Fără clasificare. 
 
Informaţii ecotoxicologice 

Substanţă periculoasă Nr. CAS Metodă  
2-propanol 67-63-0 IC50 alge >100 mg/l 
  LC50 peşte >100 mg/l 
  EC50 daphnia >100 mg/l 

  
12.2 Persistenţă şi degradabilitate 

Nu sunt disponibile date experimentale. 
 

12.3 Potenţial de bioacumulare 
Nu sunt disponibile date experimentale. 
 

12.4 Mobilitate în sol 
Solubil în apă. 
 

12.5 Rezultate evaluare PBT şi vP vB 
Nu există informaţii. 
 

12.6 Alte efecte dăunătoare.  
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Cap. 13: Informaţii privind eliminarea deşeurilor 
 

13.1 Procedeu de eliminare a deşeurilor 
Produs: Deşeurile şi dozele trebuie să fie eliminate cu respectarea condiţiilor de siguranţă. Nu 

deversaţi în canalizare sau mediul înconjurător, eliminaţi numai în locurile de depozitare 
special amenajate.  

Ambalaj contaminat: Eliminarea ambalajului se face în concordanţă cu reglementările locale, regionale sau 
naţionale în vigoare. 

 
Cap. 14: Informaţii privind transportul 
 

14.1 Număr UN 
Nr. UN: 1950 

 
14.2 Denumire corectă expediere mărfuri UN 

Denumire corectă expediere mărfuri: AEROSOL, inflamabil 
 
14.3 Clasa de pericol transport 

Clasa:  2.1 
Cod clasificare ADR/RID:  5F 

 
14.4 Grupă ambalaj 

Grupă ambalaj:  nu se aplică 
 
14.5 Pericole mediul înconjurător 

ADR/RID – pericol pentru mediul înconjurător: nu 
IMDG – poluant marin: nu 
ADR/RID –pericol pentru mediul înconjurător: nu 

 
14.6 Măsuri speciale de protecţie pentru utilizator 

ADR/RID – categorie tunel: D 
IMDG - Ems: F-D,S-U 
IATA/ICAO - PAX: 203 
IATA/ICAO – CAO: 203 

 
14.7 Transport mărfuri conform Anexei II a Convenţiei MARPOL 3/78 şi 

conform Codului IBC 
Nu se aplică. 

 
Cap. 15: Informaţii de reglementare 
 

15.1 Reglementări privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi mediului înconjurător/Reglementări specifice privind 
substanţa sau amestecul 

Fişa tehnică de securitate a fost redactată conform reglementărilor europene actuale.  
Directiva 2008/47/EC pentru alinierea Directivei aerosoli 75/324/EEC. 
Directiva 99/45/EU 
Ordonanţa EG Nr 1907/2006 (REACH) 

 
15.2 Evaluare siguranţă substanţă 

Nu există informaţii. 
 
Cap. 16: Alte informaţii 

Explicaţii fraze de risc R:  R11: Uşor inflamabil. 
  R36: Irită ochii. 

 R67: Vaporii pot produce somnolenţă şi stare de apatie.  
Explicaţii informaţii pericol: H225: Lichidele şi vaporii sunt uşor inflamabili. 
 H280: Conţine gaz sub presiune, poate exploda dacă este încălzit. 
 H319: Cauzează iritaţii grave ale ochilor. 
 H336: Poate produce somnolenţă şi stare de apatie.  
 

Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele noastre actuale. Ele nu reprezintă garanţii pentru caracteristicile produsului şi nu 
motivează niciun raport juridic contractual. 


