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

 

 
Fișa cu date de securitate 

 
STP ADITIV PENTRU OPRIREA SCURGERII MOTORULUI 300 ML 63300EN 

 
Conform Regulament nr. CE 1907/2006, Anexa II, cu modificările aduse de Regulamentul CE 

453/2010 
 

Secţiunea 1: Identificarea substanţei / amestecului şi a societăţii / întreprinderii 
1.1. Identificarea produsului 
Nume produs: STP ADITIV PENTRU OPRIREA SCURGERII MOTORULUI 300 ML 63300EN 
Număr produs: 63300 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
Utilizări identificate: Aditiv ulei: ajută la oprirea scurgerilor de ulei și reface etanșările și garniturile 
Utilizări contraindicate: Nu sunt identificate utilizări contraindicate 
1.3. Detalii ale furnizorului fișei de securitate 
Furnizor: 
Armored Auto UK Ltd.,  
Unit 16, Rassau Industrial Estate,  
Ebbw Vale, Gwent, NP23 5SD, UK 
Tel: +44 1495 350234 
Fax: +44 1495 350431 
euregulatory@aromoredautogroup.com 
1.4. Număr telefon pentru urgenţe: 
Număr telefon pentru urgenţe: +44 1495 350234 
Luni – Joi: 08.30 – 17.00, 
Vineri: 08.30 – 15.30 
 
Secţiunea 2: Identificarea pericolelor 
2.1. Clasificarea substanţei / amestecului: 
Clasificare:  
Pericole fizice: neclasificat 
Pericole asupra sănătății: neclasificat 
Pericole asupra mediului: neclasificat 
 
Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE): neclasificat 
 
2.2. Elemente de etichetare 
Fraze de pericol: neclasificat NC 
 
Fraze de precauție: P102: Nu lăsaţi la îndemâna copiilor  
 
2.3. Alte riscuri 
Acest produs nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB. 
 
Secţiunea 3: Compoziţie / Informaţii cu privire la ingrediente 
3.2. Amestecuri 
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Observații compoziție: Nu conține ingrediente clasificate sau ingrediente care au limite de expunere 
ocupațională peste nivelul aplicabil. 
 
Secțiunea 4: Măsuri de prim ajutor 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
În caz de inhalare: 
Mutați persoana afectată la aer liber, țineți într-p poziție confortabilă pentru respirație și mențineți 
corpul persoanei în căldură. 
În caz de înghițire: 
Clătiți gura cu apă. Oferiți multă apă pentru băut. Mutați persoana afectată la aer liber, țineți într-o 
poziție confortabilă pentru respirație și mențineți corpul persoanei în căldură. 
În cazul contactului cu pielea: 
Spălați pielea amănunțit cu apă și cu săpun. 
În cazul contactului cu ochii: 
Scoateți lentilele de contact și deschideți larg pleopele. Clătiți ochii continuu. 
 
4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât cele acute cât si cele amânate: 
În caz de inhalare: Iritarea nasului, gâtului și canalelor de aer.  
În caz de înghițire: Poate provoca disconfort în cazul înghițirii. 
În cazul contactului cu pielea: Expunerea îndelungată poate provoca iriatația și roșeala pielii. 
În cazul contactului cu ochii: Poate provoca iritația temporară a ochilor.  
 
4.3. Indicații privind interventii medicale imediate sau tratament speciale necesare 
Notă pentru doctor: Gravitatea simptomelor descrise va varia în funcție de concentrația și termenul 
de expunere. 
 
Secțiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1. Mijloace de stingere: 
Mijloace adecvate de stingere: 
Stingeți cu spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, praf alb sau aburi de apă. Folosiți mijloace 
de stingere potrivite pentru focul din mediul înconjurător. 
Mijloace neadecvate de stingere: 
Nu folosiți jet de apă deorece aceasta va dispersa focul.  
 
5.2. Riscuri speciale provenind din substanță sau amestec 
Produse periculoase de combustie 
Descompunerea termică sau produse de combustie pot include următoarele substanțe: oxide ale 
carbonului, gaze sau vapori toxice 
 
5.3. Sfaturi pentru pompieri 
Echipament de protecție specială pentru pompieri 
Utilizați echipamente de protecție potrivite pentru materialele înconjurătoare. 
 
Sectiunea 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
6.1. Măsuri de precauție personală 
Utilizați îmbrăcăminte de protecție personală conform celor descrise la secțiunea 8 a acestei fișe. 
 
6.2. Măsuri de precauție pentru mediu 
Măsuri de precauție pentru mediu: Evitați vărsarea în canalizare, în cursurile de apă sau în pământ. 
 
6.3. Metode si materiale pentru curățare și limitări 
Metode de curățare: Absorbați în silicat, nisip uscat sau pământ și introduceți în containere. 
Containerele conținând substanța vărsată trebuie etichetate corespunzător cu simbolurile de conținut 
și de pericol corecte. 

www.sirius-distribution.ro



Data revizie: 13/06/2014 Revizia: 18      Data înlocuirii: 01/07/2013 

 
STP ADITIV PENTRU OPRIREA SCURGERII MOTORULUI 300 ML 63300EN 

 

 

Pagina 3/6 

 
6.4. Referințe privind alte secțiuni 
Referințe privind alte secțiuni: Verificați secțiunea 11 pentru informații suplimentare privind riscurile 
asupra sănătatii. Pentru eliminarea deșeurilor verificați secțiunea 13. 
 
Sectiunea 7: Manipularea şi depozitarea 
7.1. Precauţii pentru manipularea sigură: 
Precauţii de utilizare: Citiți și urmariți instrucțiunile producătorului. 
 
Recomandări privind igiena generală ocupațională: Evitați contactul cu ochii și contacul îndelungat cu 
pielea.  
 
7.2. Condiţii pentru depozitarea sigură, cu menţionarea incompatibilităţilor: 
Precauții de depozitare: Păstrați numai în locuri răcoroase și bine ventilate.  
 
7.3. Utilizări finale specifice: 
Utilizări finale specifice: Utilizările identificate a produsului sunt detaliate în Secțiunea 1.2. 
 
Secțiunea 8: Controlul expunerii / protecție personală 
8.1. Parametrii de control: 
Observatii asupra ingrediente: Nu se cunoaste limitele expunerii ale ingredientelor.  
 
8.2. Controlul expunerii: 
Protecție față/ochi: Nu este necesară protecția specială a ochilor în cursul utilizării normale. 
 
Protecția mâinilor: Se va consulta cu furnizorul / producătorul mănușilor pentru alegerea celei mai 
adecvate mănuși. Furnizorul / producătorul este capabil să dea informații cu privire la termenul de 
ruptură a materialului mănușii. 
 
Măsuri de igienă: Nu sunt necesare proceduri speciale de igienă dar se vor utiliza practicile bune de 
igienă personală când se lucrează cu produsele chimice. 
 
Secțiunea 9: Proprietățile fizice și chimice 
9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază: 
Aspect: Lichid 
Culoare: Auriu. 
Prag miros: nedeterminat 
pH: nedeterminat 
Punct de topire: nu este relevant 
Punct și interval de fierbere inițial: nedeterminat 
Temperatura de aprindere: > 195°C COC (Cupa deschisă Cleveland) 
Rata de evaporare: nedeterminat 
Factor de evaporare: nedeterminat 
Inflamabilitate (solid, gaz): nu este relevant 
Limita inferioară/superioară de inflamabilitate sau de explozie: nu este relevant 
Presiunea de vapori: nedeterminat 
Densitatea de vapori: nedeterminat 
Densitate relativă: 0.863 @ 20°C 
Densitate în grămadă: nedeterminat 
Coeficient de partiție: nedeterminat 
Temperatura de autoaprindere: nu este relevant 
Temperatura de descompunere: nu este relevant 
Viscozitate: 5.1 cSt @ 100°C 
Caracteristici de explozie: nu este considerat a fi exploziv 
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Caracteristici de oxidare: Amestecul nu a fost testat, dar nici una dintre substanțele componente nu 
este clasificat ca oxidant. 
 
9.2. Alte informații: 
Alte informații: Nu sunt solicitate alte informații. 
 
Secţiunea 10. Stabilitate şi reactivitate 
10.1. Reactivitate: 
Reactivitate: Nu sunt cunoscute pericole de reactivitate asociate cu acest produs.  
10.2. Stabilitate chimică 
Stabilitate: Stabil în temperatura ambiantă normală și când este utilizat conform celor recomandate. 
10.3. Posibilițăți de reacţii periculoase: 
Posibilițăți de reacţii periculoase:Nu se va polimeriza. 
10.4. Condiții de evitat 
Conditții de evitat: Evitați căldurile excesive pe periode indelungate. 
10.5. Materiale incompatibile 
Materiale de evitat: Nici un material specific sau grup de materiale nu este probabil să intre în reacție 
cu produsul pentru a forma situații periculoase. 
10.6. Produse de descompunere periculoase: 
Nu sunt la temperature ambiantă normală. Descompunerea termică sau produsele combustie pot 
include următoarele substanțe: oxide ale carbonului, oxide ale nitrogenului.  
 
Secțiunea 11: Informații toxicologice 
11.1. Informații despre efectele toxicologice 
Toxicitate acută – orală 
Obs.(oral LD50) - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Toxicitate acută – cutanată 
Obs. (cutanat LD50) - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Toxicitate acută – inhalare 
Obs. (inhalare LC50) – Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Iritația / vătămarea pielii 
Date animale - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Iritația / vătămarea gravă a ochilor 
Iritația / vătămarea gravă a ochilor  - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt 
satisfăcute.  
Sensibilizarea sistemului respirator 
Sensibilizarea sistemului respirator - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt 
satisfăcute.  
Sensibilizarea pielii 
Sensibilizarea pielii - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Mutagenitatea celulelor de reproducere 
Genotoxicitate – in vitro - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Genotoxicitate – in vivo - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Carcinogenitatea 
Carcinogenitatea - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Toxicitatea reproductivă 
Toxicitatea reproductivă – fertilitate: Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt 
satisfăcute.  
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – singură expunere 
Singură expunere - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetitivă 
Expunere repetitivă - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute.  
Pericol de aspirație 
Pericol de aspirație: Nu este așteptat să prezintă risc de aspirație pe baza structurii chimice. 
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Secțiunea 12: Informații ecologice 
12.1. Toxicitate 
Toxicitate: Nu este considerat toxic pentru pești. 
 
12.2 Persistență și degradabilitate 
Persistență și degradabilitate: Nu există date. 
 
12.3. Potențialul de bioacumulare:  
Potențialul de bioacumulare: Nu există date despre bioacumulare. 
Coeficient de partiție: nedeterminat 
 
12.4. Mobilitate în sol 
Mobilitate: Produsul este solubil în apă. 
 
12.5. Rezultatul evaluării PBT și vPvB 
Rezultatul evaluării PBT și vPvB Acest produs nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB. 
 
12.6. Alte efecte adverse: 
Alte efecte adverse: Not determined. 
 
Secțiunea 13: Considerații privind eliminarea 
13.1. Metode de gestionare a deșeurilor: 
Informații generale: Eliminați deșeurile sau recipientele utilizate în conformitate cu legislația locală. 
 
Secțiunea 14: Informații referitoare la transport 
General: Produsul nu este acoperit de regulamentele internaționale privind transportul bunurilor 
periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID). 
14.1. Număr ONU: neaplicabil 
14.2. Nume de transport ONU potrivit: neaplicabil 
14.3. Clasa de risc transport: Nu este solicitat semn de avertizare transport. 
14.4. Grupa de ambalare: neaplicabil 
14.5. Pericole asupra mediului: Substanță periculoasă asupra mediului / poluant de mare. Nu 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori: neaplicabil 
14.7. Transport în vrac în conformitate cu Anexa II MARPOL73/78 și codul IBC: neaplicabil 
 
Secțiunea 15: Informații de reglementare 
15.1. Legislație / regulament specific de securitate, sănătate și mediu privind substanța sau 
amestecul: 
Legislația națională:  
Regulamentul Chimicalelor (Informații de pericol și Ambalare pentru Furnizare) 2009 (SI 2009 nr. 
716). 
Limitele de expunere la locul de muncă EH40/2005 
 
Legislația UE: 
Regulamentul CE nr. 1272/2008 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 Decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (conform modificărilor). 
 
15.2. Evaluarea securității chimice: 
Nu au fost efectuate evaluări privind securitatea chimică. 
 
Secțiunea 16: Alte informații 
Proceduri de clasificare conform Regulamentului CE 1272/2008: neclasificat Metoda de calculare.  
Observații de revizie: Clasificare conform CLP Anexa I: 
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Dată revizie: 13/06/2014 
Revizia: 18 
Data înlocuirii: 01/07/2013 
Număr FDS: 480 
 
 
 
 
 
 
Informația oferită în acest document este corect conform cunoștinței și convingerii Armored Auto UK 
Ltd., dar nu este o garanție și nu trebuie interpretat ca atare iar din acest punct de vedere Armored 
Auto UK Ltd. nu asumă responsabilitatea pentru aceasta. Orice informație sau recomandare obținută 
de la Armored Auto UK Ltd. prin căi de informare diferite de această publicație, indiferent dacă se 
referă la produsele Armored Auto UK Ltd. sau la alte materiale este deasemenea dat cu bună 
credință. Este întotdeauna responsabilitatea clientului și utilizatorului să se asigure că materialele 
sunt potrivite pentru scopul lor particular plănuit. Este responsabilitatea clientului să obțină toate 
informațiile tehnice și generale de la producători, pentru materialele care nu au fost produse sau 
furnizate de Armored Auto UK Ltd. dar sunt folosite în loc de sau în îmbinare cu materialele furnizate 
de Armored Auto UK Ltd.. Armored Auto UK Ltd. nu acceptă răspundere pentru informațiile conținute 
în acest document, deorece informația descrisă aici poate fi aplicată și utilizată în condiții care nu 
sunt sub controlul nostru și în situații care pot fi nefamiliare pentru noi. Informația conținută în acest 
document este oferită cu condiția ca clientul și utilizatorul acestui produs se obligă să determină 
potrivirea acestui produs cu scopul său 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.----------------------------------------------------------------------- 
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