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Fişa cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006
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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului

QUICK TRIC
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizarea substanţei/amestecului
Pentru curatare
Numai pentru utilizatorii/specialistii industriali.
Utilizari nerecomandate
Nu exista informatii.
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Societatea:
DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Numele străzii:
Taunusstraße 19
Oraşul:
D-80807 München

Telefon:
E-Mail:
Persoană de contact:
E-Mail:
Internet:
Departamentul responsabil:
1.4. Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă:

Fax: +49/89/350608-47

+49/89/350608-0
info@dr-schnell.de
Josef Feuerstein
sdb@dr-schnell.de
www.dr-schnell.de
Labor

Telefon: +49/89/350608-46

Emergency CONTACT (24-Hour-Number) international:
GBK GmbH +49 (0) 61 32 - 8 44 63

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Amestecul nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
2.2. Elemente pentru etichetă
2.3. Alte pericole
componentele din acest preparat nu indeplinesc criteriile pentru o clasificare ca PBT sau vPvB.

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii
3.2. Amestecuri
Informaţii suplimentare
Reglementarea (EG) Nr. 648/2004 despre Detergenti
5 % - < 15 % fosfaţi
< 5 % fosfonaţi, policarboxilaţi
parfumuri

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Dacă se inhalează
nu aplicabile
În caz de contact cu pielea
După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apa si săpun.
Imbracamintea contaminata se dezbraca imediat si se indeparteaza in siguranta.
In caz de iritare a pielii se va consulta un medic.
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În caz de contact cu ochii
Clatiti imediat prudent si temeinic cu apa sau cu dusul pentru ochi.
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului.
Dacă este ingerat
Consultaţi medicul. A avea asupra sa foaia de date.
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Dacă este cazul, găsiţi simptomele ce pot apare şi efectele lor în paragraful 11, respectiv căile de constatare la
paragraful 4.1.
Simtome de intoxicare pot apare dupa multe ore, de acea supravegherea medicala cel putin 48 ore dupa
accident.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzătoare
Masurile de stingere corespund zonei.
Mijloace de stingere necorespunzătoare
fara restrictie
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză
Produse de ardere periculoase
de dioxid de carbon
Oxid de phosphor.
Informaţii suplimentare
Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
A se evita contactul cu ochii.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Preveniti extinderea pe suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol).
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant
universal).
Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor periculoase .
6.4. Trimitere la alte secţiuni
A se vedea paragraful 13, cât şi paragraful 8 referitor la echipamentul pentru protecţia personală

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Măsuri de prevedere la manipulare
În plus faţă de informaţiile conţinute în această secţiune, găsitii, de asemenea, informaţii relevante în secţiunile
8 şi 6.1.
Informaţii suplimentare
Respectati instructiunile de intrebuintare.
Respectati instructiunile de utilizare de pe eticheta.
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Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.
A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
Nu depozitaţi produsul la intrare sau pe scări.
Temperatura recomandata pentru depozitare: la temperatura camerei
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1. Parametri de control
8.2. Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunzătoare
Se va asigura o aerisire suficienta.
Acest lucru poate fi realizat prin aspirare locală sau ventilaţie generală.
Atunci când se depăşeşte valoarea limită la locul de muncă (AGW=valori limita la locul de muncă): Utilizati
protectie respiratorie adecvata.
Se aplică numai în cazul în care valorile limită de expunere sunt specificate.
Măsuri de igienă
Se aplică măsurile generale de igienă pentru manipularea chimicalelor.
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.
A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
Protecţia ochilor/feţei
Recomandat: Ochelari de protectie etansi. (EN 166)
Protecţia mâinilor
Recomandat: manusi de cauciuc. (EN 374)

Nu au fost efectuate teste.
In caz de utilizari speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie
numite mai sus.
Protecţia pielii
Îmbrăcăminte de protecţie în timpul lucrului (de exemplu: pantofi de protecţie EN ISO 20345, îmbrăcăminte de
protecţie cu mânecă lungă)
Protecţie respiratorie

la utilizarea corecta si in conditii normale nu este neaparat necesara o protectie a respiratiei.
Controlul expunerii mediului
Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:
Culoare:
Miros:

lichid
incolor
caracteristic

pH-Valoare:

9,2

Modificări ale stării
Punctul de topire:
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Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de
fierbere:

nedeterminat

Punct de aprindere:

nedeterminat

Inflamabilitate
Substanţă solidă:

nedeterminat
nedeterminat

Gaz:
Proprietăţi explozive
nedeterminat

Limita minimă de explozie:
Limita maximă de explozie:

nedeterminat
nedeterminat

Temperatură de autoaprindere
Substanţă solidă:
Gaz:

nedeterminat
nedeterminat

Proprietăţi de întreţinere a arderii
nedeterminat

Presiune de vapori:
Presiune de vapori:

nedeterminat
nedeterminat

Densitate:
Densitatea în vrac:

1,175 g/cm³
nedeterminat

Solubilitate în apă:

usor solubil.

Solubilitate in alţi solvenţi
nedeterminat

Coeficient de partiţie:

nedeterminat

Vâscozitate / dinamică:

nedeterminat

Vâscozitate / cinetică:

nedeterminat

Conţinut solvenţi:

nedeterminat

9.2. Alte informaţii

Miscibilitate: nedeterminat
Solubilitatea in grasime (g/l): nedeterminat
Conductibilitate: nedeterminat
Tensiune la suprafata: nedeterminat

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1. Reactivitate
Vezi de asemenea punctele 10.2 si 10.6.
Produsul nu a fost testat.
10.2. Stabilitate chimică

Vezi de asemenea punctele 10.1 si 10.6.
Stabil în cazul depozitării şi manipulării adecvate.
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Vezi de asemenea punctele 10.1 si 10.6.
Nu se descompune în cazu utilizării conform instrucţiunilor.
10.4. Condiţii de evitat
Vezi de asemenea puntul 7.
10.5. Materiale incompatibile
Vezi de asemenea puntul 7.
Nr. revizuirii: 4

RO

Data tipăririi: 16.03.2018

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Fişa cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

QUICK TRIC
Data revizuirii: 13.03.2018

Codul produsului: 70038_CLP

Pagina 5 aparţinând 7

Nu se cunosc reacţii periculoase.
10.6. Produşi de descompunere periculoşi
Vezi de asemenea punctele 10.4 si 10.6.
A se vedea, de asemenea, paragraful 5.2.
Nu se descompune în cazu utilizării conform instrucţiunilor.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicocinetică, metabolism şi distribuţie
Pentru mai multe informaţii referitoare la efectele asupra sănătăţii, a se vedea secţiunea 2.1 (clasificare)
Toxicitate acută
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Iritaţie şi corosivitate
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efecte de sensibilizare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
12.1. Toxicitatea
Vezi secţiunea 2.1 (evaluare) pentru informaţii suplimentare cu privire la potenţialele efecte asupra mediului.
12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Nu sunt date disponibile
12.3. Potenţialul de bioacumulare

Nu sunt date disponibile
12.4. Mobilitatea în sol
Nu sunt date disponibile
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB
Nu sunt date disponibile
12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt date disponibile

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Îndepărtare a rezidurilor
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.
De exemplu: depozitaţi într-un loc adecvat pentru deşeuri.
Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
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DEŞEURI MUNICIPALE (DEŞEURI MENAJERE ŞI DEŞEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN
COMERŢ, INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII), INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT; fracţiuni
colectate separat (cu excepţia celor de la secţiunea 15 01); detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20
01 29

Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate
AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE
150102
LUSTRUIRE, MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN
ALTĂ PARTE; ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate
separat); ambalaje de materiale plastice
Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.
Recomandare: A prelua prin sistemul dual.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
Transport rutier (ADR/RID)
14.1. Numărul ONU:

nu aplicabile

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

nu aplicabile

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

nu aplicabile

14.4. Grupul de ambalare:

nu aplicabile

Transport fluvial (ADN)
14.1. Numărul ONU:

nu aplicabile

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

nu aplicabile

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

nu aplicabile

14.4. Grupul de ambalare:

nu aplicabile

Transport naval (IMDG)
14.1. Numărul ONU:

nu aplicabile

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

nu aplicabile

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

nu aplicabile

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numărul ONU:

nu aplicabile

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

nu aplicabile

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

nu aplicabile

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU:

nu

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori
Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, trebuie respectate măsurile generale pentru efectuarea unui
transport sigur.
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport.
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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

2010/75/UE (COV):

0%

2004/42/CE (COV):

0%

Avize suplimentare

Pentru clasificare şi etichetare, vedeti paragraful 2.
Respectati regulamentul chimic, ChemV.
Respectaţi regulamentul chimic cu privire la reducerea riscurilor substanţelor chimice, ChemRRV.
Respectati regulamentul cu privire la poluarea aerului, LRV.
Regulamente naţionale

Clasă pericilitare a apelor (D):

1 - slabă contaminare a apei

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Modificări
Secţiuni revizuite: 1, 2, 7, 9, 12.1, 16
Abrevieri şi acronime
vPvB = very persistent very bioaccumulative
PBT = persistent bioaccumulative toxic
Alte indicaţii
Informatiile din aceasta foaie de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparirii.
Informatiile sunt destinate sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de
siguranta, in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra
altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este prelucrat,
aceste informatii nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod expres.

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