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Ballistol Universalöl-Spray
SEC IUNEA 1: Identificarea substanei/amestecului i a societii/întreprinderii
1.1. Element de identificare a
produsului
Denumire comercial

Ballistol Universalöl-Spray

1.2. Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate
Destinaie/i recomandat/e
Pentru mentinerea metalelor, lemnului, pielei, cauciucului, materialului sintetic
1.3. Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate
F.W.Klever
Hauptstraße 20, D-84168 Aham
Telefon +49 (0) 8744 96 99 10, Telefax + 49 (0) 8744 96
99 96

Producator

E-Mail info@ballistol.de
Internet www.ballistol.de
Qualitätssicherung
Telefon +49 (0) 8744 96 99 30
E-mail (persoana competenta in domeniu):
info@ballistol.de

Domeniul responsabil cu
informatiile

1.4. Numr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen
Informaii urgene

Dr.Zettler (Werktags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder
Giftnotrufzentrale 022819240
Telefon +49 (0) 8744 96 99 30

SEC IUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanei sau a amestecului
Clasificare - (CE) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]
Clasele si categoriile de
pericole

Atentionari
pericole

Aerosol 1

H222, H229

Procedura de clasificare

Atentionari de pericole pentru pericole fizice
H222
H229

Aerosol extrem de inflamabil.
Recipient sub presiune: poate exploda dac este înc lzit.

2.2. Elemente pentru etichet
Etichetare - (CE) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS02

Cuvant semnal
Pericol
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Atentionari de pericole pentru pericole fizice
H222
H229

Aerosol extrem de inflamabil.
Recipient sub presiune: poate exploda dac este înc lzit.





Instructiuni de siguranta
General
P102

A nu se lsa la îndemâna copiilor.

Prevenire
P210

A se pstra departe de surse de cldur, suprafe e fierbin i, scântei, flcri i
alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
Nu pulveriza?i pe o flacara deschisa sau alte surse de aprindere
Nu perfora i sau arde i, chiar i dup utilizare.

P211
P251

Reactia/raspunsul
P370 + P378
În caz de incendiu: Utiliza i apa pentru stingere.
Depozitare
P410 + P412

A se proteja de lumina solar. Nu expune i la temperaturi care dep esc 50°C/
122°F.

Debarasare si depozitare deseuri
P501
Con?inutul / recipientul la reciclare
2.3. Alte pericole
Nu exista informatii.

SEC IUNEA 3: Compoziie/informaii privind componenii
3.1. Substane
nefolosibil
3.2. Amestecuri
Material continand substante periculoase
CAS-numar

UE-Nr.

Denumire

[% din
masa]

Clasificare - (CE) NR. 1272/
2008 [CLP/GHS]

74-98-6
106-97-8
107-83-5

200-827-9
203-448-7
203-523-4

Propan
butane
hexane (containing < 5 % n-hexane (203777-6))

ca. 4,5
ca. 10,2
< 15

Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1,
H304 / Skin Irrit. 2, H315 /
STOT SE 3, H336 / Aquatic
Chronic 2, H411

SEC IUNEA 4: Msuri de prim ajutor
4.1. Descrierea msurilor de prim ajutor
Dupa inspirare
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.
Solicita i un tratament medical în cazul apari iei unor tulburri.
Dupa contactul cu pielea
Nu sunt necesare msuri speciale de protec ie.
Dupa contactul cu ochiul
La contactul cu ochii, ace tia se vor clti bine cu ap din abunden . În cazul în care tulburrile nu
dispar, se va consulta un medic.
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Dupa inghitire
Nu este necesara nicio masura speciala
4.2. Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate
Nu exista informatii.
4.3. Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare
Indicatii pentru medic / tratament
Se va trata simptomatic.

SEC IUNEA 5: Msuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Solventul potrivit
Spuma
pulbere ABC
Dioxid de carbon
Jet de apa
Material estinctor impropriu
jet puternic de ap
5.2. Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul în cauz
În caz de incendiu se poate degaja:
Nitroz gazoas (NOx)
Monoxid de carbon (CO)
5.3. Recomandri destinate pompierilor
Echipament special de protectie la combaterea incendiilor
Se va folosi masca de gaze cu autonomie (aparat izolat).
Alte indicatii
Recipientele periclitate se vor rci cu jet de ap.
Caldura determina cre?terea presiunii ?i risc de explozie.
Reziduurile de ardere i apa de stingere contaminat se vor elimina conform prevederilor date de
autorit ile locale.

SEC IUNEA 6: Msuri de luat în caz de dispersie accidental
6.1. Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgena
Personal nescolarizat pentru cazuri de urgenta
Se va feri de surse de foc.
Se va folosi masca de gaze în cazul degajrii vaporilor/prafului/aerosolilor.
Pericol mare de alunecare datorit produsului scurs/vrsat pe jos.
6.2. Precauii pentru mediul înconjurtor
Nu lsa i produsul s se scurg în canalizare/ape de suprafa /pânza freatic.
6.3. Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie
Obiectele contaminate i pardoseala se vor cur a bine, cu respectarea normelor de protec ia
mediului.
Resturile se vor colecta cu ajutorul unui liant (rumegu .a.).
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6.4. Trimiteri ctre alte seciuni
Nu exista informatii.

SEC IUNEA 7: Manipularea i depozitarea
7.1. Precauii pentru manipularea în condiii de securitate
Indicatii privind manuirea in siguranta
Asigura i o aerisire corespunztoare a spa iilor închise, la nevoie se va aspira aerul de la locul de
munc.
Nu pulveriza?i pe flacari sau obiecte stralucitoare.
Msuri de igien
Scoate i imediat toat îmbrcmintea contaminat.
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.
Indicatii privind paza contra incendiilor si exploziilor
A se pstra departe de orice flacr sau surs de scântei - Fumatul interzis.
Cutii de aerosoli nu încalziti la peste 50 ° C
7.2. Condiii de depozitare în condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti
Condiii pentru spaiile de depozitare i recipieni
A se pstra numai în ambalajul original.
Alte date privind condiiile de depozitare.
Temperatur de depozitare recomandat: temperatura ambiant.
Date privind stabilitatea în depozit
Termen de valabilitate nelimitat în cazul depozitrii corespunztoare.
Clasa de
depozitare

2B

7.3. Utilizare final specific (utilizri finale specifice)
Nu exista informatii.

SEC IUNEA 8: Controale ale expunerii/protecia personal
8.1. Parametri de control
8.2. Controlul expunerii
Protecie respiratorie
Când depasirea limitelor de expunere (OEL), o protectie respiratorie trebuie sa fie purtate
Pentru propan, în general: în concentratie depasit trebuie folosite SCBA
Unitate de filtrare utilizare de tip AX. Maro cod de culoare conform EN 371
Protecia mâinilor
Ballistol Seria a fost dermatologic evaluate "foarte bun", deci nu este necesara protectia mâinilor
Protecia ochilor
Daca este necesar: Ochelari de protectie

SEC IUNEA 9: Proprietile fizice i chimice
9.1. Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
aspectul exterior
Culoare
Aerosol
galben deschis

Miros
caracteristic

Fiúa cu date de securitate in conformitate
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
refcut

10.01.2019 (RO) Versiune 11.9

Ballistol Universalöl-Spray
Nivelul de miros
nedeterminat
Date importante pentru protejarea sanatatii si a mediului cat si pentru siguranta
Valoare

Temperatura

la

Metoda

Remarc

Valoarea pH

ca. 8

Dispers
ie în
ap

punct de fierbere

-48 °C

(Propa
n)

Punctul de topire /
Punctul de congelare

nedeterminat

Temperatur de
aprindere

ca. -104 °C

Viteza de vaporizare

nedeterminat

Inflamabilitate (solid)

nedeterminat

Inflamabilitate (gaz)

nedeterminat

Temperatura de
aprindere

nedeterminat

Temperatura de autoaprindere

nedeterminat

limita inferioara de
explozie

ca. 1,5 Vol-%

(Propa
n)

limita superioara de
explozie

10,9 Vol-%

(Propa
n)

Presiune de vapori

nedeterminat

Densitatea relativ

ca. 0,775 g/ml

Densitatea vaporilor

nedeterminat

Solubilitate în ap
Solubilitate / alte

nedeterminat

Coeficient de
dispersie n-octanol/
apa (log P O/W)

nedeterminat

Temperatura de
descompunere

nedeterminat

Viscozitate

nedeterminat

(Propa
n)

20 °C

1013 hPa

20 °C

1013 hPa

emulsifi
abil
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Proprieti oxidante
Nu exista informatii.
Proprieti explozive
Nu exista informatii.
9.2. Alte informaii
Nu exista informatii.

SEC IUNEA 10: Stabilitate i reactivitate
10.1. Reacitivitate
Nu exista informatii.
10.2. Stabilitate chimic
Nu exista informatii.
10.3. Posibilitatea de reacii periculoase
Nu exista informatii.
10.4. Condiii de evitat
Extrem de inflamabil. Recipient sub presiune. Proteja de razele soarelui si de temperaturi de peste
50 ° C Excludeti sursele de aprindere - Fumatul interzis
10.5. Materiale incompatibile
Substane de evitat
Reac ioneaz cu oxidan ii puternici.
10.6. Produse de descompunere periculoase
Monoxid de carbon i dioxid de carbon
Alte date
Produsul este stabil în conditii normale de depozitare

SEC IUNEA 11: Informaii toxicologice
11.1. Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acuta/Iritatie / Sensibilizare
Valoare/Evaluare

Specii

Metoda

Remarc

LD50 acuta oral

> 2000 mg/kg

Sobolan

Efect de iritare
a ochilor

u or iritant

Experienta din practica.

Sensibilizare a
pielii

Nu este sensibilizant.

Experienta din practica.

Nie zauwazalny efekt
toksyczny

Fiúa cu date de securitate in conformitate
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
refcut

10.01.2019 (RO) Versiune 11.9

Ballistol Universalöl-Spray
SEC IUNEA 12: Informaii ecologice
12.1. Toxicitate
Nu exista informatii.
12.2. Persisten i degradabilitate
Grad de eliminare

Metod de analiz

Metoda

Evaluare

Biodegradare
Produsul se descompune biologic.

12.3. Potenial de bioacumulare
Nu exista informatii.
12.4. Mobilitate în sol
Nu exista informatii.
12.5. Rezultatele evalurii PBT i vPvB
Nu exista informatii.
12.6. Alte efecte adverse
Nu exista informatii.

SEC IUNEA 13: Consideraii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deeurilor
Chei deseuri
Denumirea deseurilor
13 02 07*
uleiuri de motor, de transmisie i de ungere u or biodegradabile
De eurile marcate cu un asterisc sunt considerate de euri periculoase în conformitate cu Directiva 2008/
98/CE privind de eurile periculoase.
Recomandare pentru ambalaj
Ambalajele contaminate se vor goli complet i se vor cur a în mod corespunztor, dup care vor
putea fi date la reciclat.
Recipient: returnare în sistemul DSD (Duales System Deutschland).

! SEC IUNEA 14: Informaii referitoare la transport
ADR/RID

IMDG

IATA-DGR

14.1. Numrul ONU

1950

1950

1950

14.2. Denumirea corect
ONU pentru expediie

Druckgaspackung
(Propan)

Aerosol (propane)

Aerosols
flammable
(propane)

14.3. Clasa (clasele) de
pericol pentru transport

2

2

2.1

14.4. Grupul de ambalare -

-

-
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14.5. Pericole pentru
mediul înconjurtor

ADR/RID

IMDG

IATA-DGR

Nu

Nu

Nu

14.6. Precauii speciale pentru utilizatori
Nu exista informatii.
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 i Codul IBC
Nu exista informatii.
Transportul in tara ADR/RID
cod de restrictionare tunel D
Clasificare 5F

SEC IUNEA 15: Informaii de reglementare
15.1. Regulamente/legislaie în domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific)
pentru substana sau amestecul în cauz
Reglementari nationale
Water hazard class

1

autoclasificarii

15.2. Evaluarea securitii chimice
Pentru aceasta substanta nu este strict necesara determinarea sigurantei substantei.

SEC IUNEA 16: Alte informaii
Aplicaii recomandate i restricii
Se vor respecta legile na ionale i locale referitoare la substan ele chimice.
Alte informatii
Datele rezult din informa iile noastre actuale i servesc la descrierea produsului în vederea lurii
msurilor de siguran  necesare. Aceste informa ii nu reprezint o garan ie pentru caracteristicile
produsului descris.
Indicatii de schimbare: "!" = Date schimbate fata de versiunea anterioara. Versiunea anterioara: 11.8
H220
H225
H304
H315
H336
H411

Gaz extrem de inflamabil.
Lichid i vapori foarte inflamabili.
Poate fi mortal în caz de înghi ire i de ptrundere în cile respiratorii.
Provoac iritarea pielii.
Poate provoca somnolen  sau ame eal.
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

