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        1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII  

 
1.1. Element de identificare a produsului  
 
Denumire produs:                     SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450 ML 
 
Cod produs:                               VCA06531 
 
Număr de înregistrare REACH  Nu există informații disponibile.  
 
 
 
1.2. Utilizări relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 
Utilizare:                                 Produs multi-funcțional. Elimina rugina aparuta pe inchiderile etanse, zavoare,  
                                                suduri, suruburi. Lubrifiaza, trateaza si apara impotriva ruginii. aplicatii in  
                                                automobile, masini si echipamente industriale sau diverse scule, pentru  
                                                indepartarea uleiului contaminat si pentru lubrifiere, pentru prevenirea ruginii,  
                                                coroziunii si eliminarea umiditatii. Multiple utilizari casnice.  
 
                                                  
Utilizări contraindicate:       Acest produs nu trebuie utilizat în nici un alt scop, altul decât  cel recomandat  
                                               de producător. 
                                                             
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
                                                                                          
Importator/distribuitor:            S.C. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L. 
                                                   117030, ALBOTA, DN 65B, NR. 469, ARGEŞ  
                                                   Tel. / Fax:  0248-223.730; 223.713  
                                                   Email: office@vadcris.ro 
 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 

                                               Telefon de urgență pentru România: 

                                               Telefon de urgenţă: 0248-223.730   (între orele 900 – 1700) 
                                               Telefon de urgenţă, birou RSI (Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional  
                                               şi Informare Toxicologică): 021 3183606 
 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
 
2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului: 
 
Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP):  

Aerosoli inflamabili    Categoria 1 - (H222) 

mailto:office@vadcris.ro
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Mutagenitatea celulelor germinative    Categoria 1B - (H340) 

Carcinogenicitate    Categoria 1B - (H350)  

Toxicitatea pentru reproducere    Categoria 2 - (H361)  

Toxicitate la aspirare     Categoria 1 - (H304) 

 

Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548 / CEE sau 1999/45 /CE: 

Xn - Nociv 

F + - Extrem de inflamabil  

F +; R12 

Cancerigene, Categoria 1; R45  

Mutagen  Categoria 2; R46 

Xn; R65 

Toxic pentru reproducere  Categoria 3; R63 

 

Notă:  
Efectele potențiale enumerate mai sus sunt bazate pe datele reale rezultate din studii efectuate pe produse cu 
compoziție similară, pe datele componenților și/sau pe date rezultate în urma examinării produsului.  
Vă rugăm să consultaţi secţiunea 11 pentru informaţii detaliate privind toxicologia.  

 
2.2. Elemente pentru etichetă 

   
Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea  
substanţelor şi amestecurilor şi a amendametelor. 
 
Denumire comercială:      SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450 ML      
 
Substanţe periculoase care determină etichetarea: kerosen (Nr. EC: 232-366-4, CAS: 8008-20-6), produse 
petroliere distilate (Nr. EC:270-704-2, CAS: 68476-85-7); toluen (Nr. EC:203-625-9).  

                                 
 
Fraze de pericol:                         H222 – Aerosol extrem de inflamabil. 
                                                      H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii 
                                                      H340 – Poate provoca anomalii genetice . 
                                                      H350 – Poate provoca cancer . 
                                                      H361 –  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului .  
                                                      H229: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit 
 
Fraze de precauţie:                    P264 – Spălaţi-vă … bine după utilizare. 
                                                      P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. 
                                                      P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE  
                                                                  INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
                                                      P331 – NU provocaţi voma. 
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                                                      P405 – A se depozita sub cheie. 
                                                      P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor nationale. 
                                                      P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe 
                                                                încinse. – Fumatul interzis. 
                                                      P211 – Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de  
                                                                 aprindere. 
                                                      P251 – Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare. 
                                                      P410 + P412 – A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care  
                                                                 depăşesc 50 oC/ 122 oF. 
                                                      P101 –  Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul  
                                                                 sau  eticheta produsului. 
                                                      P 102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
                                                      
Fraze de precauţie–Eliminare:  P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor naţionale. 
 

Pictogramă de pericol:                
 
Cuvânt de avertizare:                Pericol  
 
Alte elemente pentru etichetare: 

Simbol tactil de pericol:            Nu este necesar simbol tactil. 
Clasificare pentru transport:    Vezi secţiunea 14. 
 
 
2.3 Alte pericole:                        Nu sunt informatii. 
 

3. COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII  

    
3.1. Substanțe: Nu se aplică. 
 
3.2. Amestecuri: 
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DENUMIRE 
PRODUS  

Nr EC  Nr. CAS  Greutate 
-% 

Clasificare in 
conformitate cu 

Directiva 67/548/EEC 
sau 1999/45/EC 

Clasificare in 
conformitate cu 

Regulamentul (EC) No. 
1272/2008 [CLP] 

Kerosen  232-366-4 8008-20-6 50-60 Xn; R65 Asp. Tox. 1 (H304) 

Produse petroleice 
distillate  

270-704-2 68476-85-7 20-30 F+; R12 
Carc. Cat. 1; 

R45  
Muta. Cat. 2; 

R46 

Muta. 1B 
(H340)  

Carc. 1B 
(H350) 

Flam. Gas 1 
(H220)  

Press. Gas 

Ulei motor  - - 10-15 Neclasificat  Neclasificat 
Emulgator  - - 3-8 Neclasificat Neclasificat 
Toluen 203-625-9 108-88-3 3-5 F; 

R11 
Xi; 

R38 
Xn; R48/20-65 

Repr.Cat.3; 
R63 R67 

Iritatie piele. 2 
(H315) 

Repr. 2 (H361d) 
STOT SE 3 

(H336)  
STOT RE 2 

(H373) 
 Asp. Tox. 1 

(H304) 
Flam. Liq. 2 

(H225) 

Bariu sulfonat alchil - - 3-4 Neclasificat Neclasificat 

Antirugi
na 

- - 1-3 Neclasificat Neclasificat 

Parfum - - 1-2 Neclasificat Neclasificat 

 
Vezi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol H/de risc R. 
Limitele ocupaţionale de expunere (în cazul când există) sunt listate în secţiunea 8. 
 

4.      MĂSURI  DE  PRIM  AJUTOR 

 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Instrucţiuni generale:    Respectaţi măsurile de precauţie necesare la manipularea produselor chimice. Îndepărtați 
                                        îmbrăcămintea și încălțămintea contaminată. Dacă simptomele persistă se va chema un  
                                        medic. 
 
Inhalare:       
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DACA SE INHALEAZA:  transportați victima la aer liber și mențineți în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru 
                                         respirație. Solicitati consiliere medicala dacă nu vă simțiți bine.        
 
Contactul cu pielea:    Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Înlăturați excesul de produs, apoi 
                                      spălaţi bine zona contaminată cu săpun şi multă apă. Spălați îmbrăcămintea contaminată 
                                      înainte de reutilizare. 
                                      În cazul în care iritaţia persistă sau se amplifică, solicitaţi asistenţă medicală.   
               

Contactul cu ochii:     Clătiţi imediat ochii cu o cantitate mare de apă, timp de cel puţin 15 minute.   
                                      Scoateţi lentile de contact, dacă există, după care continuați clătirea ochilor. 
                                      În cazul în care iritaţia persistă, solicitaţi asistenţă medicală de specialitate 
                                      (oftalmolog). 
 
 
Inghițire:                         Este puțin probabil ca produsul să fie înghițit. Clătiți gura. În caz de înghițire, suna imediat un  
                                        centru specializat si solicita asistenta medicala.  
                                         
 
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate: 

Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere pe căile respiratorii. Poate provoca anomalii genetice. Poate cauza 
cancer. Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului. 

 
 
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare 
 
Se trateaza simptomele. 
Dacă este posibil, arătați medicului containerul sau eticheta produsului. 
 
 
 

5. MĂSURI DE COMBATERE  A INCENDIILOR 

 
 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor: 
 
Mijloace de stingere  
corespunzătoare:                 Utilizați măsuri adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.. 
 
Mijloace de stingere  
necorespunzătoare:             Nu sunt date disponibile.  
 
 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză:   
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Descompunerea termică poate conduce la degajarea de gaze și vapori iritanți și toxici. 

 

 
5.3. Recomandări destinate pompierilor: 

Echipament special de protecţie 

pentru pompieri:                  Pompierii trebuie să poarte aparat autonom cu aport de oxigen şi îmbrăcăminte  
                                               de protecţie atunci când sunt implicați în stingerea unor incendii mari care  
                                               implică substanţe chimice. 

                                               Echipamentul de protecţie trebuie să fie conform HG 160/2007.  
 
Informaţii suplimentare:      Utilizaţi apă pulverizată pentru răcirea containerelor cu produs expuse la  
                                               incendiu. Determinaţi nevoia de a evacua sau izolat zona în care s-a produs  
                                               incendiul, în conformitate cu planul de urgenţă local.  
 

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

 
6.1. Precauţii personale, echipamente de protecţie şi proceduri de urgenţă: 
 

Măsuri ce trebuie luate în  
cazul în care materialul  
este eliberat sau vărsat: Asigurati ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise.  
                                          Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. 
                                          Evitati inspirarea vaporilor sau cetii. 
                                          Respectaţi toate recomandările privind echipamentul de protecţie personală prezentate în  
                                          secțiunea 8.  

 
 
 
 
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător:                   
 
Precauţii pentru mediul  
înconjurător:                   Preveniţi pătrunderea produsului scurs în sistemul de canalizare şi în cursuri de apă. 
 
6.3. Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţare 
 
Metode pentru curăţare: Curățați zona în care s-a produs scurgerea, deoarece materialul vărsat, chiar şi 
                                          în cantităţi mici, poate prezenta pericol de alunecare.  
                                          Curăţenia finală poate implica utilizarea de abur, solvenţi sau detergenţi. 
                                          Eliminați materialele absorbante utilizate la curăţare în mod corespunzător, 
                                         deoarece poate să apară încălzirea spontană a acestora. 
                                          Aplicați reglementările locale şi naționale pentru eliminarea acestui produs, precum 
                                         şi materialele şi obiectele utilizate în procesul de curăţare.  
6.4.  Trimiteri către  
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alte secţiuni:                    Pentru informaţii privind manipularea în siguranţă, vezi secţiunea 7. 
                                          Pentru informaţii privind echipamentul personal de protecţie, vezi secţiunea 8. 
                                          Pentru informaţii privind eliminarea deşeurilor, vezi secţiunea 13. 
 

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

 
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate: 
 
                                         Manipulați în conformitate cu bunele practici de igienă și siguranță industrială. 
                                         Asigurati ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise.  
                                         Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. 
                                         Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. 
                                         Eliminați toate sursele de aprindere. 
                                         Spălați-vă bine după manipulare. 
                                         Nu mâncati, nu beti si nu fumati în timpul utilizării acestui produs. 
                                         Folosiți protecție personală recomandate în secțiunea 8. 
                                         Nu perforați sau incinerati recipientele. 
 
                     
7.2. Conditii pentru depozitarea în sigurantă, inclusiv eventuale incompatibilităţi: 
 
                                        Păstrati containerele ermetic închise, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe  
                                        de căldură. 
                                        Țineti recipientele închise și NU la îndemâna copiilor.  
                                        A se păstra departe de alimente, băuturi și hrana animalelor alimentare. 
                                        A se păstra în conformitate cu reglementările locale. 
 

 

7.3. Utilizare finală specifică:  

                                         În afară de utilizarile mentionate in sectiunea 1.2, nu alte prevazute alte utilizari specifice. 
 

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1. Parametri de control: 

Utilizaţi produsul numai în încăperi bine ventilate. 
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DENUMIRE 
PRODUS 

 
Australia 

 
Austria 

 
Belgia 

 
Danemarca  

 
UNIUNEA 
EUROPEANA 

Compusi petroleici 
distilati (CAS #: 
68476-85-7) 

1000 ppm 
1800 mg/m3 

- - - - 

 
Toluen (CAS #: 108-88-
3) 

 
 

50 ppm 
191 mg/m3 

150 ppm STEL 
574 mg/m3 

STEL 
Pie le   

 
Piele  

STEL 100 
ppm 
STEL 380 

mg/m3 
TWA: 50 ppm 

TWA: 190 mg/m3 

-  
 
TWA: 25 
ppm 

TWA: 94 
mg/m3 

Piele 

 
 
TWA: 50 
ppm 
TWA: 192 

mg/m3  

Piele 

 
 

Denumire 
produs 

Letonia  Franta Finlanda Germania Italia 

 
Toluen (CAS #: 108-
88-3) 

 
TWA: 14 ppm 
TWA: 50 
mg/m3 

STEL: 40 ppm 
STEL: 150 

mg/m3  

Piele 

 
TWA: 20 ppm 

TWA: 76.8 
mg/m3 

TWA: 1000 
mg/m3 

STEL: 100 ppm 
STEL: 384 

mg/m3 
STEL: 1500 

mg/m3 

 
TWA: 25 ppm 
TWA: 81 
mg/m3 
STEL: 100 ppm 
STEL: 380 

mg/m3 

Piele  

 
TWA: 50 ppm 

TWA: 190 
mg/m3 Ceiling 

/ Peak: 200 
ppm 

Ceiling / Peak: 
760 

mg/m3 
Piele  

 
TWA: 50 

ppm 
TWA: 192 

mg/m3  
Piele 

 
DENUMIRE 
PRODUS 

Polonia  Portugalia Spania Elvetia  Olanda  

Kerosen (CAS #: 
8008-20-6) 

STEL: 300 
mg/m3 

TWA: 100 
mg/m3 

TWA: 200 ppm S* - - 

 Compusi petroleici 
distilati (CAS #: 
68476-85-7) 

- TWA: 1000 
ppm 

TWA: 1000 
ppm 

- - 

Toluen (CAS #: 108-
88-3) 

STEL: 200 
mg/m3 
TWA: 100 
mg/m3 

TWA: 50 ppm S* 
STEL: 100 
ppm 
STEL: 384 

mg/m3 
TWA: 50 ppm 

TWA: 192 
mg/m3 

Skin 
STEL: 200 
ppm 
STEL: 760 

mg/m3 
TWA: 50 ppm 

TWA: 190 
mg/m3 

STEL: 384 
mg/m3 
TWA: 150 
mg/m3 
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DENUMIRE 
PRODUS 

 
Norwegia  

 
Marea Britanie 

 
ACGIH TLV 

 
OSHA PEL 

NIOSH IDLH 

 

Kerosen (CAS #: 
8008-20-6) 

- -  
TWA: 200 

mg/m3 
Cant totala de 

vapori limitata la 
conditiile in care 
exista expuneri 
neglijabile de 
aerosoli S* 

-  
TWA: 100 
mg/m3 

Compusi petroleici 
distilati  (CAS #: 
68476-85-7) 

-  
STEL: 1250 

ppm 
STEL: 2180 

mg/m3 
TWA: 1000 

ppm 
TWA: 1750 

mg/m3 

 
TWA: 1000 
ppm 

 
TWA: 1000 ppm 

TWA: 1800 
mg/m3 

(eliberat) TWA: 
1000 ppm 

(eliberat) TWA: 
1800 mg/m3 

 
IDLH: 2000 
ppm 
TWA: 1000 
ppm 

TWA: 1800 
mg/m3 

Toluen (CAS #: 108-
88-3) 

TWA: 25 ppm 
TWA: 94 

mg/m3  
 
piele 
STEL: 37.5 
ppm 
STEL: 141 

mg/m3 

STEL: 100 ppm 
STEL: 384 

mg/m3 
TWA: 50 ppm 

TWA: 191 
mg/m3 piele 

TWA: 20 ppm TWA: 200 ppm 
(vacated) TWA: 

100 ppm 
(eliberat) TWA: 

375 mg/m3 
(eliberat) STEL: 

150 ppm 
(eliberat) STEL: 

560 mg/m3 
Plafon: 300 ppm 

 
IDLH: 500 
ppm 
TWA: 100 
ppm 

TWA: 375 
mg/m3 
STEL: 150 
ppm 

STEL: 560 
mg/m3 

 
 
Efecte Level (DNEL). 
Nu există informații disponibile. 
 
Concentrația previzibilă fără efect (PNEC). 
Nu există informații disponibile. 
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8.2. Controale ale expunerii: 

Protecţie tehnica: asigurati ventilatie adecvata, in special in zonele afectate.   
 

Echipamentul personal de protecție în caz de scurgeri accidentale: 
 
Protectie ochi / fata: purtați ochelari de protective cu ecrane laterale. 
Protecția mâinilor: purtați mănuși de protecție. 
Protectia pielii și a corpului: folositi îmbrăcăminte de protecție adecvate. 
Protecție pentru respiratie: in cazul unei ventilații insuficiente, purtați echipament respirator adecvat. 
 

Controlul expunerii mediului: 
Nu permiteti scurgerile de produs în niciun canal, pe sol sau în orice corp de apă. 
 
 

9. PROPRIETĂŢI  FIZICE ŞI CHIMICE                                  

 
9.1.  Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

 
Informaţii generale 
Aspect                                                   Aerosol 

Culoare:                                                Maro transparent 

Miros:                                                    Specific 

Valoare pH:                                           Nu s-a determinat  

Punct de topire/ de congelare             Nu s-a determinat 

Punct de fierbere/ gama de fierbere   Nu s-a determinat 

Punct de aprindere                               Nu s-a determinat 
Rata de evaporare                                Nu s-a determinat 
Inflamabilitate:                                      Aerosol extrem de inflamabil 
Limite de inflamabilitate în aer:       
- Limită inferioară:                           Nu s-a determinat. 

- Limită superioară:                         Nu s-a determinat 

Presiune de vapori:                             Nu s-a determinat 

Densitate de vapori:                            Nu s-a determinat 

Densitate                                              0.68±0.01 g/cm
3
 

Densitate relativa                                 Nu s-a determinat 

Punct de inflamabilitate:                     120 0C/ 250 0F (Metoda utilizată: Cupă deschisă) 
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Densitate in vrac                                  Nu s-a determinat 

Greutate specifica                                Nu s-a determinat 

Solubilitate in apa                                Insolubil in apa 

Coeficienti de partitie                          compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7): 2.8/ toluen (CAS  
                                                                #: 108-88-3): 2.65 
Temperatura de autoaprindere:         Nu s-a determinat. 

Temperatura de descompunere         Nu s-a determinat 
Viscozitate cinematica                        Nu s-a determinat 
Viscozitate dinamica                           Nu s-a determinat 
Proprietati explozive                           Nu este explozibil 
Proprietati oxidative                            Nu s-a determinat 
 
 
Procent de compuși organici  
volatili (COV):                                    < 5 % 

 

9.2. Alte informaţii 

Nu sunt informații suplimentare.    
 
 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 
10.1. Reactivitate:                    Nu sunt informatii disponibile. 
 
10.2. Stabilitate chimică:         Produsul este stabil în condiţii normale de utilizare şi depozitare. 
 
10.3. Posibilitatea unor  
reacţii periculoase:                 Risc de explozie daca produsul este incalzit in spatii inchise.  
  
10.4. Condiţii de evitat:           Caldura extrema, flacari si scantei.  
 
10.5. Materiale incompatibile:  Agenti puternici de oxidare.  
 
10.6. Produşi periculoşi  
de descompunere:                   Produsul nu se descompune in conditii normale de utilizare.  
 
 
                                                   

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
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11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acuta 
 

DENUMIRE 
PRODUS 

 LD50 ORALA  LD50 PT PIELE  LC50 LA INHALARE 
Kerosen (CAS #: 8008-20-
6) 

> 5000 
mg/kg 

(sobolan) > 2000 
mg/kg 

(iepure) > 5.28 mg/L (sobolan) 4 
h 

Toluen (CAS #: 108-88-3) - = 8390 
mg/kg 

(iepure) = 12.5 mg/L 
> 26700 ppm 

(sobolan) 
4 h 
(sobolan
) 1 h 

 
 
Toxicitate acută dermală:       Pielea nu se irita.  
 
Toxicitate acuta pentru ochi/  
pericol pt ochi/  
iritarea ochilor                                           Ochii nu se irita. 
 
Sensibilizare                                              Nu este clasificata. 
 
Mutagenicitatea celulelor germinative   Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii 
 
 
 
Carcinogenicitate                      Poate cauza cancer 
 

DENUMIRE PRODUS UNIUNEA EUROPEANA IARC 
Kerosen (CAS #: 8008-20-6) - Grup 3 

Compusi petroleici distilati 
 (CAS #: 68476-85-7) 

Carc. 
1B 

- 

Toluen (CAS #: 108-88-3) - Grup 3 

 

 
Toxicitatea pentru reproducere                            Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului 
 
STOT - o singură expunere                                   Nu există informații disponibile. 
 

STOT - expunere repetată                                     Nu există informații disponibile. 
 
Pericol prin aspirare                                              Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii 

 
 

12. INFORMAŢII  ECOLOGICE 
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Nu sunt disponibile informații ecotoxicologice cu privire la produsul ca  atare. 

 
Informaţii ecotoxicologice ale componenților 

 

12.1. Toxicitate:     

 

DENUMIRE Alge/plante acvatice 
EC50 

Peste LC50 Crustacei EC50 

Toluen (CAS #: 108-88-3) 433: 96 h 
Pseudokirchneriella 
subcapitata mg/L 

12.5: 72 h 
Pseudokirchneriella 

subcapitata mg/L static 

15.22 - 19.05: 96 h 
Pimephales promelas 
mg/L flow-through 

12.6: 96 h Pimephales 
promelas mg/L static 

5.89 - 7.81: 96 h 
Oncorhynchus mykiss 
mg/L flow-through 

14.1 - 17.16: 96 h 
Oncorhynchus mykiss 

mg/L static 
5.8: 96 h Oncorhynchus 
mykiss mg/L semi-static 
11.0 - 15.0: 96 h Lepomis 
macrochirus mg/L static 

54: 96 h Oryzias latipes 
mg/L static 

28.2: 96 h Poecilia 
reticulata mg/L semi-static 
50.87 - 70.34: 96 h 

Poecilia reticulata mg/L 
static 

5.46 - 9.83: 48 h Daphnia 
magna mg/L Static 

11.5: 48 h Daphnia magna 
mg/L 

 
 

12.2. Persistenţă şi Degradabilitate:                                               Nu sunt informatii disponibile. 

 
 
12.3. Potenţial de bioacumulare:     
 
  

Denumire  Coeficient de partitie 
Compusi petroleici distilati (CAS #: 68476-85-7) 2.8 

Toluen (CAS #: 108-88-3) 2.65 

                     
 
 
12.4. Mobilitate în sol:                                                                     Nu sunt informații disponibile. 
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12.5. Rezultate ale evaluării PBT şi vPvB:          

 

 

Evaluare PBT şi vPvB:                       Informații  referitoare la evaluarea PBT / vPvB nu sunt disponibile, intrucat  

                                                           evaluarea securității chimice nu este finalizata.             

    

12.6. Alte efecte adverse:                Nu sunt date disponibile. 
 
 

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
 

 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Eliminarea deşeului 
de produs:                                        Nu eliminaţi în sistemul de canalizare.  
                                                           Nu permiteţi contaminarea solului,  apelor de suprafaţă sau subterane.  
                                                           Deşeul de produs trebuie tratat ca deşeu periculos și predat la centre autorizate  
                                                           pentru colectarea deșeurilor de produse chimice.   
 
Metode de eliminare a  
deşeului de ambalaj:                       Goliţi complet recipientul de produs. Deşeurile de ambalaj trebuie eliminate,  
                                                           conform legislaţiei şi normelor în vigoare, dacă este necesar, după consultarea  
                                                           unui operator autorizat responsabil cu eliminarea deşeurilor de ambalaj. 
 
.                                                 
 

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 

 
Transport terestru (ADR/RID):   
14.1 Numărul ONU:                                               Produsul nu este clasificat pentru transport rutier                                      
14.2 Denumirea corectă ONU  pentru expediție: - 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -       
14.4 Grupul de ambalare:                                    - 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:            - 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:             - 
14.7Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:            - 
 
 
Transport maritim (IMDG): 
14.1 Numărul UN:                                                -    1950 
14.2 Denumirea corectă UN  pentru expediție:   -    AEROSOLI 
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14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -     2 
14.4 Grupul de ambalare:                                    -    III 
 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:            -  Nu este poluant maritim 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:             -  Nu sunt informatii disponibile 
14.7Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:            -. Nu se aplica 
 
Transport aerian (IATA):            
14.1 Numărul ONU:                                             -  Produsul nu este clasificat pentru transport aerian. 
14.2 Denumirea corectă ONU  pentru expediție: - 
 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: -       
14.4 Grupul de ambalare:                                    - 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:            - 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:             - 
14.7Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:            - 
 

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru 
substanţa sau amestecul în cauză in Uniunea Europeana: 

 

Directiva 98/24 / CE privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților 
chimici la locul de muncă. 

Directiva 94/33 / CE privind protecția tinerilor la locul de muncă. 

Directiva 92/85 / CE privind protecția femeilor însărcinate și care alăptează la locul de muncă. 

Inventar internațional 

Component TSCA DSL/NDSL EINECS/E
LI NCS 

ENCS IECSC KECL PICCS AICS 

Kerosen 
8008-20-6 ( 50-
60 ) 

X X X X X X X X 

Compusi petroleici 
distilati  
68476-85-7 
( 20-30 ) 

X X X - X X X X 

Toluen 
108-88-3 ( 3-
5 ) 

X X X X X X X X 



 

FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006, amendat prin Regulamentul (EU) nr. 453/2010  

și Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450 ML 

                                                                                                                                                     Data emiterii: 04.09.2014 

                                                                                                                                                    Data reviziei: 04.09.2020 

 Versiunea 2                                                                                                                           
    Page 16 of 19 

 

 

 

 
 
"-"  nu este 
listat  
 "X" este listat  

 

15.2. Evaluarea securitatii chimice                        Nu există informaţii disponibile. 

 

16. ALTE INFORMAŢII 

 
Această fișă tehnică de securitate materială în conformitate cu cerințele din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006. 

Data aparitiei 04-Sep-2014 

Data revizuirii 04-Sep-2014 

Notă revizuire Nu este cazul 

 
 
Legenda tuturor abrevierilor și a acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate: 

TWA - TWA (media ponderată în timp).  

STEL - STEL (limită de expunere pe termen scurt). 

Ceiling - Valoare limită maximă.  

TSCA – Controlul Substantelor Toxice ale Statele Unite ale Americii, Inventarul 8 (b). 

DSL / NDSL - Lista substanțelor de uz casnic/ substante care nu sunt de uz caznic din Canada. 

EINECS / ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente / Lista europeană a substanțelor chimice 

notificate. 

ENCS – Substante chimice noi si existente, Japonia; 

IECSC - Registrul substanțelor chimice existente, China; 

KECL – Lista substanțelor chimice existente și evaluate, Korea; 

PICCS – Filipine,  Inventarierea substanțelor chimice; 

AICS - Inventarul australian al substanțelor chimice; 
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Textul complet al frazelor de pericol H menţionate în Secţiunile 3: 

 

H315 – Provoacă iritarea pielii.  

H361 –  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului . 

H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetatăconcludente că nicio altă cale de 

expunere nu provoacă acest pericol>. 

H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 

H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. 

H340 – Poate provoca anomalii genetice . 

H350 – Poate provoca cancer  

H220 – Gaz extrem de inflamabil. 

 

Textul complet al Frazelor de risc menţionate în Secţiunile 2 şi 3: 

R12 – Extrem de inflamabil. 

R45 – Poate cauza cancer. 

R46 – Poate provoca anomalii genetice ereditare. 

R63 – Posibil risc de efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii. 

R65 – Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare prin înghițire. 

R38 – Iritant pentru piele. 

R11 – Foarte inflamabil. 

R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală. 

R48/20 – Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare. 

 

 
 
Informaţii suplimentare: 

 
Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte si se bazeaza pe cunoștințele noastre actuale, 
pe informațiile și presupunerile privind produsul in momentul elaborarii fisei. Informațiile sunt date cu scopul de a fi un 
ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea și nu trebuie să fie 
considerate o specificație de garanție sau de calitate. Informațiile se referă numai la produsul specificat și nu pot fi 
valabile când acest produs se găsește în combinație cu orice alt produs sau în orice proces, dacă nu se specifică în text.  
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Nu este o garanţie a proprietăţilor produsului şi nici o specificaţie a calităţii şi nu poate fi baza unei reclamaţii. Produsul 
trebuie să fie transportat, depozitat şi utilizat conform prevederilor în vigoare, conform cu normele de buna practică şi 
igienă a muncii. 
 
Producătorul şi distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului în alte domenii decât cele recomandate. 
Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere pentru fiecare secţiune a prezentei 
fişe astfel ca produsul să fie utilizat în siguranţă.  
 
Acestă Fişă cu Date de securitate este valabilă numai pentru produsul în cauză, iar informaţiile conţinute nu pot fi 
aplicate altor produse. 
 

Prezenta fisa cu date de securitate pentru produsul , SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT – 450 ml,                               
a fost emisa in baza fisei cu date de securitate a producatorului, care se afla la sediul                                       

SC. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L. 
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Machetă etichetă conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008: 
 
 

           SPRAY ANTIRUGINA SI DEGRIPANT 450ML  
                       Conţine: kerosen (Nr. EC: 232-366-4), produse petroliere distilate (Nr. EC:270-704-2); toluen (Nr. EC:203-625-9).  
  
 

Importator/Distribuitor:       
S.C. VADCRIS GROUP TRADING S.R.L. 
117030, ALBOTA, DN 65B, NR. 469, 
ARGEŞ  
Tel. / Fax:  0248-223.730; 223.713  
Email: office@vadcris.ro 
Telefon de urgenţă: 0248-223.730    
(între orele 900 – 1700) 
 

 
 
 

 
 

 
 
H222 – Aerosol extrem de inflamabil. 
H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în 
căile respiratorii. 
H340 – Poate provoca anomalii genetice . 
H350 – Poate provoca cancer . 
H361 –  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului . 
P264 – Spălaţi-vă bine fata, mainile si toate partile expuse 
ale corpului după utilizare. 
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. 
P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un 
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
P331 – NU provocaţi voma. 
P405 – A se depozita sub cheie. 
P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul la unitati specializate 
si aprobate in acest sens. 
P210 – A se păstra departe de surse de 
căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – 
Fumatul interzis. 
P211 – Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei 
alte surse de aprindere. 
P251 – Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar 
şi după utilizare. 
P410 + P412 – A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la 
temperaturi care depăşesc 50 oC/ 122 oF. 

H229: Recipient sub presiune: poate exploda dacă este 
încălzit. 
P102 –  A nu se lasa la indemana copiilor  
Compuși organici volatili (COV): < 5 %                                 

 

 

Numărul UN: - 

Denumirea expeditiei: - 
 
 

Utilizare... 
Aplicabilitate... 
Instrucţiuni pentru utilizare: 

Container sub presiune; a se proteja e  

lumină solară şi a nu se expune la  

temperaturi care depăşesc 50 0C.  

A nu se deschide forţat sau a nu se 

arde, chiar şi după folosire. A nu se  

aplica spray-ul pe, sau în apropierea  

unei flăcări, sau pe suprafaţa unui  

material incandescent.  

Utilizari contraindicate... 
 
 
 
 

 

 

Greutatea conţinutului: 
... 
Greutate totală:   ...          
Capacitate.. 

Lot numarul: ... 
Data producerii: 
...  
Data expirarii  

[Cod : .....] 
Cod dee: 
Tara de origine: 

  

mailto:office@vadcris.ro

