
FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

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

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea comercială sau
descrierea amestecului

Husqvarna 2-Stroke Oil XP

-Numărul de înregistrare

Sinonime Nimic.

Codul produsului 544 45 01-01 (0,1 L.), 544 45 01-02 (1L.), 544 45 01-03 (10L.), 544 45 01-04 (4L), 531 00 92-67
(208L.) 

Data emiterii 25-octombrie-2012

Nr. versiunii 02

Data revizuirii 18-decembrie-2012

Înlocuieşte data 25-octombrie-2012

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Utilizările identificate Ulei 2 timpi.

Utilizările contraindicate A se utilize în conformitate cu recomandările furnizorului. 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Husqvarna AB
Drottninggatan 2

Furnizor
Denumirea companiei
Adresă

036-14 65 00Număr de telefon
e-mail
Persoană de contact

sds.info@husqvarna.se
Departamentul Accesorii

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

+1-760-476-3961
(Access code 333721)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Amestecul a fost evaluat şi/sau testat din punct de vedere al caracteristicilor fizice, pericolelor pentru sănătate şi mediul
înconjurător şi este aplicabilă următoarea clasificare. 

Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE amendată

Acest preparat este clasificat în rândul substanţelor periculoase conform Directivei 1999/45/CE şi a amendamentelor acesteia.

Textul integral pentru toate frazele R este afişat la secţiunea 16.

Rezumatul pericolelor
Pericole fizice Nu este clasificat pentru pericole fizice.

Pericole pentru sănătate Nu este clasificat pentru pericole pentru sănătate.

Pericole pentru mediu Nu este clasificat pentru pericole pentru mediul înconjurător.

Riscuri specifice Poate provoca iritarea pielii. Poate cauza iritaţie oculară prin contact direct. În timpul operaţiunilor
mecanice sau la temperaturi ridicate poate forma vapori sau aburi de ulei care pot fi iritanţi pentru
tractul respirator. Vaporii pot provoca toropeala şi ameþeala. Expunerea prelungită la vapori de ulei
poate cauza o boală pulmonară, de exemplu inflamaţie cronică. Contactul prelungit şi repetat cu
uleiul uzat poate provoca boli dermatologice grave, precum dermatită şi cancer de piele.

Simptome principale Poate provoca roşeaţă şi dureri. Degresarea pielii. Dermatită. Poate cauza iritaţie oculară prin
contact direct. Ingestia poate provoca iritaţii şi o stare de rău generalizată. Vaporii pot provoca
toropeala şi ameþeala. În concentraţii ridicate, aburul/vaporii pot irita gâtul şi sistemul respirator şi
pot provoca tuse.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE amendată

Fraze R Nimic.

Fraze S Nimic.

Nimic.Număr de autorizare

Husqvarna 2-Stroke Oil XP SDS EU
907811     Versiunea nr.: 02     Data revizuirii: 18-decembrie-2012     Data emiterii: 25-octombrie-2012 1 / 10



Informaţii suplimentare pe
etichetă

Inaplicabil.

2.3. Alte pericole Nu este o substanţă sau un amestec PBT sau vPvB. 

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

NoteNr. IndexNr. de înregistrare
REACH

Nr CAS /Nr. CE%Denumire chimică

Informaţii generale

Clasificare: DSD: -

-CLP:

---
-

Highly refined mineral oil
(DMSO-extract < 3% IP 346) 

> 40

Clasificare: DSD: Xn;R65, R66

Asp. Tox. 1;H304CLP:

649-422-00-2-64742-47-8
265-149-8

Distilaţi (ţiţei), hidrotrataţi uşor 10-15

Clasificare: DSD: R52

-CLP:

---
-

Fenol poliolefine < 5

CLP: Reglementarea nr. 1272/2008.
DSD: Directiva 67/548/CEE.
#: Acestei substanţe i-a(u) fost atribuită(e) o limită/limite de expunere ocupaţională în spaţiul comunitar.

Comentarii privind
compoziţia

Textul integral pentru toate frazele R şi H este afişat la secţiunea 16. Toate concentraţiile sunt date
în procente de greutate, cu excepţia cazului în care componentul este gazos. Concentraţiile gazelor
sunt date în procente de volum.

 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
Informaţii generale Asiguraţi-vă că personalul medical cunoaşte materialul(ele) implicat(e) şi foloseşte măsuri de

precauţie pentru a se proteja. 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Inhalare Mutaţi la aer curat. Dacă respiră cu dificultate, daţi-i oxigen. Dacă apar simptome sau dacă acestea

persistă, chemaţi medicul. 

Contact cu pielea Îndepărtaţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi cu săpun şi cu apă. Continuaţi să clătiţi
pentru cel puţin 15 minute. În caz de mâncărimi, răni sau alte tulburări dermatologice: Solicitaţi
asistenţă medicală şi aduceţi cu dvs. aceste instrucţiuni. În caz de injectare sub piele la presiune
înaltă, solicitaţi întotdeauna asistenţă medicală. 

Contact cu ochii Clătiţi imediat cu apă din abundenţă cel mult 15 minute. Îndepărtaţi lentilele de contact şi
deschideţi larg pleoapele. Dacă iritaţia persită: Continuaţi să clătiţi în timpul transportului la spital.
Luaţi cu dvs. aceste instrucţiuni. 

Ingerare Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită. NU provocaţi voma. În
caz de vomă, menţineţi capul sub nivelul trunchiului pentru ca conţinutul stomacului sa nu
pătrundă în plămâni. Solicitaţi îngrijire medicală imediată. 

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

Poate provoca roşeaţă şi dureri. Degresarea pielii. Dermatită. Poate cauza iritaţie oculară prin
contact direct. Ingestia poate provoca iritaţii şi o stare de rău generalizată. Vaporii pot provoca
toropeala şi ameþeala. În concentraţii ridicate, aburul/vaporii pot irita gâtul şi sistemul respirator şi
pot provoca tuse. 

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

Asiguraţi măsuri generale de asistenţă şi trataţi în mod simptomatic. Picături de produs aspirate în
plămâni prin ingestie sau vomă pot provoca o pneumonie chimică gravă. Simptomele pot fi
întârziate. INJECTAREA ÎN PIELE CU PRESIUNE MARE: Medicul trebuie să cunoască procedurile
locale de tratare a acestui tip de rană; incizie, irigare, îndepărtarea ţesutului necrozat şi bandajarea
rănii deschise. 
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SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
Pericole generale de incendiu Încălzirea poate genera vapori ce pot forma amestecuri explozive de vapori şi aer. Materialul

pluteşte şi poate fi re-aprins pe suprafaţa apei. 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere
corespunzătoare

Spumă. Pulbere uscată. Bioxid de carbon (CO2). Abur de apă. 

Mijloace de stingere
necorespunzătoare

Nu folosiţi jetul de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul. 

5.2. Pericole speciale cauzate
de substanța sau amestecul
în cauză

Încălzirea poate genera vapori ce pot forma amestecuri explozive de vapori şi aer. Prin încălzire şi
incendiere se pot forma vapori/ gaze iritante. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor
Echipament de protecţie
special destinat
pompierilor

În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respiraţie autonom şi îmbrăcăminte de protecţie
completă. Selectarea protecţiei respiratorii pentru stingerea incendiilor: respectaţi precauţiile
generale privitoare la incendii indicate la către locul de muncă. 

Proceduri speciale
destinate pompierilor

Mutaţi containerul din zona de incendiu dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Jetul de apă
poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. Răciţi cu apă containerele expuse la foc un
timp suficient de lung după ce focul a fost stins. 

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Pentru personalul care
nu este implicat în
situaţii de urgenţă

Eliminaţi toate sursele de foc (ţigări, torţe, scântei sau flăcări în imediata apropiere). În caz de
deversări, aveţi grijă la suprafeţele şi podelele alunecose. Evitaţi inhalarea de aburi sau vapori.
Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, după cum este descris în
capitolul 8 din prezenta fişă tehnică de securitate. 

Pentru personalul care
intervine în situaţii de
urgenţă

Ţineţi persoanele ne-necesare la distanţă. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, după cum este
descris în capitolul 8 din prezenta fişă tehnică de securitate. 

6.2. Precauții pentru mediul
înconjurător

Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Nu permiteţi
pătrunderea în canalizare, drenaje sau cursuri de apă. Managerul pe probleme de mediu
înconjurător  trebuie să fie informat cu privire la toate deversările însemnate. 

6.3. Metode și material
pentru izolarea incendiilor și
pentru curățenie

Îndepărtaţi sursele de combustie. Opriţi scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără
riscuri. Stăviliţi materialul scurs, acolo unde este posibil.

Deversate mari: Folosiţi o substanţă neinflamabilă precum vermiculită, nisip sau pământ pentru a
usca produsul şi puneţi-l într-un rezervor pentru o depozitare ulterioară. Spălaţi zona cu apă şi
săpun.

Deversate mici: Absorbiţi deversatul cu materiale absorbante necombustibile. Curăţaţi bine
suprafaţa pentru a înlătura contaminarea reziduală.

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăştiat înapoi în container pentru a fi refolosit. 

6.4. Trimiteri către alte
secțiuni

Pentru măsurile de protecţie personală, consultaţi punctul 8 al FDS. Pentru evacuarea deşeurilor,
consultaţi punctul 13 al FDS. 

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1. Precauții pentru
manipularea în condiții de
securitate

Încălzirea poate genera vapori ce pot forma amestecuri explozive de vapori şi aer. Împământaţi
containerul şi transferaţi echipamentul pentru a elimina scânteile de electricitate statică. A se utiliza
numai în locuri bine ventilate. Evitaţi inhalarea de aburi sau vapori. Se va evita contactul cu pielea,
ochii şi îmbrăcămintea. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, după cum este descris în capitolul 8 din
prezenta fişă tehnică de securitate. Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.
Atenţie la posibilitatea ca suprafeţele să devină alunecoase. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în
timpul utilizării produsului. Respectaţi normele de bună practică privind igiena industrială. 

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

Feriţi de aprindere, flăcări şi sursele de căldură. Păstraţi recipientul închis etanş. Depozitaţi în spaţii
răcoroase, uscate, bine ventilate. Depozitaţi la adăpost de materialele incompatibile. A se depozita
sub cheie. 

7.3. Utilizare finală specifică
(utilizări finale specifice)

Ulei 2 timpi.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control
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Limite de expunere profesională

Belgia. Valori limită de expunere.

ValoareTip FormăComponente

TWA 200 mg/m3 Vapori.Distilaţi (ţiţei), hidrotrata ţi
uşor  (CAS 64742-47-8)

STEL 10 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

TWA 5 mg/m3 Ceaţă.

Bulgaria. OELs. Regulation No 13 on protection of workers against risks of exposure to chemical agents at work

ValoareTipComponente

TWA 300 mg/m3Distilaţi (ţiţei), hidrotrata ţi
uşor  (CAS 64742-47-8)

TWA 5 mg/m3Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Republica Cehă. OEL. Decretul guvernamental 361

ValoareTip FormăComponente

Tavan 10 mg/m3 Aerosol.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

TWA 5 mg/m3 Aerosol.

Denmark. Exposure Limit Values

ValoareTip FormăComponente

TLV 1 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Finland. Workplace Exposure Limits

ValoareTip FormăComponente

TWA 500 mg/m3Distilaţi (ţiţei), hidrotrata ţi
uşor  (CAS 64742-47-8)

TWA 5 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Germania. Lista DFG MAK (OEL consultative). Comisia pentru investigarea pericolelor pentru sănătate date de
compuşii chimici în zona de lucru (DFG)

ValoareTipComponente

TWA 140 mg/m3Distilaţi (ţiţei), hidrotrata ţi
uşor  (CAS 64742-47-8)

20 Părţi într-un
milion

Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended)

ValoareTip FormăComponente

TWA 5 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Ungaria. OEL. Decretul comun privind siguranţa chimică la locurile de muncă

ValoareTip FormăComponente

Tavan 5 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits

ValoareTip FormăComponente

TWA 1 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Husqvarna 2-Stroke Oil XP SDS EU
907811     Versiunea nr.: 02     Data revizuirii: 18-decembrie-2012     Data emiterii: 25-octombrie-2012 4 / 10



Ireland. Occupational Exposure Limits

ValoareTip FormăComponente

TWA 0,2 mg/m3 Fracţie inhalabilă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Italia. OEL-uri

ValoareTip FormăComponente

TWA 5 mg/m3 Fracţie inhalabilă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment

ValoareTipComponente

TWA 5 mg/m3Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Lithuania. OELs.  Limit Values for Chemical Substances, General Requirements (Hygiene Norm HN 23:2007)

ValoareTip FormăComponente

STEL 500 mg/m3Distilaţi (ţiţei), hidrotrata ţi
uşor  (CAS 64742-47-8)

TWA 350 mg/m3
STEL 3 mg/m3 Fume and mist.Highly refined mineral oil

(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

TWA 1 mg/m3 Fume and mist.

Olanda. OELs (obligatorii)

ValoareTip FormăComponente

TWA 5 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Norvegia. Normele administrative pentru contaminanţi la locul de muncă

ValoareTip FormăComponente

TLV 275 mg/m3Distilaţi (ţiţei), hidrotrata ţi
uşor  (CAS 64742-47-8)

40 Părţi într-un
milion

TLV 1 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

Polonia. MAC. Ministrul Muncii şi Politicilor sociale privind concentraţiile şi intensităţile maxime admisibile în
mediu ocupaţional.

ValoareTip FormăComponente

STEL 300 mg/m3Distilaţi (ţiţei), hidrotrata ţi
uşor  (CAS 64742-47-8)

TWA 100 mg/m3
STEL 10 mg/m3 Aerosol.Highly refined mineral oil

(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

TWA 5 mg/m3 Aerosol.

Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)

ValoareTip FormăComponente

STEL 10 mg/m3 Aerosol.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

TWA 5 mg/m3 Aerosol.

Husqvarna 2-Stroke Oil XP SDS EU
907811     Versiunea nr.: 02     Data revizuirii: 18-decembrie-2012     Data emiterii: 25-octombrie-2012 5 / 10



România. Valorile limită admisibile de expunere profesională. Protecţia lucrătorilor împotriva expunerii la agenţi
chimici la locul de muncă.

ValoareTipComponente

STEL 10 mg/m3Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

TWA 5 mg/m3

Slovakia. OELs. Decree of the government of the Slovak Republic concerning protection of health in work with
chemical agents

ValoareTip FormăComponente

TWA 1 mg/m3 Fume and mist.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

5 Părţi într-un
milion

Fume and mist.

Spania. Limite de Expunere Ocupaţională

ValoareTip FormăComponente

STEL 10 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil
(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

TWA 5 mg/m3 Ceaţă.

Suedia. Valori limită de expunere ocupaţională

ValoareTip FormăComponente

STEL 500 mg/m3Distilaţi (ţiţei), hidrotrata ţi
uşor  (CAS 64742-47-8)

TWA 350 mg/m3
STEL 3 mg/m3 Ceaţă.Highly refined mineral oil

(DMSO-extr act < 3% IP
346)  (CAS -)

TWA 1 mg/m3 Ceaţă.

Valori limită biologice Nu s-au înregistrat limite biologice de expunere pentru ingredient(e). 

Proceduri de monitorizare
recomandate

Respectaţi procedurile standard de monitorizare. 

Nivel derivat niciun efect
(DNEL)

Nu este disponibil.

Concentraţiile prevăzute
niciun efect (PNECs)

Nu este disponibil.

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice
corespunzătoare

Asiguraţi o ventilaţie adecvată şi minimizaţi riscul inhalării de vapori. Se va folosi echipament
rezistent la explozii. Asiguraţi accesul uşor la sursele de apă şi facilităţile de spălare a ochilor. 

Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală
Informaţii generale Echipamentul de protecţie personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN şi în acord cu

furnizorul de echipament de protecţie a personalului. 

Protecţia ochilor/feţei Risc de contact: Purtaţi ochelari de siguranţă cu scuturi laterale (sau ochelari de protecţie). 

Protecţia pielii

- Protecţia mâinilor Purtaţi mănuşi de protecţie. Se recomandă folosirea mănuşilor de nitril, dar aveţi în vedere faptul
că lichidul poate penetra mănuşa. Se recomandă schimbarea frecventă. Furnizorul de mănuşi
poate recomanda mănuşile corespunzătoare. 

- Altele Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare pentru a preveni contactul repetat sau prelungit cu pielea. 

Protecţia respiraţiei În caz de ventilaţie inadecvată sau risc de inhalare de aburi de ulei, se poate folosi echipamentul
adecvat de respiraţie cu filtru combinat (tip A2/P2). Purtaţi mască de gaze cu aducţie de aer în
spaţiile închise. Cereţi sfatul supraveghetorului local. 

Pericole termice Dacă este necesar, purtaţi îmbrăcăminte de protecţie termică corespunzătoare. 

Măsuri de igienă Respectaţi întotdeauna măsurile pentru o bună igienă personală, precum spălarea după
manipularea materialului şi înainte de a mânca, a bea şi/sau a fuma.  Spălaţi în mod regulat
îmbrăcămintea de lucru, pentru a înlătura agenţii contaminanţi.  Eliminaţi încălţămintea
contaminată care nu poate fi curăţată. În timpul utilizării nu se va mânca, bea sau fuma. Spălaţi şi
călcaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire. Îmbrăcămintea personală şi cea de lucru
trebuie ţinute separat. 
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Controlul expunerii mediului Managerul pe probleme de mediu înconjurător trebuie să fie informat cu privire la toate deversările
însemnate. 

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Prezentare Lichid albastru.

Starea fizică Lichid.

Formă Lichid.

Culoare Albastru.

Miros Solvenţi organici.

Pragul de acceptare a
mirosului

Nu este disponibil.

pH Inaplicabil.

Punctul de topire/punctul de
îngheţare

Nu este disponibil.

Punct de fierbere şi interval
de fierbere iniţial

Nu este disponibil.

Punctul de aprindere > 62 °C (> 143,6 °F) (ASTM D 92)

Viteza de evaporare Nu este disponibil.

Inflamabilitate (solid, gaz) Inaplicabil.

Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie

Limită de inflamabilitate
- inferioară (%)

Nu este disponibil.

Limită de inflamabilitate
- superioară (%)

Nu este disponibil.

Presiunea de vapori Nu este disponibil.

Densitatea vaporilor Nu este disponibil.

Densitatea relativă 0,872 (aproximativ) (15 °C) (ASTM D 4052)

Solubilitate/solubilităţi Neglijabil.

Coeficientul de partiţie
(n-octanol/apă)

Log Kow: >3 (Estimat).

Temperatura de
autoaprindere

> 200 °C (> 392 °F)

Temperatura de
descompunere

Nu este disponibil.

Vâscozitatea 47 mm2/s (aproximativ) (40 ) (ASTM D 445)℃

Proprietăţi explozive Nu este disponibil.

Proprietăţi oxidante Nu este oxidant.

9.2. Alte informații Nu sunt disponibile informaţii suplimentare relevante. 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1. Reactivitate Acest produs este nereactiv în condiţii normale de utilizare, depozitare şi transport. 

10.2. Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiţii normale. 

10.3. Posibilitatea de reacții
periculoase

Nu se produce o polimerizare periculoasă. 

10.4. Condiții de evitat Căldura, scânteile, flăcările, temperaturile înalte. Contact cu materialele incompatibile. 

10.5. Materiale incompatibile Agenþi oxidanþi puternici. Acizi puternici. 

10.6. Produși de
descompunere periculoși

Prin încălzire şi incendiere se pot forma vapori/ gaze iritante. Oxizi de carbon. 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Informaţii generale Expunerea ocupaţională la substanţă sau la amestec poate cauza efecte adverse.

Informaţii privind căile probabile de expunere

Ingerare Ingestia poate provoca iritaţii şi o stare de rău generalizată. Ingerarea poate provoca vărsături;
trebuie evitată aspirarea (inhalarea) vomei în plămâni deoarece chiar şi în cantităţi mici, aceasta
poate provoca pneumonie de aspiraţie.
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Inhalare Vaporii pot provoca toropeala şi ameþeala. Inhalarea în concentraţii înalte poate cauza ameţeală,
stare de leşin, dureri de cap, greaţă şi pierderea coordonării. Inhalarea continuă poate provoca
pierderea cunoştinţei.

Contact cu pielea Poate provoca iritarea pielii. Contactul prelungit sau repetat poate usca pielea şi cauza dermatită.

Contact cu ochii Contactul prelungit cu ochii poate provoca iritare temporară.

Simptome Poate provoca roşeaţă şi dureri. Degresarea pielii. Dermatită. Poate cauza iritaţie oculară prin
contact direct. Ingestia poate provoca iritaţii şi o stare de rău generalizată. Vaporii pot provoca
toropeala şi ameþeala. În concentraţii ridicate, aburul/vaporii pot irita gâtul şi sistemul respirator şi
pot provoca tuse.

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută Poate irita şi provoca dureri de stomac, vomă, diaree şi greaţă. Dovezile obţinute la om indică
faptul că produsul are un grad foarte redus de toxicitate acută orală, dermică sau prin inhalare.
Totuşi, poate produce leziuni severe dacă ajunge în plămâni sub formă de lichid şi poate provoca o
deprimare profundă a sistemului nervos central prin expunere prelungită la niveluri înalte sub
formă de vapori.

Corodarea/iritarea pielii Poate provoca iritarea pielii. Contactul frecvent sau prelungit poate depleţiona pielea de grăsimi
sau o poate usca , provocând disconfort şi dermatită. 

Leziune/Iritaţie oculară
severă

Contactul prelungit cu ochii poate provoca iritare temporară. 

Sensibilizare respiratorie Nu există date disponibile.

Sensibilizarea pielii Nu există date disponibile.

Mutegenicitate a celulelor
germinale

Nu există date disponibile care să indice faptul că produsul sau orice component al său prezent în
procent mai mare de 0,1% este mutagenic sau genotoxic. 

Carcinogenitate Nu este clasificat.

Toxicitatea pentru
reproducere

Nu există date disponibile.

Toxicitate la nivelul anumitor
organe - în caz de expunere
singulară

Nu există date disponibile.

Toxicitate la nivelul anumitor
organe - în caz de expunere
repetată

Nu există date disponibile.

Pericol de aspirare Nu este clasificat, totuşi picături de produs pot fi aspirate în plămâni prin ingestie sau vomă pot
provoca o pneumonie chimică gravă.

Informaţii referitoare la
amestec în raport cu
substanţa

Nu este disponibil.

Alte informații Contactul prelungit şi repetat cu uleiul uzat poate provoca boli dermatologice grave, precum
dermatită şi cancer de piele.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.

12.2. Persistență și
degradabilitate

Este de aşteptat să se biodegradeze lent. 

12.3. Potențial de
bioacumulare

Produsul conţine substanţe potenţial bio-acumulante. 

Coeficientul de repartiţie
n-octanol/apă (log Kow)

Log Kow: >3 (Estimat).

Factor de bioconcentrare
(FBC)

Nu este disponibil.

12.4. Mobilitate în sol Produsul se absoarbe puternic în sol. 

Mobilitate în general Produsul este insolubil în apă. Se va răspândi pe suprafaţa apei, în timp ce unele componente se
vor sedimenta, în cele din urmă, în sistemele de transport al apei. Componentele volatile ale
produsului se vor răspândi în atmosferă. 

12.5. Rezultatele
evaluării PBT și
vPvB

Nu este o substanţă sau un amestec PBT sau vPvB.

12.6. Alte efecte adverse Deversările de ulei sunt, în general, periculoase pentru mediul înconjurător.
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SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deşeuri reziduale Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Containerele golite sau căptuşelile pot reţine
anumite cantităţi reziduale de produs. Acest material şi containerul său trebuie eliminate într-o
modalitate sigură (vezi: Instrucţiuni de eliminare). 

Ambalaj contaminat Containerele goale trebuie să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi
reciclate şi eliminate. 

Cod deşeuri UE Codul deşeului trebuie stabilit în acord cu utilizatorul, producătorul şi serviciile de eliminare a
deşeurilor. 

Metode/informaţii
referitoare la eliminare

Eliminaţi în conformitate cu toate reglementările aplicabile. Acest produs şi ambalajul său se vor
depozita ca un deşeu periculos. 

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR
Produsul nu este acoperit de reglementãrile internaþionale privind transportul bunurilor periculoase.

RID
Produsul nu este acoperit de reglementãrile internaþionale privind transportul bunurilor periculoase.

ADN
Produsul nu este acoperit de reglementãrile internaþionale privind transportul bunurilor periculoase.

IATA
Produsul nu este acoperit de reglementãrile internaþionale privind transportul bunurilor periculoase.

IMDG
Produsul nu este acoperit de reglementãrile internaþionale privind transportul bunurilor periculoase.

Inaplicabil.14.7. Transport în vrac, în
conformitate cu anexa II la
MARPOL 73/78 și Codul IBC

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

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

Regulamente UE

Reglementarea (CE) nr. 1005/2009 referitoare la substanţele care afectează stratul de ozon, Anexa I

Nu este listat.
Reglementarea (CE) nr. 1005/2009 referitoare la substanţele care afectează stratul de ozon, Anexa II

Nu este listat.
Reglementarea (CE) nr. 850/2004 referitoare la poluanţii organici persistenţi, Anexa I amendată

Nu este listat.
Reglementarea (CE) nr. 689/2008 referitoare la exportul şi importul de substanţe chimice periculoase, Anexa I,
partea 1 amendată

Nu este listat.
Reglementarea (CE) nr. 689/2008 referitoare la exportul şi importul de substanţe chimice periculoase, Anexa I,
partea 2 amendată

Nu este listat.
Reglementarea (CE) nr. 689/2008 referitoare la exportul şi importul de substanţe chimice periculoase, Anexa I,
partea 3 amendată

Nu este listat.
Reglementarea (CE) nr. 689/2008 referitoare la exportul şi importul de substanţe chimice periculoase, Anexa V
amendată

Nu este listat.
Regulamentul (CE) nr. 166/2006 Anexa II Registrul emisiilor şi transferului de poluanţi

Nu este listat.
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Articolul REACH 59(1) Lista candidaţilor, versiunea curentă publicată de ECHA

Nu este listat.

Autorizaţii

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIV REACH Substanţe care fac obiectul autorizării

Nu este listat.

Restricţii de utilizare
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Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XVII REACH Substanţe care fac obiectul restricţiilor de comercializare şi
utilizare, amendată

Nu este listat.
Directiva 2004/37/CE: referitoare la protecţia muncitorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la substanţe
carcinogene sau mutagene la locul de muncă

Nereglementat.
Directiva 92/85/CEE: referitoare la siguranţa şi sănătatea femeilor din personalul muncitor care sunt gravide,
care au născut recent sau care alăptează

Nereglementat.

Alte reglementări UE

Directiva 96/82/CE (Seveso II) privind controlul pericolului de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase

Nereglementat.
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența
agenților chimici la locul de muncă

Distilaţi (ţiţei), hidrotrataţi uşor  (CAS 64742-47-8)
Directiva 94/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă

Nu este listat.

Alte reglementări Produsul este clasificat şi marcat în conformitate cu directivele CE sau legile naţionale aferente.
Această Fişă Tehnică de Securitate îndeplineşte normele Regulamentului CE nr. 1907/2006. 

Reglementările naţionale Respectaţi reglementările naţionale privind agenţii chimic. 

15.2. Evaluarea securității
chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranţă. 

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Lista abrevierilor DNEL: Nivel derivat fără efect.

PNEC: Concentraţie predictibilă fără efect.
PBT: Persistent, bioacumulativ şi toxic.
vPvB: Foarte persistent şi foarte bioacumulativ. 

Referinţe HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
Registrul efectelor toxice ale substanţelor chimice (RTECS)
ESIS (European chemical Substances Information System, Sistemul European de informaţii asupra
substanţelor chimice)
 

Informaţii asupra metodei de
evaluare care conduce la
clasificarea amestecului

Amestecul este clasificat pe baza datelor testului pentru pericole fizice.  Clasificarea pentru pericole
pentru sănătate şi mediul înconjurător este derivată dintr-o combinaţie de metode de calcul şi date
ale testelor, dacă sunt disponibile.  Pentru detalii, consultaţi Secţiunile 9, 11 şi 12. 

Textul complet al oricăror
propoziţii sau R sau H aflate
în Secţiunile 2 - 15

R52 Nociv pentru organismele acvatice.
R65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.
R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

Informaţii privind
instructajul

La manipularea acestui material, respectaţi îndrumările instructaj. 

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat

Limite de responsabilitate Datele menţionate în această fişă se bazează pe experimentele şi cunoştinţele disponibile la ora
actuală. 
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