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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Forma produsului : Amestec 
Denumirea produsului :  
Tipul produsului : Detergent 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate 

1.2.1. Utilizări identificate relevante 
Specificații de utilizare industrială/profesională : Destinat numai utilizării profesionale 

Industrial 
Utilizarea substanței/amestecului : Produs de curățare 

1.2.2. Utilizari contraindicate 
Nu sunt disponibile informații suplimentare 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 

Țara Organism/societate Adresă Număr pentru apeluri 
de urgență 

Observații 

România Biroul pentru Regulamentul Sanitar 
International si Informare Toxicologica 

Str. Dr. Leonte Anastasievici 
Nr.1-3, Sector 5 
50463 Bucuresti 

+40 21 318 36 06 (8 - 15 
ore) 

 

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]Amestecuri/Substanțe: SDS UE > 2015: În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2015/830, 2020/878 (anexa II la REACH) 

Lichide inflamabile, categoria 3 H226    
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, 
categoria 3, narcoză 

H336    

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, 
categoria 3, iritarea căilor respiratorii 

H335    

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere repetată, 
categoria 1 

H372    

Pericol prin aspirare, categoria 1 H304    
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 H411    
Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16 

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului 
Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere 
prelungită sau repetată. Poate provoca somnolență sau amețeală. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 
termen lung. 
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2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] 
Pictograme de pericol (CLP) : 

    

  

  GHS02 GHS07 GHS08 GHS09   
Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol 
Conține : Hydrocarbons, C9, aromatics; xilen; etilbenzen; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 
Fraze de pericol (CLP) : H226 - Lichid şi vapori inflamabili. 

H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraze de precauție (CLP) : P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte 
surse de aprindere. Fumatul interzis. 
P261 - Evitaţi să inspirați vaporii, ceața. 
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu. 
P301+P310+P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un medic, un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ. NU provocaţi voma. 
P312 - Sunați la un medic, un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ dacă nu vă 
simțiți bine. 
P391 - Colectaţi scurgerile de produs. 

Coduri EUH : EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

2.3. Alte pericole 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 

3.1. Substanțe 

Neaplicabil 

3.2. Amestecuri 

Numele Element de identificare a 
produsului 

% Clasificare conform 
Regulamentului (CE) Nr. 
1272/2008 [EU-GHS/CLP] 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, aromatics (2-25%) 

(Nr. UE) 919-446-0 
(REACH-Nr) 01-2119458049-33 

≥ 50 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

Hydrocarbons, C9, aromatics (Nr. UE) 918-668-5 
(REACH-Nr) 01-2119455851-35 

25 – 50 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 2, H411 

butanonă; etil-metil-cetonă 
substanță cu limită comunitară de expunere la locul 
de muncă 

(Nr. CAS) 78-93-3 
(Nr. UE) 201-159-0 
(Nr. de INDEX) 606-002-00-3 
(REACH-Nr) 01-2119457290-43 

5 – 10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 
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xilen 
substanță cu limită comunitară de expunere la locul 
de muncă 
(Nota C) 

(Nr. CAS) 1330-20-7 
(Nr. UE) 215-535-7 
(Nr. de INDEX) 601-022-00-9 
(REACH-Nr) 01-2119488216-32 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen 
substanță cu limită comunitară de expunere la locul 
de muncă 

(Nr. CAS) 108-67-8 
(Nr. UE) 203-604-4 
(Nr. de INDEX) 601-025-00-5 
(REACH-Nr) 01-2119463878-19 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 2, H411 

etilbenzen 
substanță având o valoare/valori-limită de expunere 
ocupațională naționale (RO); substanță cu limită 
comunitară de expunere la locul de muncă 

(Nr. CAS) 100-41-4 
(Nr. UE) 202-849-4 
(Nr. de INDEX) 601-023-00-4 
(REACH-Nr) 01-2119489370-35 

1 – 5 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

 

Limite de concentrație specifice: 

Numele Element de identificare a 
produsului 

Limite de concentrație specifice 

mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen (Nr. CAS) 108-67-8 
(Nr. UE) 203-604-4 
(Nr. de INDEX) 601-025-00-5 
(REACH-Nr) 01-2119463878-19 

( 25 ≤C ≤ 100) STOT SE 3, H335 

 
Nota C : Unele substanţe organice pot fi comercializate într-o formă izomerică specifică sau ca un amestec al mai multor izomeri. În acest caz, 
furnizorul trebuie să specifice pe etichetă dacă substanţa este un izomer specific sau un amestec de izomeri. 
Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Măsuri generale de prim ajutor : Clătiți imediat și abundent pielea sau ochii (sau ambele) timp de cel puțin 20 de minute, cu 
apă de la robinet. Chemați imediat medicul. 

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. 
Sunaţi la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. 

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. 
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție. 
Măsuri de prim ajutor după ingerare : Nu induceți voma. Chemați imediat medicul. 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 

Simptome/efecte : Poate provoca somnolență sau amețeală. 
Simptome/efecte după inhalare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
Simptome/efecte după contactul cu pielea : Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
Simptome/efecte după înghițire : Risc de edem pulmonar. 

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 

Tratament simptomatic. 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Solventul potrivit : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon. 
Agenți de stingere neadecvați : A nu se folosi un jet puternic de apă. 
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5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză 

Risc de incendiu : Lichid și vapori inflamabili. 
Produse de descompunere periculoase în caz de 
incendiu 

: Este posibilă degajarea de emanații toxice. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Măsuri de stingere a incendiilor : Răciți cu apă pulverizată sau cu ceață de apă recipientele expuse. Procedați cu atenție 
atunci când stingeți orice incendiu chimic. A se evita contaminarea mediul înconjurător cu 
apele reziduale din stingerea incendiilor. 

Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolant 
autonom. Protecție completă a corpului. 

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență 
Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flăcări deschise sau la scântei iar 

fumatul este interzis. Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se îndepărta 
personalul care nu este necesar. 

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență 
Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea 

secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”. A se dota echipele de curățenie cu 
protecție adecvată. 

Planuri de urgență : Aerisiți zona. 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 

Evitaţi dispersarea în mediu. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public. 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

Pentru izolare : Colectaţi scurgerile de produs. 
Metode de curățare : Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant. Anunțați autoritățile dacă produsul 

intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public. 
Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat. 

6.4. Trimitere la alte secțiuni 

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8 și 13. 

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

Precauții pentru manipularea în condiții de 
securitate 

: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de 
aprindere. Fumatul interzis. Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi 
cu echipamentul de recepţie. Nu utilizaţi unelte care produc scântei. Luaţi măsuri de 
precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. Vapori inflamabili se pot acumula în 
recipient. A se utiliza aparatură antideflagrantă. A se purta echipament individual de 
protecție. Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber 
sau în spaţii bine ventilate. 

Măsuri de igienă : A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după 
manipulare. 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 

Măsuri tehnice : Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. 
Condiții de depozitare : A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. Păstraţi recipientul închis 

etanş. A se depozita sub cheie. 
Materiale incompatibile : Reacționează violent cu oxidanții (puternici). 
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7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 

8.1. Parametri de control 

butanonă; etil-metil-cetonă (78-93-3) 
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL) 

Denumire locală Butanone 

IOEL TWA 600 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 200 ppm 

IOEL STEL 900 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 300 ppm 

Referință de reglementare COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

 

xilen (1330-20-7) 
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL) 

Denumire locală Xylene, mixed isomers, pure 

IOEL TWA 221 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

IOEL STEL 442 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Observații Skin 

Referință de reglementare COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

 

mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen (108-67-8) 
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL) 

Denumire locală Mesitylene (Trimethylbenzenes) 

IOEL TWA 100 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 20 ppm 

Referință de reglementare COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

 

etilbenzen (100-41-4) 
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL) 

Denumire locală Ethylbenzene 

IOEL TWA 442 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 100 ppm 

IOEL STEL 884 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 200 ppm 

Observații Skin 

Referință de reglementare COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

România - Valori-limită de expunere profesională 

Denumire locală Etilbenzen 
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etilbenzen (100-41-4) 
OEL TWA 442 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 100 ppm 

OEL STEL 884 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 200 ppm 

Referință de reglementare Hotărârea nr. 584/2018 

8.2. Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare: 
A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. 
Echipament individual de protecție: 
Ochelari de protecție. Mănuși. 
 

Protecția mâinilor: 

Datele se bazează pe date din literatură și informații de la producătorii de mănuși sau sunt obținute prin analogie de la substanțe similare. Trebuie 
avut în vedere faptul că durata de viață utilă a unei mănuși chimice poate fi în practică considerabil mai scurtă decât timpul de permeație calculat 
în conformitate cu EN 374, din cauza multor factori de influență (de exemplu, temperatura). Mănușile trebuie înlocuite în caz de semne de uzură. 
Mănușile trebuie schimbate în caz de contaminare și după fiecare operațiune chimică pentru a preveni contaminarea încrucișată. Eliminați 
mănușile în conformitate cu reglementările naționale și locale relevante. Mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN 374). Materiale 
potrivite cu scurt contact resp. stropire. Recomandat: cel puțin clasa de permeație 2, care corespunde timpului de permeație> 30 de minute 
conform EN 374: Cauciuc butilic (IIR; ≥ 0,5 mm grosime strat) 

 

Protecția ochilor: 

Ochelari de protecție 

 

Protecția pielii și a corpului: 

A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare 

 

Protecția respirației: 

A se asigura ventilație de extracție sau ventilația generală a localului pentru a reduce concentrațiile de ceață și/sau de vapori. Dacă modul de 
utilizare a produsului atrage un risc de expunere prin inhalare, a se purta echipament de protecție respiratorie. Mască de gaze cu filtru tip A 

 
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecţie: 

  
Controlul expunerii mediului: 
Evitaţi dispersarea în mediu. 
Alte informații: 
Este interzis consumul de alimente și de băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. 

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Stare fizică : Lichidă 
Aspectul exterior : fluid. 
Culoare : Incolor. 
Miros : Solvenți. 
Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile 
pH : Neaplicabil 

Omega-Skinz X-Treme Degreaser



Fişă cu Date de Securitate  
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 
 

 

   

05.10.2015 (Versiune: 2.0) RO - ro 7/15 
 

Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) : Nu sunt date disponibile 
Punctul de topire : Neaplicabil 
Punctul de solidificare : Nu sunt date disponibile 
Punct de fierbere : Nu sunt date disponibile 
Punctul de aprindere : 40 °C 
Temperatura de autoaprindere : Nu sunt date disponibile 
Temperatura de descompunere : Nu sunt date disponibile 
Inflamabilitate (solid, gaz) : Neaplicabil 
Presiunea vaporilor la 20°C : Nu sunt date disponibile 
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C : Nu sunt date disponibile 
Densitatea : 0,81 
Solubilitate : Practic nemiscibil. 
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) : Nu sunt date disponibile 
Viscozitate, cinematic : < 7 mm²/s 
Viscozitate, dinamic : Nu sunt date disponibile 
Proprietăți explozive : Nu sunt date disponibile 
Proprietăți oxidante : Nu sunt date disponibile 
Limite de explozivitate : Nu sunt date disponibile 

9.2. Alte informații 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Lichid și vapori inflamabili. În caz de incendiu, este prezent un fum periculos. 

10.2. Stabilitate chimică 

Stabil în condiții normale. 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase 

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare. 

10.4. Condiții de evitat 

A se evita contactul cu suprafețe încinse. Căldură. A se evita flăcările și scânteile. A se elimina orice sursă de aprindere. 

10.5. Materiale incompatibile 

Reacționează cu oxidanții (puternici). 

10.6. Produși de descompunere periculoși 

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase. 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 

11.1. Informații privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută (pe cale orală) : Neclasificat 
Toxicitate acută (cale cutanată) : Neclasificat 
Toxicitate acută (la inhalare) : Neclasificat 
 

butanonă; etil-metil-cetonă (78-93-3) 
LD50 contact oral la șobolani 3460 mg/kg (metoda OCDE 423) 

LD50 contact dermic la iepuri 5000 mg/kg (metoda OCDE 402) 

LC50 Inhalare - Șobolan [ppm] > 7500 

LC50 Inhalare - Șobolan (Vapori) 32 mg/l Source: RTECS 
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Hydrocarbons, C9, aromatics 
LD50 contact oral la șobolani 3592 mg/kg 

LD50 contact dermic la iepuri > 3160 mg/kg greutate corporală Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 
Dermal Toxicity) 

LC50 Inhalare - Șobolan > 6,193 mg/l/4h Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

LC50 Inhalare - Șobolan (Vapori) > 6,193 mg/l/4h 

 

xilen (1330-20-7) 
LD50 contact oral la șobolani 3523 mg/kg Source: ECHA 

LD50 contact dermic la iepuri 12126 mg/kg greutate corporală Animal: rabbit, Animal sex: male 

 

mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen (108-67-8) 
LD50 contact oral la șobolani 6000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EU Method B.1 

(Acute Toxicity (Oral)), 95% CL: 4920 - 7320 

LC50 Inhalare - Șobolan > 10,2 mg/l/4h Animal: rat 

LC50 Inhalare - Șobolan (Praf/ceaţă) 24 mg/l Source: RTECS 

 

etilbenzen (100-41-4) 
LD50 contact oral la șobolani 3500 mg/kg Source: ECHA, HSDB 

LD50 contact dermic la iepuri 15400 mg/kg Source: ECHA, ChemIDPLUS 

 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 
LD50 contact oral la șobolani > 15000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute 

Oral Toxicity) 

LC50 Inhalare - Șobolan > 13,1 mg/l Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

 
Corodarea/iritarea pielii : Neclasificat 

pH: Neaplicabil 
Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat 

pH: Neaplicabil 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat 
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat 
Cancerogenitatea : Neclasificat 
 

xilen (1330-20-7) 

Grupul IARC 3 - Neclasificabil 

 

etilbenzen (100-41-4) 

Grupul IARC 2B - Posibil cancerigen pentru om 

 
Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat 
 
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere unică 

: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

 
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere repetată 

: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 

 

butanonă; etil-metil-cetonă (78-93-3) 
NOAEC (inhalare, șobolan, vapori, 90 de zile) 5014 mg/l 
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Hydrocarbons, C9, aromatics 
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile) 600 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated 

Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

xilen (1330-20-7) 
LOAEL (oral, șobolan, 90 de zile) 150 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 

408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day 
Oral Toxicity) 

 

mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen (108-67-8) 
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile) 600 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated 

Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

NOAEC (inhalare, șobolan, vapori, 90 de zile) 1,8 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies) 

 

etilbenzen (100-41-4) 
NOAEL (oral, șobolan, 90 de zile) 75 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 

90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 
NOAEL (cutanat, șobolan/iepure, 90 de zile) ≥ 495 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study) 

 
Pericol prin aspirare : Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
 

600-T800 Industrial Degreaser  
Viscozitate, cinematic < 7 mm²/s 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 

12.1. Toxicitatea 

Ecologie - aspecte generale : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt 
(acut) 

: Neclasificat 

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung 
(cronic) 

: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 

butanonă; etil-metil-cetonă (78-93-3) 
LC50 - Pește [1] 2993 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas 

EC50 - Crustacee [1] 308 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [1] 1972 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alge [1] 2029 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

 

Hydrocarbons, C9, aromatics 
LC50 - Pește [1] 9,2 mg/l 96h (Reference has been taken from the toxicological data of a similar product) 

EC50 - Crustacee [1] 3,2 mg/l 48h (Reference has been taken from the toxicological data of a similar product) 
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EC50 72h - Alge [1] 0,42 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Alge [2] 0,29 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

ErC50 alge 2,9 mg/l 72h (Reference has been taken from the toxicological data of a similar product) 

 

xilen (1330-20-7) 
LC50 - Pește [1] 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) 

EC50 - Crustacee [1] > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia 

NOEC cronic pește > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 
gairdneri) Duration: '56 d' 

 

mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen (108-67-8) 
LC50 - Pește [1] 12,52 mg/l Test organisms (species): Carassius auratus 

EC50 - Crustacee [1] 6,01 mg/l Source: ECOTOX 

NOEC (cronică) 0,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

 

etilbenzen (100-41-4) 
LC50 - Pește [1] 5,1 mg/l Test organisms (species): Menidia menidia 

EC50 72h - Alge [1] 4,9 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum 

EC50 72h - Alge [2] 5,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alge [1] 7,7 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum 

EC50 96h - Alge [2] 3,6 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (cronic) 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' 

NOEC (cronică) 0,96 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d' 

 

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 
EC50 72h - Alge [1] 0,94 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 72h - Alge [2] 0,53 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alge [1] 1,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Alge [2] 0,58 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

12.2. Persistența și degradabilitatea 

butanonă; etil-metil-cetonă (78-93-3) 
Persistența și degradabilitatea Ușor biodegradabil în apă. 

 

Hydrocarbons, C9, aromatics 
Persistența și degradabilitatea Ușor biodegradabil în apă. 
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12.3. Potențialul de bioacumulare 

butanonă; etil-metil-cetonă (78-93-3) 
Factor de bioconcentrare (BCF REACH) 3 (valoare calculată) 

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 0,3 

 

xilen (1330-20-7) 
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3,15 Source: HSDB 

 

mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen (108-67-8) 
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3,42 Source: ICSC 

 

etilbenzen (100-41-4) 
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 3,15 Source: HSDB 

12.4. Mobilitatea în sol 

xilen (1330-20-7) 
Mobilitatea în sol 537 Source: ECHA 

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 

12.6. Alte efecte adverse 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deșeurilor 

Legislația regională (deșeuri) : Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile legale. 
Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului 

autorizat. 
Informații suplimentare : Vapori inflamabili se pot acumula în recipient. 

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 

Corespunzător cu cerințele: ADR 

14.1. Numărul ONU 

Nr. ONU (ADR) : UN 1993 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție 

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR) : LICHID INFLAMABIL, N.S.A. 
Descrierea documentului de transport (ADR) : UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. ( ; ), 3, III, (D/E), PERICULOS PENTRU MEDIU 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADR 
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR) : 3 
Etichete de pericol (ADR) : 3  
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 : 

 

14.4. Grupul de ambalare 

Grupul de ambalare (ADR) : III 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Periculos pentru mediu : Da 
Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare 

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 

Transportul terestru 
Codul de clasificare (ADR)  : F1  
Număr de identificare a pericolului (Număr Kemler) : 30  
Plăci portocalii : 

 
Cod de restricționare tunel (ADR) : D/E  

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC 

Neaplicabil 

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau 
amestecul în cauză 

15.1.1. Reglementări EU 

Restricțiile următoare se aplică conform anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): 

Cod de referință Aplicabil la Completați titlul sau descrierea 

3(a) 600-T800 Industrial Degreaser ; butanonă; 
etil-metil-cetonă ; Hydrocarbons, C9, 
aromatics ; xilen ; mesitilen; 1,3,5-
trimetilbenzen ; etilbenzen ; Hydrocarbons, 
C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
aromatics (2-25%) 

Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre 
următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 
2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F 

3(b) 600-T800 Industrial Degreaser ; butanonă; 
etil-metil-cetonă ; Hydrocarbons, C9, 
aromatics ; xilen ; mesitilen; 1,3,5-
trimetilbenzen ; etilbenzen ; Hydrocarbons, 
C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
aromatics (2-25%) 

Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre 
următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției 
sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele 
narcotice, 3.9 și 3.10 

3(c) 600-T800 Industrial Degreaser ; 
Hydrocarbons, C9, aromatics ; xilen ; 
mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen ; 
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, 
isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 

Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre 
următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1 

40. 600-T800 Industrial Degreaser ; butanonă; 
etil-metil-cetonă ; Hydrocarbons, C9, 
aromatics ; xilen ; mesitilen; 1,3,5-
trimetilbenzen ; etilbenzen ; Hydrocarbons, 
C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
aromatics (2-25%) 

Substanțe clasificate ca fiind gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide 
inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoriile 1 sau 2, substanțe 
și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoriile 1, 2, sau 
3, lichide piroforice categoria 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă 
figurează sau nu în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. 
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Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH 
Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH 
Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice care prezintă risc. 
Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
poluanții organici persistenți 

Regulamentul privind detergenții (648/2004/CE): Etichetarea conținutului: 

Componentă % 
hidrocarburi alifatice ≥30% 

hidrocarburi aromatice 15-30% 

15.1.2. Reglementări naționale 
Nu sunt disponibile informații suplimentare 

15.2. Evaluarea securității chimice 

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice pentru această substanță sau pentru acest amestec de către furnizor 

SECȚIUNEA 16: Alte informații 

Indicații de schimbare: 

Secțiunea Element schimbat Modificare Observații 

 Data emiterii Modificat  

 Data revizuirii Adăugat  

 Înlocuiește fișa Adăugat  

2.1 Clasificarea conform Directivei 
67/548/CEE [DSD] sau 
1999/45/CE [DPD] 

Îndepărtat  

3.2 Compoziție/informații privind 
componenții 

Modificat  

8.1 Componente cu valori limita ce 
trebuie supravegheate, specifice 
locului de munca 

Modificat  

 

Abrevieri și acronime: 

ADN Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare 

ADR Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase 

ATE Estimare a toxicității acute 

Valoarea biologică limită (VBL) Valoare limită biologică 

Nr. CAS Număr Chemical Abstract Service 

CLP Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

DMEL Nivel calculat cu efect minim 

DNEL Nivelul calculat fără efect 

EC50 Concentrația mediană efectivă 

Nr. UE Număr de înregistrare CE 

EN Standard european 

IATA Asociația Internațională pentru Transport Aerian 

IMDG Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase 
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LC50 Concentrație letală până la 50 % din populația-test 

LD50 Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie) 

LOAEL Nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers 

NOAEC Concentraţie la care nu se observă niciun efect advers 

NOAEL Nivel la care nu se observă niciun efect advers 

NOEC Concentraţie la care nu se observă niciun efect 

OEL Limita de expunere ocupațională 

PBT Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică 

PNEC Concentrație/concentrații predictibilă/predictibile fără efect 

REACH Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 

RID Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase 

FDS Fişă cu Date de Securitate 

vPvB Foarte persistente și foarte bioacumulative 

WGK Clasa de pericol pentru mediu acvatic 

 

Textul integral al frazelor H și EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicitate acută (dermică), categoria 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicitate acută (inhalare), categoria 4 

Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 

Aquatic Chronic 3 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1 

Eye Irrit. 2 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 

Flam. Liq. 2 Lichide inflamabile, categoria 2 

Flam. Liq. 3 Lichide inflamabile, categoria 3 

Skin Irrit. 2 Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 

STOT RE 1 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere repetată, categoria 1 

STOT RE 2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere repetată, categoria 2 

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, narcoză 

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, iritarea căilor respiratorii 

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. 

H226 Lichid şi vapori inflamabili. 

H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 

H312 Nociv în contact cu pielea. 

H315 Provoacă iritarea pielii. 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

H332 Nociv în caz de inhalare. 

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
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H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

 
Fișa cu datele de securitate 
aplicabilă pentru regiuni 

: RO 

Amestecuri/Substanțe: SDS UE > 2015: În conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/830, 2020/878 (anexa II la REACH) 

Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind 
sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru o anumită caracteristică a 
produsului. 
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