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

HIGHTEC SunLub® Form 6
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizarea substanţei/amestecului
Substante pentru prelucrarea metalelor
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:

Fax: +49 (0)6241 5906-999

+49 (0)6241 5906-0
info@rowe-mineraloel.com
www.rowe-mineraloel.com
Kundenservice
Giftnotruf Mainz (DE; E) +49 (0)6131-19240

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Amestecul nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
2.2. Elemente pentru etichetă

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

Componente
Nr. CE

Greutate
Nr. Index

Nr. REACH

Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
112-62-9

acid oleic-metil ester

60 - <= 100 %

203-992-5

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi alineatul 16.
Informaţii suplimentare
Preparatul nu este clasificat ca fiind periculos in sensul Directivei 1999/45/EG.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Dacă se inhalează
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.
În caz de contact cu pielea
Spalarea cu multa apa. Imbracamintea contaminata se schimba.
În caz de contact cu ochii
Clatiti imediat prudent si temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi.
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Dacă este ingerat
Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzătoare
Masurile de stingere corespund zonei.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză
Produsul insusi nu arde.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator.
Informaţii suplimentare
Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
purtati echipament de protectie personal.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.
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.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Măsuri de prevedere la manipulare
Nu sunt necesare masuri deosebite.
Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor
Nu sunt necesare masuri speciale.
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.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1. Parametri de control
Informaţii suplimentare de parametri de control

Componente cu valorile critice la locul de munca respectiv valorile critice biologice care trebuie monitorizate:
nici una/nici unul
8.2. Controale ale expunerii
Măsuri de igienă
Imbracamintea contaminata se schimba. Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. A nu
mânca sau bea în timpul utilizării.
Protecţia mâinilor
Protectia preventiva a pielii prin folosirea unei creme protectoare.
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SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:
Culoare:

lichid
galben deschis
Testat conform cu

Modificări ale stării

Punct de aprindere:

>200 °C ASTM D 92

Densitate (la 15 °C):

~0,91 g/cm³ DIN 51757

Vâscozitate / cinetică:
(la 40 °C)

6 mm²/s DIN 51562

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.
10.6. Produşi de descompunere periculoşi
Monoxid de carbon Dioxid de carbon.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicitate acută
Nr. CAS

Componente
Calea de expunere

112-62-9

Doză

Specii

Sursa

Metodă

acid oleic-metil ester
orală

LD50
mg/kg

(2001)

Sobolan

Informaţii suplimentare privitor la examene
Clasificarea s-a efectuat dupa procedura de calcul guvernata de reglementarile de pregatire (1999/45/CE).

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
12.1. Toxicitatea
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[h] | [d] Specii

Doză

Sursa

Toxicitate acută pentru
alge

ErC50
mg/l

(>100)

72 h

OECD 201

Toxicitate acută pentru
crustacea

CE50
mg/l

(>100)

48 h

OECD 202

Metodă

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD) >60% OECD 301B
12.3. Potenţialul de bioacumulare

Nici o indicatie asupra potentialului de bioacumulare.
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB
componentele din acest preparat nu indeplinesc criteriile pentru o clasificare ca PBT sau vPvB.
12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt date disponibile
Informaţii suplimentare
Clasificarea s-a efectuat dupa procedura de calcul guvernata de reglementarile de pregatire (1999/45/CE).

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.
Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi
Apa (cu agent de curatare). Ambalajele golite integral pot fi reciclate.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
Transport rutier (ADR/RID)
Alte Informatii utile (Transport rutier)
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Transport fluvial (ADN)
Alte Informatii utile (Transport fluvial)
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Transport naval (IMDG)
Alte Informatii utile (Transport naval)
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
Alte Informatii utile (Transport aerian)
No dangerous good in sense of this transport regulation.

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
Regulamente naţionale

Clasă pericilitare a apelor (D):
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SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Modificări
Această fişă tehnică de securitate conţine modificări faţă de versiunea precedentă în secţiunile: 1,2,3.

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