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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului

HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizarea substanţei/amestecului
antigel/răcitor
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Societatea:
ROWE MINERALOELWERK GMBH
Numele străzii:
Langgewann 101
Oraşul:
D-67547 Worms

Telefon:
E-Mail:
Internet:
Departamentul responsabil:
1.4. Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă:

+49 (0)6241 5906-0
info@rowe-mineraloel.com
www.rowe-mineraloel.com
Kundenservice

Fax: +49 (0)6241 5906-999

Giftnotruf Mainz (DE; E) +49 (0)6131-19240

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Categorii de pericol:
Toxicitate acută: Tox. Acut. 4
Toxicitate pentru reproducere: Tox. repr. 2
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată: Stot RE 2
Fraze de pericol:
Nociv în caz de înghiţire.
Susceptibil de a dăuna fătului.
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
2.2. Elemente pentru etichetă
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă
etandiol
sodiu 2-etilhexanoat
Cuvânt de avertizare:

Atenţie

Pictograme:

Fraze de pericol
H361d
H373
Fraze de precauţie
P260
P280

P301+P310
P501

Susceptibil de a dăuna fătului.
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a
ochilor/echipament de protecţie a feţei.
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic.
Aruncaţi conţinutul/recipientul la înlăturare conform prevederilor locale.
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2.3. Alte pericole
Dupa inspirare: Aburii sau ceţele în concentraţii mai ridicate decât cele permise sau în concentraţii neobişnuit
de ridcate pot duce la o iritaţie a nasului şi gâtului precum la dureri de cap, greaţă şi somnolenţă.
Dupa contactul cu pielea: Un contact scurt poate produce o iritaţie uşoară. Un contact prelungit (de exemplu
prin îmbrăcăminte stropită cu produsul) poate duce la o iritaţie serioasă, care se manifestă sub formă de
roşeaţă şi umflătură.
Dupa contactul cu ochiul: Inrosire a conjunctivei.
dupa inghitire: Ingerarea unor cantităţi mici duce la leziuni ale rinichilor.
Atentie la varsaturi; pericol de aspirare!

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii
3.2. Amestecuri
Componenţi cu potenţial periculos
Nr. CAS

Componente
Nr. CE

Greutate
Nr. Index

Nr. REACH

Clasificare GHS
107-21-1

etandiol
203-473-3

34-<80 %
603-027-00-1

01-2119456816-28

Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373
19766-89-3

sodiu 2-etilhexanoat

3-<5 %

243-283-8
Repr. 2; H361d

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi alineatul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicaţii generale
Imbracamintea contaminata se schimba.
Dacă se inhalează
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire. Tratament medical necesar. Dacă respiraţia este dificilă,
transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
Cereti imediat sfatul medicului.
În caz de contact cu pielea
Spalarea cu multa apa. Schimbaţi urgent îmbrăcămintea contaminată. Tratament medical necesar. După
contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apa si săpun.
În caz de contact cu ochii
Dupa contactul cu ochii: Clatiti imediat prudent si temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi. Se merge la
medicul de ochi.
Dacă este ingerat
Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Provocarea vamarii, daca persoana in cauza e
constienta. Tratament medical necesar. Dupa inghitire clatiti gura cu suficienta apa (numai daca persoana este
constienta) si solicitati imediat ajutor medical. Dati sa bea apa din abundenta in inghitituri mici (efect de dilutie).
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Nu exista informatii.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Tratare simptomatica. Prim ajutor, decontaminare, tratarea simptomelor. Nu este cunoscut niciun antidot
specific.
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SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzătoare
Masurile de stingere corespund zonei. Pulbere de stingere uscata. Spuma.
Mijloace de stingere necorespunzătoare
Jet apa de mare putere.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză
Neinflamabil. In caz de incendiu pot aparea: formarea de aerosoli sau ceata. Gaz/vapori, daunator sanatatii.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator. Se vor
ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant universal).
Informaţii suplimentare
Vaporii se indeparteaza prin stropire cu apa. Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa
ajunga in canalizare sau in apele de suprafata. Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa
ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Se va asigura o aerisire suficienta. A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. Evitarea inspirarii si contactul cu
pielea si cu ochii. Utilizati echipament personal de protectie. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală
conform cerinţelor. Utilizati protectie respiratorie adecvata.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Colectati separat apa de stingere
contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant
universal). Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor
periculoase. Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi,
absorbant universal).
6.4. Trimitere la alte secţiuni
Manipulare în siguranţă: vezi parte, segment 7
Echipament de protectie personal: vezi parte, segment 8
Debarasare si depozitare deseuri: vezi parte, segment 13

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Măsuri de prevedere la manipulare
In caz de manipulare deschisa trebuie utilizate echipamente cu aspirare locala. A nu se inspira
gazułfumułvaporii/aerosolii. În caz de întrebuinţare adecvată, nu sunt necesare măsuri speciale.
Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor
A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
A se păstra ambalajul închis ermetic. A se păstra sub cheie. Depozitati intr-un loc accesibil numai persoanelor
autorizate. Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in punctele critice. Păstraţi ambalajul închis
ermetic, într-un loc răcoros.
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Indicaţii privind depozitarea impreuna
Nu depozitati impreuna cu: Agent de oxidare.
Nu depozitati impreuna cu: Alimente si furaje
Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare
A se păstra departe de căldură.
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

antigel/răcitor

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1. Parametri de control
Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici
Nr. CAS

Denumirea substantei

107-21-1

Etilenglicol

ppm

mg/m³

fib/cm³

Clasă

20

52

8 ore

40

104

15 min

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare
In caz de manipulare deschisa trebuie utilizate echipamente cu aspirare locala. A nu se inspira
gazułfumułvaporii/aerosolii.
Măsuri de igienă
Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. Faceti si respectati un plan de protectie a pielii!
Inainte de a face pauze si la sfarsitul lucrului spalati temeinic mainile si fata, eventual faceti dus. A nu mânca
sau bea în timpul utilizării. Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.
Protecţia ochilor/feţei
Purtaţi echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
Protecţia mâinilor
La manipularea substantelor chimice sunt permise numai manusi de protectie chimica cu simbol CE inclusiv cu
patru cifre. Manusi de protectie fata de produsele chimice trebuie alese cu grija in ce priveste designul lor in
functie de concentratia si cantitatea substantei periculoase specifice locului de munca. In caz de utilizari
speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie numite mai sus.
Purtaţi mănuşi de protecţie. (EN 374 Butyl - cauciuc. NBR (Nitril cauciuc).)
Protecţia pielii
A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.
Protecţie respiratorie

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie. In caz de actionare a
vaporilor, pulberii sau aerosolilor purtaţi aparat de respiraţie. (aparat filtru particule (EN 143).)

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:
Culoare:
Miros:

lichid
rosu
caracteristic
Testat conform cu
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pH-Valoare:

~8,35 ASTM D1287

Modificări ale stării
Punctul de topire:

-18 °C

Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de
fierbere:

>170 °C ASTM D 1120

Punct de aprindere:

122 °C

Inflamabilitate
Substanţă solidă:

Nu sunt date disponibile
Nu sunt date disponibile

Gaz:

Nu sunt date disponibile

Limita minimă de explozie:
Limita maximă de explozie:

Nu sunt date disponibile

Temperatură de autoaprindere
Substanţă solidă:
Gaz:

nefolosibil
nefolosibil

Temperatura de descompunere:

nedeterminat

Proprietăţi de întreţinere a arderii
Nu oxidant.

nedeterminat

Presiune de vapori:
Densitate (la 20 °C):

~1,13 g/cm³ DIN 51757

Solubilitate în apă:
Solubilitate in alţi solvenţi
nedeterminat

se poate amesteca

Coeficient de partiţie:

nedeterminat

Vâscozitate / cinetică:
(la 20 °C)

DIN 51562

Densitatea de vapori:

nedeterminat

Viteză de evaporare:

nedeterminat

9.2. Alte informaţii

Conţinutul de corpuri solide:

nedeterminat

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1. Reactivitate
În condiţii normale, acest produs este stabil, reacţii periculoase sunt puţin probabile.
10.2. Stabilitate chimică

În condiţii normale, acest produs este stabil, reacţii periculoase sunt puţin probabile.
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

În condiţii normale, acest produs este stabil, reacţii periculoase sunt puţin probabile.
10.4. Condiţii de evitat
nici una/nici unul
10.5. Materiale incompatibile
Agent de oxidare, tari. Acid tare
10.6. Produşi de descompunere periculoşi
Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.
Informaţii suplimentare
nici una/nici unul
Nr. revizuirii: 1,08 - Înlocuieşte versiunea: 1,07

RO

Data tipăririi: 22.03.2019

ROWE MINERALOELWERK GMBH

Fişa cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

HIGHTEC ANTIFREEZE AN 13
Data revizuirii: 16.03.2018

Codul produsului: 21062-998-00

Pagina 6 aparţinând 9

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicitate acută
Toxicitate acuta, dermal.
ETAamestec testat

LD50, orală
LD50, dermică
Nr. CAS

Specii

2016 mg/kg
>3500 mg/kg

Soarece
Soarece

Sursa

Componente
Calea de expunere

107-21-1

Doză

Doză

Specii

Sursa

Iepuri

GESTIS

Metodă

etandiol
orală

ATE
mg/kg

500

dermică

LD50
mg/kg

10600

Iritaţie şi corosivitate
Contactul frecvent si de durata cu pielea pot sa duca la iritari ale pielii.
Efecte de sensibilizare
nedeterminat
Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet .
Angaben zu: Ethan-1,2-diol
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des MAK- Wertes nicht befürchtet zu werden.
Gefahr der Hautresorption. Aus der Gesamtheit der vorliegenden Informationen ergeben sich keine
Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată
Contactul frecvent si de durata cu pielea pot sa duca la iritari ale pielii.
Efecte specifice în probe pe animale
Nu sunt date disponibile
Informaţii suplimentare privitor la examene
Amestecul este clasificat ca fiind periculos in acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP]. Pericole
speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză!
Informaţii generale
La întrebuinţarea conformă cu destinaţia şi respectarea instrucţiunilor menţionate privind măsurile de precauţie
nu sunt cunoscute pericole deosebite datorită produsului.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
12.1. Toxicitatea
Produsul nu este: Ecotoxic.
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[h] | [d] Specii

Doză

Toxicitate acută pentru
peşti

LC50
mg/l

18500

96 h Oncorhynchus mykiss
(Pastravul curcubeu)

Toxicitate acută pentru
alge

ErC50
7500 mg/l

6500-

96 h Pseudokirchneriella
subcapitata

Toxicitate acută pentru
crustacea

CE50
mg/l

>10,000

48 h Daphnia magna
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Sursa

Metodă

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Conform criteriilor CE: Probabil rapid biodegrabil. Baza produsului însăşi (etilenglicol) are o capacitate de
eliminare biologică bună
12.3. Potenţialul de bioacumulare

Degradare biologica: Da, rapid(a)
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă
Nr. CAS

Componente

107-21-1

etandiol

Log Pow
-1,34

12.4. Mobilitatea în sol
Produsul nu a fost testat.
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB
Produsul nu a fost testat.
12.6. Alte efecte adverse
Nu exista informatii.
Informaţii suplimentare
Evitaţi dispersarea în mediu.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Îndepărtare a rezidurilor
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Indepartarea conform reglementarilor
autoritatilor. Utilizati in conditiile respectarii reglementarilor oficiale o ardere a reziduurilor speciale.
Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ; vehicule scoase din uz de la diverse
160114
mijloace de transport (inclusiv maşini de teren) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi
de la întreţinerea vehiculelor (cu excepţia celor de la capitolele 13, 14 şi secţiunile 16 06 şi 16 08);
fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase; deşeu periculos
Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri
DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ; vehicule scoase din uz de la diverse
160114
mijloace de transport (inclusiv maşini de teren) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi
de la întreţinerea vehiculelor (cu excepţia celor de la capitolele 13, 14 şi secţiunile 16 06 şi 16 08);
fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase; deşeu periculos
Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate
AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE
150110
LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN
ALTĂ PARTE; ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate
separat); ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu
substanţe periculoase; deşeu periculos
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Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi
Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. Ambalajele contaminate vor fi tratate la
fel cu materialul. Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare.
Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
Transport rutier (ADR/RID)
14.1. Numărul ONU:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Alte Informatii utile (Transport rutier)
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Transport fluvial (ADN)
14.1. Numărul ONU:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Alte Informatii utile (Transport fluvial)
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Transport naval (IMDG)
14.1. Numărul ONU:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Alte Informatii utile (Transport naval)
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numărul ONU:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Alte Informatii utile (Transport aerian)
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU:

nu

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori
Nu exista informatii.
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14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC
nefolosibil

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru
substanţa sau amestecul în cauză
Reglementări UE
Avize suplimentare

De retinut: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC
Regulamente naţionale

Restricţiile privind ocuparea forţei de
muncă:

Clasă pericilitare a apelor (D):

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii
juvenile (94/33/CE). Respectati restrictiile ocupationale conform Normelor
de protectie a maternitatii (92/85/CEE) pentru viitoarele mame sau
mamele care alapteza.
1 - slabă contaminare a apei

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Modificări
Această fişă tehnică de securitate conţine modificări faţă de versiunea precedentă în secţiunile:
2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16.
Abrevieri şi acronime
ADR: Accord européen sur le transport 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 Harmonized 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
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Clasificare

Procedura de clasificare

Acute Tox. 4; H302

Procedeu de calcul

Repr. 2; H361d

Procedeu de calcul

STOT RE 2; H373

Procedeu de calcul

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)
H302
Nociv în caz de înghiţire.
H361d
Susceptibil de a dăuna fătului.
H373
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Alte indicaţii
Datele se bazează pe cunoştinţele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor
produselor şi nu formează un raport contractual legal. Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie
răspundere prevederile legale şi regulamentele în vigoare.

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a
furnizorului anterior.)
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