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Ulei de curăţare KONTAKT 60 CRC Kontakt Chemie, 100 ml 
Cod produs: 812602 

 
 

Fişă tehnică de securitate                         Directiva (EC) Nr. 1907/2006 Art.31 
 
Nume produs:  KONTAKT 60 
Nr. referinţă:  AB27000-4-231110  

Realizat/prelucrat la data:   23.11.10 
Înlocuieşte/redactare a documentului:  8.09.09 

 
 
Cap. 1: Denumirea produsului şi a companiei 
 
Denumire produs: KONTAKT 60 
   Doză spray 
Aplicaţii:  pentru curăţare 
Producător/Distribuitor:  

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 

 
Informaţii pentru situaţii 
de urgenţă:   (+32) (0)52/45 60 11 

Belgia: Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245 
 

Cap. 2: Pericole 
Sănătate şi siguranţă: Extrem de inflamabil. 
   Irită ochii şi pielea. 
   Vaporii pot cauza somnolenţă şi stări de apatie.  

Observaţie: Preparatele care sunt clasificate drept periculoase pentru sănătatea umană deoarece 
reprezintă un pericol în caz de inhalare nu trebuie marcate prin fraza de risc R65 dacă sunt 
comercializate în ambalaje aerosoli sau în doze cu dispozitiv de pulverizare sigilat (v. Directiva 67/548 
Anexa VI 9.4 şi TRGS 200).  

Mediul înconjurător:  Dăunător pentru organismele acvatice, poate avea efecte dăunătoare pe termen lung în ape. 
Alte pericole: Dozele se află sub presiune. Feriţi de razele soarelui şi de temperaturi mai mari de 50 °C. După 

consumarea conţinutului nu deschideţi doza utilizând forţa şi nu aruncaţi doza în foc. Nu pulverizaţi 
spre flăcări sau obiecte incandescente. Dacă spaţiul nu este aerisit în mod adecvat se poate forma un 
amestec exploziv.  

 
Cap. 3: Compoziţie şi informaţii privind ingredientele 

Substanţă 
periculoasă 

Nr. CAS 1 CS w/w% Simbol Fraze R Note 

Dioxid de carbon 124-38-9 204-696-9 
 

1-5 -  A,G 

Ţiţei, 
(benzol<0.1%) 
uşor tratat cu 
hidrogen 
 

64742-49-0 265-151-9 <25 F,Xn,N 11-38-51/53-65-67 B,P 

2-propanol 67-63-0 200-661-7 30-60 F,Xi 11-36-67 B 
2-butanol 78-92-2 201-158-5 <20 Xi 10-36/37-67 B 
Petrol brut 8042-47-5 232-455-8 5-10   B 
Comentarii  
A: Materiale cu valori limită europene pentru locul de muncă 
G: Excluse de obligaţia de înregistrare conform Art. 2(7)(a) a Directivei REACH nr. 1907/2006 
P; Nu este clasificată drept substanţă cancerigenă. Substanţa conţine mai puţin de 0,1 Gew% benzol (Nr. Einecs 200-753-7) 

Pentru produs sau pentru ingredientele individuale este nota H şi P din Directivă. 
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Ţineţi cont de 67/548/EWG Anexa I. 
(Pentru explicaţii fraze de risc R: v. cap. 16).  
 
Cap. 4: Măsuri de prim-ajutor 
        Informaţii generale:  Respectaţi măsurile de siguranţă standard privind manipularea substanţelor chimice.  

În caz de simptome neobişnuite consultaţi un medic.  
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. Dacă starea de rău persistă consultaţi un medic. 
Înghiţire: Înghiţirea substanţei este puţin probabilă. Dacă totuşi se întâmplă acest lucru nu provocaţi 

voma, căci există pericolul de aspirare în plămâni. Dacă bănuiţi acest lucru consultaţi imediat 
un medic.  

 
Cap. 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

Temperatură de aprindere (fără combustibil): < 0 °C (creuzet închis) 
Valori limită explozie: limita superioară: nu există date 
Limita inferioară:   nu există date 
Agent extinctor:   apă, spumă, dioxid de carbon sau pulbere extinctor 
Măsuri speciale de combatere a incendiilor: Doza (dozele) care intră în contact cu focul trebuie răcită (răcite) prin 

stropirea cu apă.  
Pericole speciale şi produse de ardere: Dozele de spray pot exploda dacă sunt încălzite la temperatură mai mare 

de 50 °C 
 

Cap. 6: Măsuri împotriva scurgerilor accidentale 
Măsuri de protecţie personală:  Stingeţi toate sursele de foc. 
   Aerisiţi în mod corespunzător. 
   Purtaţi mănuşi şi echipament de protecţie. 
Măsuri de protecţie mediul înconjurător: Evitaţi deversarea în sistemul de canalizare, ape de suprafaţă, subterane 

sau sol. Dacă apa poluată ajunge în canalizare sau în apele curgătoare 
informaţi imediat autorităţile responsabile.  

 
Metode de curăţare:    Îndepărtaţi substanţa vărsată folosind material inert.  

 
Cap. 7: Manipularea şi depozitarea 

Manipularea: Utilizaţi numai în spaţii bine aerisite. Feriţi de căldură şi surse de foc. Nu pulverizaţi spre flăcări sau 
obiecte incandescente. Ţineţi la îndemână sticle cu lichid pentru spălarea ochilor. Nu inhalaţi vapori 
sau aerosoli. Evitaţi contactul cu ochii sau cu pielea. 

 
Depozitarea:  Dozele se află sub presiune. Feriţi de razele soarelui şi de temperaturi mai mari de 50 °C. Depozitaţi 

într-un loc răcoros, uscat şi bine aerisit. Produsul nu are voie să ajungă în mâinile copiilor.  
 

Cap. 8: Limitarea expunerii şi măsuri de protecţie  
Măsuri tehnice de protecţie: Asiguraţi aerisirea adecvată. Feriţi de căldură şi surse de foc. Luaţi măsuri 

împotriva încărcărilor electrostatice. 
Măsuri de protecţie personale: Atunci când manipulaţi acest produs luaţi măsuri de protecţie adecvate 

pentru a evita contactul cu pielea şi cu ochii. Utilizaţi numai în spaţii bine 
aerisite.  

Inhalare: Folosiţi un aparat de respirat dacă aerisirea nu este adecvată. (filtru AX).  
Piele şi mâini: La prelucrare purtaţi mănuşi de protecţie adecvate (nitril). 
Ochii: Purtaţi ochelari de protecţie. 
 

 Valori limită pentru locul de muncă: 
 

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

 

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

 

Dioxid de carbon 124-38-9 GW/VL 
KTW/VCD 

5000 ppm 
30000 ppm 

2- propanol 67-63-0 GW/VL 
KTW/VCD 

400 ppm 
500 ppm 

2- butanol  
Petrol brut 

78-92-2 
8042-47-5 

GW/VL 
GW/VL 
KTW/VCD 

100 ppm 
5 mg/m³ (vapori ulei) 
10 mg/m³ (vapori ulei) 

Valori limită elveţiene pentru locul de 
muncă 

 

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

 

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

 
 

Cap. 9: Proprietăţi fizice şi chimice 
Formă: Stare de agregare: lichid în doză spray cu CO2 drept propulsor 
Culoare : roşu 
Miros : solvent  
Interval/punct de fierbere : nu există date 
Densitate relativă : 0.76 g/cm3 (la 20°C) 
pH : nu se aplică 
Presiune vapori: nu există date 
Densitate relativă vapori: nu există date 
Solubilitate în apă: se poate amesteca cu apa 
Temperatura de aprindere : < 0 °C (creuzet închis) 
Temperatură de autoaprindere: > 200 °C 
Vâscozitate: nu se aplică 
Vâscozitate: < 7 mm²/s. 
Evaporare: nu există date 
 

Cap. 10: Stabilitate şi reactivitate 
Condiţii de evitat: Dozele sunt sub presiune. Feriţi de razele soarelui şi de temperaturi mai 

mari de 50 °C. 
Substanţe de evitat: Agenţi puternic oxidanţi. 
Produse periculoase de descompunere:  CO, CO2 
 

Cap. 11: Informaţii toxicologice 
Inhalare: Inhalarea vaporilor de solvenţi poate duce la stări de rău, dureri de cap şi ameţeli. 
Înghiţire: Înghiţirea este puţin probabilă. Prin vomă este posibilă aspirarea substanţei în plămâni. 

Solvenţii pot cauza pneumonia pe bază chimică.  
Contactul cu pielea: Iritată pielea. 
Contactul cu ochii: Irită ochii.  
 

Cap. 12: Informaţii ecologice 
Alte efecte dăunătoare: Dăunător pentru organismele acvatice, poate avea efecte negative pe termen lung în ape. 

Evitaţi deversarea în canalizare, apele de suprafaţă, subterane sau sol. 
 

Cap. 13: Informaţii privind eliminarea deşeurilor 
Produs: Nu eliminaţi în canalizare. Deşeurile şi dozele trebuie să fie eliminate cu respectarea 

condiţiilor de siguranţă. Eliminarea deşeurilor se face numai în concordanţă cu 
reglementările locale, regionale sau naţionale.  
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Cap. 14: Informaţii privind transportul 
Nr. UN: 1950 
Transport cale ferată/rutier GGVE/GGVS: UN1950 ambalaj sub presiune clasa: 2, VG: nu este cazul, cod: 5F, etichetă: 2.1, 

tunel: (D) 
Cod IMDG transport maritim: UN1950 clasa aerosol: 2, VG : nu este cazul, etichetă: 2.1 
EmS: F-D, S-U 
Transport aerian IATA-DGR: UN1950 aerosoli, clasa inflamabilitate: 2, VG : nu este cazul, etichetă: 2.1  
 
 

Cap. 15: Informaţii de reglementare 
Simboluri avertizare: EXTREM DE INFLAMABIL 
 EFECT IRITANT 
 
Explicaţii fraze de risc R: R36/38: Irită ochii şi pielea.  

R 52/53: Dăunător pentru organismele acvatice, poate avea efecte dăunătoare pe termen 
lung în ape.  
R67: Vaporii pot produce somnolenţă şi stare de apatie.  

Explicaţii fraze de risc S: S2: Nu are voie să ajungă în mâinile copiilor. 
 S16: Feriţi de sursele de foc. Nu fumaţi. 
 S23: Nu inhalaţi vapori/aerosoli. 

S35: Deşeurile şi dozele trebuie eliminate într-un mod sigur. 
 S51: Utilizaţi numai în spaţii bine aerisite.  
 

Dozele se află sub presiune. Feriţi de razele soarelui şi de temperaturi mai mari de 50 °C. După utilizarea conţinutului nu 
deschideţi cu forţa şi nu aruncaţi doza în foc. Nu pulverizaţi spre flăcări sau obiecte incandescente. Fără aerisire adecvată se 
poate forma un amestec exploziv. Clasificat conform directivei 2008/47/EC pentru alinierea directivei aerosoli 5/324/EEC. 
Clasificare conform directivei 99/45/EU.  
Observaţie: Preparatele care sunt clasificate drept periculoase pentru sănătatea umană deoarece reprezintă un pericol în caz de 
inhalare nu trebuie marcate prin fraza de risc R65 dacă sunt comercializate în ambalaje aerosoli sau în doze cu dispozitiv de 
pulverizare sigilat (v. Directiva 67/548 Anexa VI 9.4 şi TRGS 200).  

 
Directive naţionale:Germania 
Clasa de poluare ape 1 (poluant slab) 

  
Cap. 16: Alte informaţii 

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

Această fişă tehnică de siguranţă poate fi copiată sau transmisă mai departe fără aprobarea scrisă a CRC numai în forma 
actuală şi numai în varianta completă.  
 

Explicaţii fraze de risc R:  R10: Inflamabil. 
  R11: Uşor inflamabil. 
  R36: Irită ochii. 
  R36/37: Irită ochii şi organele respiratorii.  
  R38: Irită pielea. 

 R51/53: Otrăvitor pentru organismele acvatice, poate avea efecte dăunătoare pe 
termen lung în ape.  
R65: Dăunător sănătăţii: poate cauza afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 

 R67: Vaporii pot produce somnolenţă şi stare de apatie.  
 
 
Această fişă tehnică de siguranţă trebuie modificată permanent pentru a fi în concordanţă cu stadiul dezvoltării tehnicii şi cu 
reglementările adoptate şi de aceea ea este tot timpul actualizată. Cea mai nouă versiune a acestei fişe tehnice de siguranţă 
poate fi solicitată de la CRC sau poate fi găsită la pagina de internet: www.crcind.com. Recomandăm înregistrarea pe pagina 
noastră web în aşa fel încât să fiţi redirecţionat automat la ultima versiune pentru fişa tehnică de siguranţă solicitată.  

http://www.crcind.com/

