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SOLU IE CUR AT SISTEMUL DE COMBUSTIBIL PE INJEC IE 

 
 

 
 SEC IUNEA 1 – IDENTIFICARE PRODUS CHIMIC ŞI PRODUC TOR 

 
Denumire produs: 3031 – Soluţie cur ţat sistemul de combustibil pe injecţie 
CAS produs: nu este cazul 
 
Cod produs: 3031 
 
IDENTIFICARE PRODUC TOR  
 
    Nume:    Gold Eagle Company  
    Sediul:    4400 S. Kildare Blvd.  
    Oraşul:   Chicago       Statul: IL      Cod poştal: 60632-4372 
 
Pentru informa ii apela i la nr. tel.: 773-376-4400 
 
Num r urgen : nu este disponibil 
 
Agen ie de urgen : INFOTRAC 
 
Num r urgen : 1-800-535-5053 
 
Data intr rii în vigoare FDS: 11/23/2005 
 
Data anul rii FDS: 4/8/2008  
 
Diverse: 
CAS Produs:  amestec 
 
Descriere scurt :  Cur ţare sistem combustibil. 
  

 
  

SEC IUNEA 2 - COMPOZI IE, DATE PRIVIND COMPONEN II  
 

Denumire chimic   CAS  MIN  MAX 
Aditiv – Amestec   nu este cazul  0       10 
Distilat petrol   8008-20-6  90   100 
 
 
Diverse: 
DENUMIRE CHIMIC    VALORI LIMIT  
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Amestec Aditivi   nu este cazul  
Ulei petrol rafinat   nu este cazul 
 

 
 

 SEC IUNEA 3 – IDENTIFICARE PERICOL  
 
URGEN  ÎN GENERAL: 
 
NFPA: S n tate: 1 Incendiu: 2 Reactivitate: 0 Pericol Specific: nu este cazul  
HMIS: S n tate: 1 Inflamabilitate : 2 Reactivitate: 0 PPE: B  
 
Diverse: 
Acest produs conţine componenţi peste concentraţia minim , care sunt considerate carcinogene de c tre 
OSHA, IARC sau NTP. 
 
EFECTE POTEN IALE ASUPRA S N T II 
 
Organe int /Rut (e) de Intrare Primar (e):  
Ochi: Iritant. 
Piele: Iritant 
Înghi ire: Toxicitatea este relativ redus , existând riscul intr rii în pl mâni. În caz de înghiţire de cantit ţi 
mari, nu provocaţi vomitarea, poate cauza diaree, migren . 
Inhalare: Risc sc zut de inhalare. Ceaţ  peste TLV poate cauza pneumonie chimic .  
 
Diverse: 
 

 
 

 SEC IUNEA 4 – M SURI DE PRIM AJUTOR  
 

Ochi: În cazul în care produsul intr  în contact cu ochii, sp laţi imediat ochii cu ap  abundent  la 
temperatura camerei timp de cel puţin 15 minute, prin ridicarea ocazional  a pleoapelor inferioare şi 
superioare. Apelaţi de îndat  la medic. 
 
Piele: În cazul în care produsul intr  în contact cu pielea, sp laţi imediat suprafaţa de piele contaminat  cu 
s pun şi ap  timp de cel puţin 15 minute. Dac  acest produs p trunde în îmbr c minte, îndep rtaţi de 
îndat  hainele şi sp laţi pielea cu s pun şi ap .   
 
Înghi ire: Nu provocaţi vomitarea. Apelaţi imediat la medic.  
 
Inhalare: transportaţi de îndat  persoana expus  la aer proasp t şi apelaţi la medicul de urgenţ . În caz de 
oprire a respiraţiei, acordaţi respiraţie artificial . Dac  respiraţia devine greoaie, acordaţi oxigen umezit.  
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Men iuni c tre medic: nu sunt disponibile date. 
 

 
  

SEC IUNEA 5 – M SURI DE STINGERE A INCENDIULUI  
 

Punct de aprindere: 165 F 
 
Temperatur  de autoaprindere: nu este cazul 
 
Limite de inflamabilitate 
    Limit  inferioar : Limit  de Explozibilitate (LEL):  0,8 
 
    Limit  superioar : Limit  de Explozibilitate (UEL):  7,0 
 
Mijloace de stingere: a se utiliza dioxid de carbon, substanţe chimice uscate, spum  şi/sau ceaţ  de ap . 
 
Pericole de Incendiu şi Explozie Neobişnuite: apa poate cauza spumare. 
 
Procedee Speciale de Stingere Incendii: nu este cazul.  
 
Informa ii Generale: Limita inflamaţiei : 0,8-7,0 
  

 
 

 SEC IUNEA 6 – M SURI ÎN CAZ DE SCURGERE ACCIDENTAL   
 
Scurgeri mici: a se îndep rta sursele de c ldur  sau de aprindere, a se asigura ventilaţie adecvat ,  
a se utiliza material absorbant, inert, necombustibil în vederea acoperirii g urii. 
 
Scurgere semnificativ : În caz de scurgeri a se transfera în recipienţi siguri împotriva scurgerii.  În cazul 
unei scurgeri de material necontrolat, utilizatorul va determina dac  scurgerea trebuie raportat  conform 
legilor şi reglement rilor în vigoare.  
  

 
  

SEC IUNEA 7 – MANIPULARE ŞI DEPOZITARE  
 
Manipulare: 
A se vedea alte secţiuni FDS. 
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Depozitare: 
A se vedea alte secţiuni FDS. 
  

 
 

 SEC IUNEA 8 – CONTROALE DE EXPUNERE, PROTEC IE PERSONAL   
 
Men iuni privind igiena general : 
A se utiliza proceduri de igien  normale. 
 
Alte precau ii: 
Produsul este inflamabil, va fi manipulat în consecinţ .  
 
Controale de inginerie: 
Utilizare local :  se va asigura ventilaţie local  în vederea menţinerii nivelurilor de expunere sub limitele 
de expunere recomandate.  
 
Mecanic  (General): În spaţii restrânse este necesar  ventilaţia mecanic .  
 
Ventilaţie special :  OSHA TWA=5 mg/m3. 
 
Echipament de protec ie personal : 
Ochi/fa : A se utiliza ochelari de protecţie rezistenţi împotriva stropirii sau masc  de respiraţie adecvat. 
 
Piele: A se utiliza m nuşi impenetrabile, dup  caz. 
 
Aparat de respira ie: nu este necesar în condiţii normale. În caz de grad ridicat de concentraţie de aburi 
sau ceaţ , se va utiliza aparat de respiraţie adecvat pentru aburi şi ceţi organice, aprobate de NIOSH.  
Aparatele de respiraţie vor fi selectate pe baza nivelelor aeropurtate la locul de munc  şi nu vor dep şi  
limitele de lucru al aparatului de respiraţie.  
 
Alte Îmbr c minte/Echipamente de Protec ie: În cazul posibilit ţii expunerii corpului unui individ la 
produs, se vor purta haine de lucru care acoper  corpul în vederea evit rii expunerii de durat  sau repetat .  
  

 
  

SEC IUNEA 9 – CARACTERISTICI FIZICE ŞI CHIMICE 
  

Aspect/Miros: lichid, galben, similar dizolvant 
pH: nu este cazul 
Presiune de aburi: (MM HG): nu este cazul 
Densitate de aburi (aer=1): 1,0 
Rat  de evaporare: nu este cazul  
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Viscozitate: similar apei 
Punct de fierbere: 200 F (95 C). 
Punct de înghe /topire: nu este cazul 
Temperatur  de descompunere: nu este cazul 
Solubilitate în ap : neglijabil  
Greutate special : 0.83 
Formul  molecular : nu este cazul 
Greutate molecular : nu este cazul 
Acoperire VOC (minus ap ): 0   Lbs/Gallon 
Densitate de acoperire: 0   Lbs/Gallon 
Densitate solvent : 0   Lbs/Gallon 
Procentaj solvent (volum): 60  
Procentaj solide (volum): 0 
Procentaj ap  (volum): 0  
Procentaj volatil prin greutate: 0  
Diverse: % volatil/volum:  100.0 
Procentaj solvent (volum):  nu este cazul 
Procentaj solide (volum):  nu este cazul 
Procentaj ap  (volum):  nu este cazul 
 
Produsul este inflamabil, a se feri de sursele de aprindere, materiale oxidante şi acid. A se depozita într-un 
spaţiu echipat cu un sistem de stingere cu capete de stropit sau incendii. Recipienţi goli conţin reziduuri de 
produs, astfel recipienţii goli prezint  gradul de pericol identic cu un recipient plin. A se fixa şi lega 
echipamentul în cazul transferului de la un recipient la altul.  
  

 
 

 SEC IUNEA 10 - STABILITATE ŞI REACTIVITATE  
 
Stabilitate chimic : Stabil:  Da 
 
Situa ii de evitat: a se depozita sub 150 F.  A se feri de surse de c ldur  excesiv  sau flac r  în 
apropierea unui container. A se ţine departe de agenţi puternic oxidanţi.  
 
Incompatibilitate cu alte materiale: Oxidanţi puternici. 
 
Produse de descompunere periculoase: C ldur  excesiv  şi/sau aprindere incomplet  vor produce 
monoxid de carbon.  
 
Polimerizare periculoas : polimerizare periculoas  poate ap rea: Nu 
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SEC IUNEA 11 – INFORMA II TOXICOLOGICE  

Nu sunt date disponibile. 
  

 
 

 SEC IUNEA 12 – INFORMA II ECOLOGICE  
Nu sunt date disponibile. 
  

 
  

SEC IUNEA 13 – MEN IUNI PRIVIND ÎNL TURAREA 
A se înl tura produsul în conformitate cu reglement rile locale, de stat şi federale. Înainte de iniţierea 
cur ţirii, a se consulta alte secţiuni FDS legate de informaţii privind avertiz ri de pericole.  
  

 
 

 SEC IUNEA 14 – INFORMA II PRIVIND TRANSPORTUL  
 
Informa ii privind transportul: 
Informaţii privind livrarea (CFR 49 and IMDG): 

Nume de livrare adecvat:  Aditiv combustibil  
Clas  de pericol DOT: nu este cazul 
Num r DOT UN:  nu este cazul 
Nume de livrare IMDG: produs nepericulos 

 
Informa ii privind ambalajul: 
Nu sunt disponibile. 
  

 
  

SEC IUNEA 15 – INFORMA II REGLEMENTARE  
SARA Titlu III: 
 
Secţiunea 302:  nu este cazul 
Secţiunea 304:  nu este cazul 
Secţiunea 311:  nu este cazul 
Secţiunea 313:  nu este cazul 
 
CERCLA: Secţiunea 311(b)(4):  este prev zut  raportarea imediat  a rev rs rilor de petrol şi produse 
petroliere sub orice form  în ape c tre Centrul Naţional la nr. tel. (800) 424-8802. 
 
Nota B #: 3811.90.0000 
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SEC IUNEA 16 – ALTE INFORMA II  

 
Informaţiile de mai sus sunt reale, fiind bazate pe lucr rile şi opiniile persoanelor calificate drept experţi.  
Totuşi, informaţiile de mai sus nu pot fi considerate drept garanţie sau reprezentative pentru care Gold 
Eagle Co. îşi asum  în mod legal responsabilitatea. Utilizatorul este rugat s  verifice orice recomand ri în 
contextul specific al utiliz rii conform destinaţiei în vederea determin rii conformit ţii acestora.  
 
Întocmit de c tre:  Mike Profetto 
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