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Fiúa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31
Tiprit la: 04.08.2021

*

data de actualizare: 04.08.2021
Numrul versiunii 2 (înlocuiete versiunea 1)

SECğIUNEA 1: Identificarea substanĠei/amestecului úi a societăĠii/
întreprinderii
· 1.1 Identificator de produs
· Denumire comercial : Cartechnic PAG 150
· UFI: 60RV-40RR-F00E-YKNP
· 1.2 Utiliz ri relevante identificate ale substan  ei sau ale amestecului  i utiliz ri
contraindicate
Nu exist alte informaii relevante.
· Utilizarea materialului / a preparatului Ulei pentru aparatele de aer condiionat
· 1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate
· Produc tor/furnizor:
Auto-Teile Ring GmbH
Marie-Curie-Straße 3
D-73770 Denkendorf
Tel: +49 (0)711 918979-99
E-Mail: info@cartechnic.de
· Informaii asigurate de:
Tel:
+49 (0) 711 918979-99
E-Mail: info@cartechnic.de
· 1.4 Num r de telefon care poate fi apelat în caz de urgen :
National Institute for Public Health
Ministry of Health
Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3
Sector 5 Bucuresti
050463 Romania
phone: +40213183606
Email:infotox@insp.gov.ro

SECğIUNEA 2: Identificarea pericolelor
· 2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Provoac iritarea pielii.
Eye Irrit. 2 H319 Provoac o iritare grav a ochilor.
· 2.2 Elemente de etichetare
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat  i etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea i
ambalarea (CLP).
· Pictograme de pericol

GHS07
· Cuvânt de avertizare Atenie
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· Fraze de pericol
H315 Provoac iritarea pielii.
H319 Provoac o iritare grav a ochilor.
· Fraze de precauie
P280
A se purta mnui de protecie/ echipament de protecie a ochilor/echipament
de protecie a feei.
P302+P352
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Splai cu mult ap.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Cl ti i cu aten ie cu ap timp de mai
multe minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru
se poate face cu uurin. Continuai s cltii.
P337+P313
Dac iritarea ochilor persist: consultai medicul.
P362+P364
Scoatei îmbrcmintea contaminat i spalai-o înainte de reutilizare.
· 2.3 Alte pericole
· Rezultatele evalu rii PBT i vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

SECğIUNEA 3: CompoziĠie/informaĠii privind componenĠii
· 3.2 Amestecuri
· Descriere: Amestec format din urmtoarele substane:
· Componente periculoase:
75-100%
CAS: 9003-13-8
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],-butyl--hydroxy
Eye Irrit. 2, H319
CAS: 64-19-7
acid acetic
<1%
EINECS: 200-580-7
Flam. Liq. 3, H226;
Skin Corr. 1A, H314;
Acute Tox.
4, H312
Limite de concentraie specifice:
Skin Corr. 1A; H314: C  90 %
Skin Corr. 1B; H314: 25 % C < 90 %
Skin Irrit. 2; H315: 10 % C < 25 %
Eye Irrit. 2; H319: 10 % C < 25 %
· Indicaii suplimentare:
Coninutul exact al textului inidicaiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECğIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
· 4.1 Descrierea m surilor de prim ajutor
· Indicaii generale: A se îndeprta imediat hainele atinse de produs.
· dup inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit  i în caz de efecte secundare consultat
medicul.
· dup contactul cu pielea: In general acest produs nu irit pielea.
· dup contactul cu ochii:
Este necesar splarea ochilor cu ap curent timp de cîteva minute, inînd pleoapele complet
deschise.
· dup înghiire:
Nu trebuie provocat voma, trebuie chemat imediat medicul.
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In timpul vomitrii, pacientul trebuie aezat în poziie culcat lateral.
· 4.2 Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate
Nu exist alte informaii relevante.
· 4.3 Indica ii privind orice fel de asisten medical imediat  i tratamentele speciale
necesare
Nu exist alte informaii relevante.

SECğIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit:
CO2, nisip, pulbere. Nu folosii apa.
Spum rezistent la alcool
Trebuie adoptate msuri antiincendiu în vecintate.
· Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguran : Ap
· 5.2 Pericole speciale cauzate de substan sau de amestec Nu exist alte informaii relevante.
· 5.3 Recomand ri destinate pompierilor
· Mijloace de protecie specifice: Nu sînt necesare msuri speciale.
· Alte indicaii
Apa contaminat trebuie adunat separat i nu va fi amestecat cu reziduurile normale.
Rezervoarele în pericol trebuie rcite cu un jet de ap.

SECğIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale
· 6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen
Trebuie îndeprtate sursele de incendiu.
Risc de alunecare considerabil datorit pierderii de coninut i spargerii produsului.
Trebuie folosit masca de protecie respiratorie.
· 6.2 Precauii pentru mediul înconjur tor:
Trebuie evitat accesul produsului în reeaua de canalizare sau de alimentare cu ap.
In cazul accesului în reeaua de canalizare sau de aprovizionare cu ap, trebuie informate imediat
autoritile responsabile.
· 6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru cur enie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,f in fosilic , leg tur
universal, legtur de acizi, rumegu).
· 6.4 Trimiteri c tre alte seciuni
Nu se formeaz substane periculoase.
Pentru informaii cu privire la o manipulare sigur vezi capitolul 7.
Pentru informaii cu privire la echipamentul de protecie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECğIUNEA 7: Manipulare úi depozitare
· 7.1 Precauii pentru manipularea în condiii de securitate
Se va evita formarea de bule de ulei.
· Indicaii în caz de incendiu sau explozie:
Se vor îndeprta sursele de incendiu - fumatul interzis.
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· 7.2 Condiii de depozitare în condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit i
· Mod de p strare:
· Condiii pentru depozite i rezervoare: Produsul se va pstra numai în ambalajul original.
· Indicaii cu privire la stocarea mixt : Nu este necesar.
· Alte indicaii cu privire la condiiile de depozitare:
A se feri de cldur i de razele soarelui.
Rezervoarele se vor închide ermetic.
· 7.3 Utilizare (utiliz ri) final (finale) specific (specifice) Nu exist alte informaii relevante.

SECğIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecĠia personală
· 8.1 Parametri de control
· Ingredienii ale c ror valori limit trebuie inute sub control la locurile de munc :
64-19-7 acid acetic
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 50 mg/m3, 20 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 25 mg/m3, 10 ppm
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 50 mg/m3, 20 ppm
Valoare limita maxima 8 ore: 25 mg/m3, 10 ppm
· 8.2 Controale ale expunerii
· Controale tehnice corespunz toare Fr date suplimentare, a se vedea punctul 7.
· M suri de protecie individual , cum ar fi echipamentul de protecie personal
· Norme generale de protecie i de igien în timpul lucrului:
A se vedea msurile de protecie cunoscute la manipularea substanelor chimice.
· Protecie respiratorie Nu este necesar.
· Protecia mâinilor
Mnui rezistente la ulei.
Materialul din care sunt fabricate mnuile trebuie s fie impermeabil la aer i rezistent la produs /
substan / preparat.
Alegerea materialului pentru mnui se va face luându-se în consideraie timpul de penetrare, rata
de permeabilitate i degradarea.
· Material pentru m nui
Alegerea unei mnui potrivite nu depinde numai de material, ci i de alte caracteristici de calitate
 i difer de la produc tor la produc tor. Dac produsul reprezint un preparat din mai multe
substan e, durabilitatea materialului pentru m nu i nu poate fi probat în prealabil  i de aceea
trebuie controlat înainte de folosire.
· Timp de penetraie al materialului pentru m nui
Timpul exact de penetrare trebuie aflat i respectat de ctre fabricantul mnuilor de protecie.
· Protejarea ochilor/feei Ochelari de protecie.

SECğIUNEA 9: ProprietăĠile fizice úi chimice
· 9.1 Informaii privind propriet ile fizice i chimice de baz
· Indicaii generale
galben deschis
· Culoare:
caracteristic
· Miros:
Nedefinit.
· Pragul de acceptare a mirosului:
(Continuare pe pagina 5 )
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· Punctul de topire/punctul de îngheare:
· Punctul de fierbere sau punctul iniial de
fierbere i intervalul de fierbere
· Inflamabilitatea
· Limita inferioar i superioar de explozie
· superioar :
· Punctul de inflamabilitate
· Temperatura de autoaprindere:
· Temperatura de descompunere:
· pH
· Vâscozitatea:
· Viscozitatea cinematic la 40 °C
· dinamic :
· Solubilitate
· Apa:
· Coeficientul de partiie n-octanol/ap
(valoarea log)
· Presiunea vaporilor
· Densitatea i/sau densitatea relativ
· Densitate:
· Densitatea relativ la 20 °C:
· Densitatea vaporilor:

nedefinit
nedefinit
neaplicabil
Nedefinit.
234 °C
Produsul nu este autoinflamabil.
Nedefinit.
Nedefinit.
136 mm2/s
Nedefinit.
se amestec puin respectiv deloc
Nedefinit.
Nedefinit.
Nedefinit
1,01
Nedefinit.
Nedefinit.

· 9.2 Alte informaii
· Aspect:
lichid
· Form :
· Indica  ii importante pentru protejarea
s n t ii i a mediului, ca i pentru securitate
Produsul nu este explozibil.
· Propriet i explozive:
· Nivelul solventului:
<1,00 %
· VOC (EC)
· Schimbare de stare de agregare
Nedefinit.
· Viteza de evaporare
· Informa  ii cu privire la clasele de pericol
fizic
nu apare
· Explozibili
nu apare
· Gaze inflamabile
nu apare
· Aerosoli
nu apare
· Gaze oxidante
nu apare
· Gaze sub presiune
nu apare
· Lichide inflamabile
nu apare
· Solide inflamabile
nu apare
· Substane i amestecuri autoreactive
nu apare
· Lichide piroforice
nu apare
· Solide piroforice
· Substane i amestecuri care se autoînc lzesc nu apare
· Substane i amestecuri care emit gaze
nu apare
inflamabile în contact cu apa
nu apare
· Lichide oxidante
(Continuare pe pagina 6 )
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· Solide oxidante
· Peroxizi organici
· Corozive pentru metale
· Explozivi desensibilizai

nu apare
nu apare
nu apare
nu apare

SECğIUNEA 10: Stabilitate úi reactivitate
· 10.1 Reactivitate Nu exist alte informaii relevante.
· 10.2 Stabilitate chimic
· Descompunere termic / condiii de evitat:
Pentru a se evita descompunerea termic, nu se va înclzi.
· 10.3 Posibilitatea de reacii periculoase Nu se cunosc reacii periculoase.
· 10.4 Condiii de evitat Nu exist alte informaii relevante.
· 10.5 Materiale incompatibile: Nu exist alte informaii relevante.
· 10.6 Produi de descompunere periculoi:
Nu sînt cunoscui produi de descompunere periculoi.

SECğIUNEA 11: InformaĠii toxicologice
· 11.1 Informaii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
· Toxicitatea acut Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Corodarea/iritarea pielii
Provoac iritarea pielii.
· Lezarea grav /iritarea ochilor
Provoac o iritare grav a ochilor.
· Sensibilizarea c ilor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Mutagenitatea celulelor germinative
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Toxicitatea pentru reproducere
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· STOT (toxicitatea asupra organelor int specifice) – expunere unic
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· STOT (toxicitatea asupra organelor int specifice) – expunere repetat
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· 11.2 Informaii privind alte pericole
· Propriet i de perturbator endocrin
nici una dintre substanele coninute nu este consemnat

SECğIUNEA 12: InformaĠii ecologice
· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatic : Nu exist alte informaii relevante.
· 12.2 Persisten i degradabilitate Nu exist alte informaii relevante.
· 12.3 Potenial de bioacumulare Nu exist alte informaii relevante.
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· 12.4 Mobilitate în sol Nu exist alte informaii relevante.
· 12.5 Rezultatele evalu rilor PBT i vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
· 12.6 Propriet i de perturbator endocrin
Produsul nu conine substane cu proprieti de perturbare endocrin.
· 12.7 Alte efecte adverse
· Alte indicaii ecologice:
· Indicaii generale: Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puin periculos

SECğIUNEA 13: ConsideraĠii privind eliminarea
· 13.1 Metode de tratare a deeurilor
· Recomandare:
Uleiurile folosite trebuie depuse numai la centrele de colectare autorizate.
Produsul nu se va îndeprta împreun cu resturile menajere. Se va evita ptrunderea în canalizare.
· Ambalaje impure:
· Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziiilor administrative.

SECğIUNEA 14: InformaĠii referitoare la transport
· 14.1 Num rul ONU sau num rul de identificare
nu apare
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.2 Denumirea corect ONU pentru expediie
nu apare
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clasa

nu apare

· 14.4 Grupul de ambalare
· ADR, IMDG, IATA

nu apare

· 14.5 Pericole pentru mediul înconjur tor:
Nu
· Marine Pollutant
· 14.6 Precauii speciale pentru utilizatori neaplicabil
· 14.7 Transportul maritim în vrac în
conformitate cu instrumentele OMI

neaplicabil

· UN "Model Regulation":

nu apare
RO
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SECğIUNEA 15: InformaĠii de reglementare
· 15.1 Regulamente/legisla ie în domeniul securit  ii, al s n t  ii  i al mediului specifice
(specific ) pentru substana sau amestecul în cauz
· Directiva 2012/18/UE
· Denumirea substanelor periculoase - ANEXA I
nici una dintre substanele coninute nu este consemnat
· REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiii de restricionare: 3
· Directiva 2011/65/UE privind restriciile de utilizare a anumitor substane periculoase în
echipamentele electrice i electronice - Anexa II
nici una dintre substanele coninute nu este consemnat
· REGULAMENTUL (UE) 2019/1148
· Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRIC IONA I (Valoarea-limit
superioar în scopul acord rii licenei în temeiul articolului 5 alineatul (3))
nici una dintre substanele coninute nu este consemnat
· Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTA I
nici una dintre substanele coninute nu este consemnat
· 15.2 Evaluarea securit ii chimice: Nu a fost efectuat o evaluare a securitii chimice.
*

SECğIUNEA 16: Alte informaĠii
Datele au fost raportate pe baza cunotinelor noastre actuale, nu reprezint totui nici o garanie
pentru caracteristicile produsului i nu motiveaz nici un raport juridic contractual.
· principiile relevante
H226 Lichid i vapori inflamabili.
H312 Nociv în contact cu pielea.
H314 Provoac arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.
H319 Provoac o iritare grav a ochilor.
· Interlocutor: Herr Klebanov
· Data versiunii anterioare: 04.08.2021
· Num rul de versiune al versiunii anterioare: 1
· Abrevieri i acronime:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acut – Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 1A
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lezarea grav a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2

· * Date privitoare la versiunea anterioar modificat
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