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TRADUS  DIN LIMBA ENGLEZ  

 
1. Identificarea substanţei / amestecului şi a societăţii / întreprinderii 

 
Nume produs: STP ADITIV PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE ULEI SI FUM 300 ML 
64450EN 
Partea responabilă: 
The Armor All/STP Products Company  
44 Old Ridgebury Road  
Suite 300  
Danbury, CT 06810 
Număr telefon pentru informații:  +1 203-205-2900 
Număr telefon pentru urgenţe:  
Urgențe Medicale, sunați 1-866-949-6465 / +1 303-389-1332 (în afara SUA și Canada)  
Urgențe de Transport, sunați 1-800-424-9300 (Chemtrec) +1-703-527-3887 în afara SUA și Canada 
(apel taxabil) 
Data elaborării FDS: 10/05/2015 
Utilizări ale prodului și utilizări contraindicate: Produs de întreținere auto – Pentru utiliz ri 
comerciale și industriale  
 

2. Identificarea pericolelor 
 
Observație: Acest produs este un bun de consum și ca atare este etichetat în conformitate cu 
Regulamentele Comisiei de Securitate a Bunurilor de Consum și nu conform regulamentele OSHA. 
Cerințele de etichetare a bunurilor de consum au întâietate faț  de etichetarea OSHA, astfel eticheta 
actual  a produsului va diferi de la informația OSHA prezentat mai jos. 
 
Clasificarea GHS: 
Pericole fizice Pericole asupra s n t ții 
nepericulos nepericulos 
 
Elemente etichete GHS: nu sunt 
 
Pericole nespecificate altfel: nu exist  
 
Procentaj a toxicit ții necunoscute: N/A 
 

3. Compoziţie / Informaţii cu privire la ingrediente 
 
Ingredient Nr. CAS M rime 
Ulei mineral și distilate ale petrolului Amestec 60-100% 
Calcium lanț-lung alkylphenate sulfide Brevetat <5% 
 
Identitatea specific  și/sau procentajul (concentrația) exact  a compoziției nu a fost dezv luit fiindc  
este secret de afacere. 
 
 

4: Măsuri de prim ajutor 
În caz de inhalare: În cazul în care se prezint  simptome de expunere mutați persoana în aer liber. 
Cereți atenție medical  dac  simptomele persist .  
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În cazul contactului cu pielea: Sp lați pielea cu mult  ap . În cazul în care pielea este iritat sau se 
înroșește cereți ajutor medical.  
 
În cazul contactului cu ochii: Sp lați ochii cu mult  ap . În cazul în care iritația sau alte simptome 
persist , cereți ajutor medical.  
 
În caz de ingestie: Nu provocați voma numai dac  este condus de un medic. Dac  victima este 
conștient, atunci solicitați-l s  bea un pahar de ap . Cereți ajutor medical prin chemarea unui doctor 
sau unui centru de otrav . S  nu introduce i nimic în gura unui pacient care este inconștient sau 
amețit.  
 
Cele mai importante simptome: Poate provoca iritația ușoar  a ochilor, pielii și a sistemului 
respirator. Contactul îndelungat cu pielea poate provoca uscarea și degresarea pielii. 
 
Indicarea asistenței medicale / tratamentelor speciale imediate: Nu se va solicita asistenț  
medical  imediat . 
 
 

5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 
Mijloace adecvate (și neadecvate) de stingere: Utilizați vapori de ap , spum , dioxid de carbon 
sau chimicale uscate. R ciți cu ap  containerele expuse la foc.  
 
Riscuri speciale provenind din produsul chimic: Acest produs nu este considerat a fi inflamabil 
sau combustibil, dar va arde în condiții de foc. Containerele închise pot sparge dac  sunt expuse la 
c lduri extreme. Arderea poate produce monoxid de carbon, dioxid de carbon și hidrocarburi. 
 
Echipament de protecție specială și precauții pentru pompieri: Pompierii trebuie s  utilizeze 
aparate de respirare cu presiune pozitiv  și îmbr c minte complet  de protecție împotriva focului în 
locuri unde produsele chimice sunt utilizate sau depozitate. 
 
 

6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
 
Măsuri de precauție personală, echipament de protecție și proceduri de urgență: Atenție – risc 
de alunecare. Eliminați toate sursele de aprindere și ventilați zona. Purtați îmbr c minte de protecție 
adecvat .  
 
Măsuri de precauție pentru mediu: Evitați v rsarea în canalizare sau în cursurile de ap . Raportați 
v rs rile conform cerințelor regulamentelor locale sau naționale. Notificați Centrul Na ional de 
Reac ie produsul (oricât de pu in) se vars  în ape navigabile și zonele apropriate de acestea sau 
litoralul învecinat. 
 
Metode pentru curățare și limitări: Opriți v rsarea la surs  dac  se poate face în siguranț . 
Absorbați cu un material neutru. Adunați într-un container adecvat pentru eliminare. Cur țați zona 
complet deorece produsul v rsat, poate prezenta risc de alunecare și în cantit ți mici.  
 
 

7: Manipularea şi depozitarea 
 
Precauţii pentru manipularea sigură: Evitați contactul cu ochii. Evitați contactul îndelungat cu 
pielea și cu îmbr c mintea. Sp la i mâinile dup  utilizare. Nu l sați la îndemâna copiilor. 
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Condiţii pentru depozitarea sigură, cu menţionarea incompatibilităţilor: 
Nu este necesar  de depozitare special .  
 
 

8: Controlul expunerii / protecție personală 
 
Principiile directoare ale expunerii:  
Produse chimice Limită de expunere 
Ulei mineral 5 mg/m3 inhalable TWA ACGIH TLV  

5 mg/m3 TWA OSHA PEL (ca vapori)  
Distilate ai petrolului 500 ppm TWA OSHA PEL  
Calcium lanț-lung alkylphenate sulfide Nestabilit 
 
Control tehnic: Ventilarea general  trebuie s  fie adecvat  pentru toate utiliz rile normale. Pentru 
activit ți unde TLV poate fi dep șit, se va utiliza ventilare forțat  cum este exhaustare local , pentru a 
menține nivelul de expunere sub limitele aplicabile. 
 
Echipament de protecție personală 
Protecția sistemului respirator: Nu este necesar în condiții normale de utilizare. În activit țile în 
care TLV este dep șit, este recomandat utilizarea unui aparat respirator cu cartuș de vapori organici 
și cu filter de praf aprobat de NIOSH sau unui aparat respirator cu aer. Selecția echipamentului se va 
face în funcție de tipul contamin rii și concentrație. Selectatați în conformitate cu 29 CFR 1910.134 și 
cu practicile bune de igien  industrial . Pentru combaterea incendiilor utilizați aparat respirator 
autonom.  
 
Mănuși: Pentru a preveni contactul îndelungat a produsului cu pielea este recomandat utilizarea 
m nușilor impermeabile cum este neoprene-ul sau nitrile-ul. 
 
Protecție ochi: Este recomandat folosirea ochelarilor de protecție dac  este posibil contactul 
produsului cu ochii.  
 
Alte echipamente/ îmbrăcăminte de protecție: Se recomand  îmbr c minte / echipament adecvat 
pentru prevenirea contactului îndelungat cu pielea. 
 

9: Proprietățile fizice și chimice 
 
Aspect şi Miros: Lichid maro închis cu un miros de petrol 
 
Stadiu fizic: Lichid Prag miros: indisponibil 
ph: 7.5 – 9.0 Greutate special : 0.88 
Punct și interval de fierbere inițial: nedeterminat Presiune vapori: nedeterminat 
Punct de topire/înghe are: nedeterminat Densitate vapori: nedeterminat 
Solubilitate în ap : insolubil Procentaj volatil: nedeterminat 
Viscozitate:  
3,700 cSt at 40°C  
300 cSt at 100°C  

Rat  evaporare: nedeterminat 

Coeficient distribu ie ap /ulei: nedeterminat Con inut VOC: nedeterminat 
Temperatura de aprindere:  
275°F (135°C) PMCC (minimum)  

Temperatura de autoaprindere: nedeterminat 

Temperatura de descompunere: nedeterminat Limite de inflamabilitate: 
limita de explozie inferioar : nedeterminat 
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limita de explozie superioar : nedeterminat 
Inflamabilitate (solid, gaz): neaplicabil  
 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 
 
Reactivitate: nu este reactiv în condi ii normale 
Stabilitate chimică: Stabil 
Posibilițăți de reacţii periculoase: Nu se cunoaşte nici unul. 
Condiții de evitat: Nu se cunoaşte nici unul. 
Materiale incompatibile: Agenții puternici oxidante. 
Produse de descompunere periculoase: Arderea poate produce monoxid de carbon, dioxid de 
carbon şi hidrocarburi. 
 
 

11: Informații toxicologice 
 
EFECTE POTEN IALE ASUPRA S N T II 
 
Pericole acute: 
Inhalarea: inhalarea aburii sau vaporilor generate la temperaturi ridicate pot provoca irita ia tractului 
respirator superior 
 
Contactul cu pielea: Poate provoca irita ie slab . Contactul prelungit poate provoca uscarea şi 
degresarea pielii şi dermatit . 
 
Contactul  cu ochii: Poate provoca irita ie slab . 
 
Înghiţire: Înghi irea poate provoca irita ie gastrointestinal  cu grea , v rs tur  şi diaree. 
 
Pericole cronice: Nu se cunoaşte nici unul. 
 
Listă de carcinogenitate: Nici una dintre componente nu este înregistrat ca carcinogen sau poten ial 
carcinogen de c tre IATC, NTP, ACGIH sau OSHA. 
 
Valori de toxicitate acută: 
Nu exist  date pentru produs. 
 
Ulei mineral:  
 LD50 şobolan oral > 5,000 mg/kg 
 LD50 iepure cutanat > 2,000 mg/ kg  
 LC50 şobolan inhalare > 5,000 mg/L/4 ore.  
Calcium lan -lung alkylphenate sulfide:  
 LD50 şobolan oral > 5,000 mg/kg  
 LD50 iepure cutanat > 2,000 mg/ kg 
 
 

12: Informații ecologice 
 
Ecotoxicitate 
Nu exist  date privind ecotoxicitatea produsului. 
Ulei mineral:  
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 NOEL Oncorhynchus mykiss >= 100 mg/L/96 ore  
 NOEL Daphnia magna>= 100 mg/L/96 ore 
 
Persistență și degradabilitate Acest produs con ine componente care pot fi persistente în mediu. 
 
Potențialul de bioacumulare: Nu exist  date 

 
Mobilitate în sol: Nu exist  date 
 
Alte efecte adverse: Nu exist  date 
 

13: Considerații privind eliminarea 
 
Eliminați în conformitate cu regulamentele locale, na ionale/provinciale sau federale. Containerele 
goale se vor recicla. 
 
 

14: Informații referitoare la transport 
 
Descrierea materialelor periculoase conf. DOT Canadian: nereglementat 
 
Descrierea materialelor periculoase conf. TDG Canadian: nereglementat 
 
Descrierea produselor periculoase conf. IMDG: nereglementat 
 
 

15: Informații de reglementare 
 
Statele Unite:  
Inventar EPA ACST: Toate componentele al acestui material sunt înregistrate în Inventarul 
Substan elor Chimice al Actului de Control a Substan elor Toxice. 
 
Secţiunea 103 CERCLA: Acest produs nu are RQ (coeficient de risc), totuşi v rs rile de ulei trebuie 
raportate c tre Centrul Na ional de Reac ie. Multe state au cerin e mai riguroase privind obliga ia 
raport rii v rs rilor. Rapoartele de v rsare sunt solicitate prin legisla ia local , na ional  şi federal .  
 
Categoria de pericol SARA (311/312): Nepericulos 
 
SARA 313: Acest produs con ine urm toarele substan e chimice pentru care trebuie emis Raport 
Anual a V rs rilor conform SARA Title III, Section 313 (40 CFR 372): Nici una. 
 
Canada:  
Act de Protecţia a Mediului Canada: Toate ingredientele sunt listate în DSL Canadian.  
 
Aceast  fiş  cu date de securitate a fost întocmit conform criteriilor din Regulamentul Produselor 
Controlate (RPC) iar fişa con ine toate informa iile solicitate de CPR. 
 
 
Altele / Internaţional:  
Uniunea Europeană: Toate componentele acestui produs sunt listate în Inventarul European al 
Substan elor Chimice Noi şi Existente. (EINECS) 
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Australia: Toate ingredientele ale acestui produs sunt listate în Inventarul Substan elor Chimice din 
Australia. (AICS) 
 
Japan: Toate componentele sunt listate în inventarul MITI japonez.  
 
Korea: Toate componentele acestui produs sunt listate în Lista Substan elor Chimice Existente 
Korean . (KECL).  
 
Filipine: Toate componentele acestui produs sunt listate în Inventarul Substan elor Chimice din 
Filipine. (PICCS). 
 

16: Alte informații 
 
Clasificare NFPA (NFPA 704):    S n tate: 0       Foc: 1     Instabilitate: 0 
Clasificare HMIS:   S n tate: 0      Foc: 1      Pericol fizic: 0  
 
SUMAR REVIZIE: 10 Mai 2015. Actualizat la formatul GHS FDS şi schimbare formul : Schimbarea la 
fiecare sec iune. 
 
INFORMA IILE FURNIZATE SE VOR FOLOSI NUMAI ÎN LEG TUR  CU S N TATEA ŞI 
SECURITATEA OCUPA IONAL  
 
 
 
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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