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TRADUS  DIN LIMBA ENGLEZ ------------------------------------------------------------------- 

 
FIŞA CU DATE DE SECURITATE 

 
1. Identificarea substan ei / amestecului şi a societă ii / întreprinderii 

 
Nume produs: STP ADITIV PENTRU OPRIREA SCURGERII LA RADIATOR 300 ML 96300EN06 
Furnizor: 
Clorox Car Care, 
Unit 16, Rassau Industrial Estate, 
Ebbw Vale, 
Gwent NP23 5SD, UK 
44 (0) 1495 350234 
44 (0) 1495 350234 
 
2. Compozi ie / Informa ii cu privire la ingrediente 
 
Nume Nr. EC Nr. CAS Con inut Clasificare 
Acid fosforic...% 231-633-2 7664-38-2 < 1% C, R34 
 
Textul complet al frazelor R este expus în Secţiunea 16. 
 
3. Identificarea pericolelor 
 
Nu este considerat ca periculos asupra s n t ţii sau mediului conform legislaţiei în vigoare. 
 
4: Măsuri de prim ajutor 
 
În caz de inhalare: Mutați persoana afectat  în aer liber. Cereți atenție medical  dac  disconfortul 
persist .  
 
În caz de ingestie: Niciodat  nu provocați voma sau nu forţaţi s  bea ap  o persoan  care este 
inconştient . Cl tiţi gura cu des vârşire. Asiguraţi relaxare, c ldur  şi aer curat. Cereți ajutor medical 
dac  disconfortul continu . 
 
În cazul contactului cu pielea: Cl tiţi pielea imediat cu mult  ap . În cazul în care iritaţia persist  şi 
dup  sp lare cereți ajutor medical.  
 
În cazul contactului cu ochii: Scoateţi lentilele de contact înainte de sp lare. Sp lați ochii imediat 
cu mult  ap , în timp ce ridicaţi pleoapele. Cl tiţi ochii în continuare pentru 15 minute. În cazul în care 
discomfortul persist , cereți ajutor medical.  
 
5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 
Mijloace de stingere: Produsul nu este inflamabil. Utilizați mijloace de stingere adecvate pentru 
materialele ambiante.  
 
6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
 
Măsuri de precauție pentru mediu: Evitați v rsarea în mediul acvatic. 
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Metode pentru curățare a vărsărilor: Absorbați în silicat, nisip uscat sau p mânt şi plasaţi în 
container. Sp laţi cu mult  ap  zona în care s-a v rsat produsul.  
 
7: Manipularea şi depozitarea 
 
Precau ii pentru manipulare: Evitați v rsarea, contactul cu pielea şi cu ochii.  
 
Condi ii pentru depozitare: Depozitaţi în containere strâmt închise, în loc r coros, uscat şi bine 
ventilat. 
 

8: Controlul expunerii / protecție personală 
 
Nume Std. LT-ppm LT-mg/m3 ST-ppm ST-mg/m3 

Acid fosforic...% WEL  1 mg/m3  2 mg/m3 

 
Observaţii privind ingredientele 
WEL = Limit  de expunere la locul de munc  
 
Echipament de protecţie:  

                
 
Protec ia mâinilor: Pentru contacte repetitive sau îndelungate a produsului cu pielea utilizaţi m nuși 
de protecţie. Se va consulta cu furnizorul m nușilor pentru alegerea celei mai adecvate m nuși. 
Furnizorul este capabil s  dea informații cu privire la termenul de ruptur  a materialului m nușii. 
 
Protecția ochilor: Dac  exist  riscul stropirii, utilizaţi ochelari de protecţie sau masc  de protecţie 
faţ .  
 
Altă protecție: Purtaţi îmbr c minte adecvat  pentru prevenirea contactului cu pielea. 
 
Măsuri de igienă 
Nu fumaţi la locul de munc . Sp lați-v  la finalul fiec rei ture de serviciu și înainte de mâncare, 
fumare sau utilizarea WCului. Când lucraţi cu produsul nu m ncaţi, nu utilizaţi b uturi şi nu fumaţi. 
 

9: Proprietățile fizice și chimice 
 
Aspect: Lichid  
Miros: Caracteristic 
Solubilitate: Solubil în ap . Insolubil în solvenţi ordinari. 
Densitate relativă: 1.028 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 
 
Stabilitate chimică: Stabil la temperaturi normale şi în condiţiile utiliz rii normale. 
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Condiții de evitat: Evitaţi c ldura excesiv  pentru perioade de timp îndelungate.  
 
 

11: Informații toxicologice 
 
Inhalarea: Nu exist  avertiz ri de s n tate specifice.  
Înghi ire: Poate provoca disconfort în cazul în care se înghite. Poate provoca dureri de stomac sau 
v rs turi.  
Contact cu pielea: Contactul prelungit sau repetat poate provoca iritaţie sever . 
Contact cu ochii: Stropirile pot fi iritante. 
 
12: Informații ecologice 
 
Ecotoxicitate 
Nu este considerat periculos asupra mediu. Totuşi nu l saţi s  fie v rsat în cursurile de ape sau nu 
eliminaţi unde pot fi afectate p mântul sau apele de suprafaţ . 
 

13: Considerații privind eliminarea 
 
Metode de eliminare:  
Eliminați deşeurile şi reziduurile în conformitate cu cerinţele autorit ţilor locale.  
 

14: Informații referitoare la transport 
 
General: Produsul nu este acoperit de regulamentele internaționale privind transportul bunurilor 
periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID). 
 

15: Informații de reglementare 
 
Fraze de risc: NC – neclasificat 
Fraze de siguran ă:  
S2 – Nu l saţi la îndemâna copiilor. 
S46 – În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se ar ta ambalajul (recipientul) sau 
eticheta. 
 

16: Alte informații 
 
OBSERVA II REVIZIE 
Compatibil cu CHIP 3.1 (29th ATP). 
Limitele de expunere la locul de munc  (WEL) înlocuiesc Standardele de Expunere Ocupaţional  
(OES) şi Limitele maxime de expunere. Modific ri la secţiunile 8,15,16. 
DAT  REVIZIE 09-2005 
NR. REV. /REPL. FDS GENERAT 1 / 09-2004 
 
 
R34 Provoac  arsuri. 
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Informația oferit  în acest document este corect conform cunoștinței și convingerii Clorox Car Care, 
dar nu este o garanție și nu trebuie interpretat ca atare iar din acest punct de vedere Clorox Car Care 
nu asum  nici o responsabilitate pentru aceasta. Orice informație sau recomandare obținut  de la 
Clorox Car Care prin c i de informare diferite de aceast  publicație, indiferent dac  se refer  la 
produsele Clorox Car Care sau la alte materiale este deasemenea dat cu bun  credinț . Este 
întotdeauna responsabilitatea clientului și utilizatorului s  se asigure c  materialele sunt potrivite 
pentru scopul lor particular pl nuit. Este responsabilitatea clientului s  obțin  toate informațiile 
tehnice și generale de la produc tori, pentru materialele care nu au fost produse sau furnizate de 
Clorox Car Care dar sunt folosite în loc de sau în îmbinare cu materialele furnizate de Clorox Car 
Care. Clorox Car Care nu accept  r spundere pentru informațiile conținute în acest document, 
deorece informația descris  aici poate fi aplicat  și utilizat  în condiții care nu sunt sub controlul 
nostru și în situații care pot fi nefamiliare pentru noi. Informația conținut  în acest document este 
oferit  cu condiția ca clientul și utilizatorul acestui produs se oblig  s  determin  potrivirea acestui 
produs cu scopul s u particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subsemnatul NEMES ZSOMBOR, interpret şi traduc tor autorizat pentru limbile str ine ENGLEZ  și 
MAGHIAR  în temeiul autorizaţiei nr. 38178 din data de 19.04.2016, eliberat  de Ministerul Justiţie 
din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba ROMÂNĂ, c  
textul prezentat a fost tradus complet, f r  omisiuni, şi c , prin traducere, înscrisului nu i-a fost 

denaturat conţinutul şi sensul. 
 

www.sirius-distribution.ro


