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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

XtraClean

1.1. Element de identificare a produsului

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizarea substanţei/amestecului

Agent de curăţare

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

BOHLE AGSocietatea:

Dieselstr. 10Numele străzii:

D-42781 HaanOraşul:

Telefon: +49 2129 5568-0 Fax:+49 2129 5568-282

E-Mail: info@bohle.de

Klaus NehrenPersoană de contact: +49 2129 5568-276Telefon:

E-Mail: MSDS@bohle.de

www.bohle-group.comInternet:

ChemieDepartamentul responsabil:

Acest numar este ocupat numai in timpul programului. +49 2129 5568-2761.4. Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă:

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.2. Elemente pentru etichetă

Observaţii suplimentare

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos in acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

Etichetarea conţinutului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.648/2004

< 5 % agenţi tensioactivi anionici, < 5 % agenţi tensioactivi neionici, conservanţi (Methylisothiazolinone, 

Benzisothiazolinone).

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

Indicaţii generale

Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire. 

Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Dacă se inhalează

Spalarea cu multa apa.

În caz de contact cu pielea

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 

contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Dacă simptomele 

persistă se va chema un medic.

În caz de contact cu ochii

Clătiţi gura. Dati sa bea apa din abundenta in inghitituri mici (efect de dilutie). 

NU provocaţi voma.

Dacă este ingerat
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SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Dioxid de carbon (CO2), Pulbere de stingere uscata, Jet de picaturi de apa, spuma rezistenta la alcool

Mijloace de stingere corespunzătoare

Jet apa de mare putere

Mijloace de stingere necorespunzătoare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză

In caz de incendiu pot aparea: Monoxid de carbon, Dioxid de carbon 

Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea .

Nu sunt necesare masuri speciale.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

nici una/nici unul

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Nu este cerut

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Se va lua in mod mecanic.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

SECţIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

SECţIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

SECţIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

6.4. Trimitere la alte secţiuni

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Masuri uzuale de protectie si prevenirea incendiilor.

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Se va feri de expunerea directa la soare. 

Pastrati mereu recipientele dupa scoaterea produsului inchise etans.

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi

nici una/nici unul

Avize de depozitare comună

nici una/nici unul

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

Nu este cerut

Controale tehnice corespunzătoare

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate.

Măsuri de igienă
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Nu este cerut

Protecţia ochilor/feţei

Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/689/EEC şi standardului EN 

374 derivat din aceasta.

Protecţia mâinilor

Nu este cerut

Protecţia pielii

Nu este cerut

Protecţie respiratorie

gri

PasteStare fizică:

Culoare:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

caracteristicMiros:

Testat conform cu

pH-Valoare: nu aplicabile

Modificări ale stării

>370 °CTemperatură de aprindere:

nu este autoinflamabilTemperatură de autoaprindere

Presiune de vapori:

  (la 20 °C)

23 hPa

Densitate (la 20 °C): 1,2 g/cm³

Solubilitate în apă: practic insolubil

0,3%Conţinut solvenţi:

9.2. Alte informaţii

>99%Conţinutul de corpuri solide:

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Nimic în condiţii normale ale procesului de fabricaţie

10.2. Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se cunosc reacţii periculoase.

Necunoscut.

10.4. Condiţii de evitat

Necunoscut.

10.5. Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
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SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Uşor biodagradabil.

12.3. Potenţialul de bioacumulare

Nu exista informatii.

Nu exista informatii.

12.4. Mobilitatea în sol

usor periculos pentru apa. (WGK 1)

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Îndepărtare a rezidurilor

Poate fi ars impreuna cu gunoiul menajer, cu respectarea instructiunilor, dupa o conventie prealabila cu firma 

ce ridica deseurile si cu autoritatile.

Ambalajele contaminate trebuie golite complet sa nu mai ramana resturi, si pot sa fie reutilizate dupa curatirea 

corespunzatoare 

Apa (cu agent de curatare)

Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

Bunuri nepericuloase în accepţia autorităţilor de transport internaţionale 

ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR
14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru 

substanţa sau amestecul în cauză

Reglementări UE

0%2004/42/CE (COV):

Regulamente naţionale

1 - slabă contaminare a apeiClasă pericilitare a apelor (D):

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a 

furnizorului anterior.)
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