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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
Numele comercial/denumirea : Degreaser Extra P-60
UFI : PF72-70QK-Y00G-U87N
Codul produsului : 70000
Tipul produsului : Amestec de hidrocarburi
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
1.2.1. Utilizări identificate relevante
Categoria principală de utilizare : Utilizare profesională
Utilizarea substanței/amestecului : Degreaser / curat

1.2.2. Utilizari contraindicate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
Număr pentru apeluri de urgență : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Țara Organism/societate Adresă Număr pentru apeluri de 
urgență

Observații

România Department of Clinical 
Toxicology
Spitalul de Urgenta Floreasca

Calea Floreasca
 Bucuresti

+40 21 230 8000

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Amestecuri/Substanțe: SDS UE > 2015: În conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2015/830, 2020/878 (anexa II la REACH)
Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315 
Pericol prin aspirare, categoria 1 H304 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 H411 
Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului
Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Harmful: may cause lung damage if swallowed. 
Irritating to skin.
2.2. Elemente pentru etichetă
Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]Trebuie afișată etichetare suplimentarăTrebuie afișată (afișate) clasificare (clasificări) suplimentară (suplimentare)

Pictograme de pericol (CLP) :

GHS07 GHS08 GHS09
Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol.
Fraze de pericol (CLP) : H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315 - Provoacă iritarea pielii.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (CLP) : P264 - Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor, echipament de 
protecţie a feţei, îmbrăcăminte de protecţie.
P301+P310+P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ, un medic. NU provocaţi voma.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs.
P501 - Aruncaţi conținutul și recipientul la un centru autorizat pentru eliminarea deșeurilor.

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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2.3. Alte pericole
Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Frequent or prolonged contacts may defat and dry the skin, leading to discomfort and 

dermatitis. This material can accumulate static charge by flow or agitation and can be 
ignited by static discharge. Vapours can travel considerable distances to a source of 
ignition where they can ignite, flash back, or explode.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.1. Substanțe
Neaplicabil
3.2. Amestecuri

Numele Element de identificare a 
produsului

% Clasificare conform 
Regulamentului (CE) Nr. 
1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Kerosen (petrol), hidrodesulfurat; Kerosen — fără 
specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi 
obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de 
petrol în vederea convertirii sulfului organic în 
hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se 
compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de 
carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu 
temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 
150°C și 290°C (302°F și 554°F).]

(Nr. CAS) 64742-81-0
(Nr. UE) 265-184-9
(Nr. de INDEX) 649-423-00-8

90 – 95 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Oleylamine ethoxylaat (Nr. CAS) 26635-93-8
(Nr. UE) 500-048-7

1,5 – 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Măsuri generale de prim ajutor : În toate cazurile de îndoială, sau atunci când simptomele persistă, solicitaţi asistenţă 

medicală.
Măsuri de prim ajutor după inhalare : Ia victima la aer curat, într-un loc liniştit şi dacă este necesar, să ia sfaturi medicale. În caz 

de inconştienţă loc în poziţia inconstient si cereti sfatul medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Wash with plenty of soap and water. Change contaminated clothing. Wash contaminated 

clothing before reuse.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of flowing water for 10 to 15 

minutes holding eyelids apart. If irritation persists, consult a specialist.
Măsuri de prim ajutor după ingerare : Do NOT induce vomiting. Get immediate medical advice/attention. Let water be swallowed 

in little sips (dilution effect).
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Simptome/efecte după inhalare : Vapours may cause drowsiness and dizziness.
Simptome/efecte după contactul cu pielea : Contactul prelungit poate provoca o iritare ușoară.
Simptome/efecte după contactul cu ochii : Eye irritation.
Simptome/efecte după înghițire : Harmful: may cause lung damage if swallowed.
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
In the case of lung irritation: Primary treatment using corticoide spray, eg. Auxiloson spray, Pulmicort-dosage-spray. (Auxiloson and Pulmicort are 
registered trademarks).

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Solventul potrivit : Materiale de stingere a incendiilor ar trebui să fie selectate în funcţie de zona 

înconjurătoare. Carbon dioxide (CO2). Sand. Powder. Foam.
Agenți de stingere neadecvați : High power water jet.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză
Risc de incendiu : On heating/burning: release of (highly) toxic gases/vapours e.g.: carbon monoxide - carbon 

dioxide.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
Măsuri de prevenire a incendiilor : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie.
Măsuri de stingere a incendiilor : Do not use water jet.
Protecție la stingerea incendiilor : In case of fire: Wear self-contained breathing apparatus.
Alte informații : Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Collect 

contaminated fire extinguishing water separately. Do not allow entering drains or surface 
water.
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SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Măsuri generale : Do not breathe vapour or spray. Avoid contact with skin and eyes. Provide adequate 

ventilation.

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență
Echipamentul de protecție : Purtaţi îmbrăcăminte corespunzătoare de protecţie şi protecţie pentru ochi / faţă. Mănuşi.
Planuri de urgență : In case of gas being released or leakage into waters, ground or the drainage system, the 

appropriate authorities must be informed.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență
Echipamentul de protecție : Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător
Do not release in groundwater, surfacewater or sewerage. Do not allow to enter into soil/subsoil. In case of gas being released or leakage into 
waters, ground or the drainage system, the appropriate authorities must be informed.
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Metode de curățare : Puneți substanța absorbită în recipiente care se închid. Clean up with absorbent material 

(for example sand, sawdust, neutral absorbent granule, silica gel).
Alte informații : Can be slippery on hard, smooth walking area.
6.4. Trimitere la alte secțiuni
Information on disposal - see Section 13. Information on personal protective equipment - see Chapter 8. Informații privind manipularea în condiții de 
siguranță - vezi Secțiunea 7.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Pericole suplimentare în timpul prelucrării : Fiind mai grei decât aerul, vaporii se pot întinde pe distanțe mari la suprafața solului, se pot 

aprinde și pot provoca întoarcerea flăcării la sursă.
Precauții pentru manipularea în condiții de 
securitate

: Take precautionary measures against static discharge. Evitaţi formarea de aerosoli. Use 
for bottling, transfer, proportioning and sampling if possible: Closed devices. De regulă, 
sunt necesare atât ventilația generală, cât și ventilația de extracție a localului.

Măsuri de igienă : When using do not eat, drink or smoke. A se evita orice expunere care nu este necesară. 
Wash hands before breaks and at the end of work.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Măsuri tehnice : Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.
Locul de depozitare : Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
Materialele ambalajului : Suitable material for Container: Stainless steel. polyethylene. Unsuitable materials for 

Container: Butyl rubber.
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1. Parametri de control
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2. Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunzătoare:
Use only in well-ventilated areas. Use explosion-protected machinery, apparatus, suction equipment, appliances etc.

Echipament individual de protecție:
Ochelari de securitate. Mănuși.

Îmbrăcăminte de protecție – selectarea materialului:

Type of chemical protective gloves to choose depends on the concentration and quantity of dangerous substances as well as on work place 
specifications. Suitable material: NBR (Nitrile rubber). PVA (Polyvinyl alcohol). PVC (Polyvinyl chloride).
 

Protecția mâinilor:

Risc de contact cu pielea: Wear suitable gloves.

Protecția ochilor:

Ochelari de protecţie

Protecția pielii și a corpului:

Overall.
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Protecția respirației:

If technical suction or ventilation measures are not possible or are insufficient, protective breathing apparatus must be worn. Suitable respiratory 
protective equipment: Full-/Half-/Quarter-Masks (DIN EN 136/140). filter respirator (full mask or mouth-piece) with filter: type A

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecţie:

 
Alte informații:
The usual precautions for handling chemicals should be observed. Remove/Take off immediately all contaminated clothing.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Stare fizică : Lichidă
Culoare : galben închis.
Miros : caracteristică.
Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile
pH : Nu sunt date disponibile
Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) : Nu sunt date disponibile
Punctul de topire : < 0 °C
Punctul de solidificare : Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere : > 100 °C 1013 hPa
Punctul de aprindere : > 63 °C
Temperatura de autoaprindere : > 250 °C
Temperatura de descompunere : Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz) : Nu sunt date disponibile
Presiunea de vapori : < 5 hPa 20C
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C : Nu sunt date disponibile
Densitatea : Nu sunt date disponibile
Densitate : 800 g/l
Solubilitate : Apă: emulsionabil
Log Pow : < 3
Viscozitate, cinematic : Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic : Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive : Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante : Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate : Nu sunt date disponibile
9.2. Alte informații
Conținutul de COV : 792 g/l

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1. Reactivitate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.2. Stabilitate chimică
The product is stable at normal handling- and storage conditions.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
Nu se cunosc reacţii periculoase în condiţii normale de utilizare.
10.4. Condiții de evitat
This material can be ignited by heat, sparks, flames, or other sources of ignition (e.g, static electricity, pilot lights, mechanical/electrical equipment, 
and electronic devices such as cell phones, computers, calculators, and pagers which have not been certified. Keep away from heat/sparks/open 
flames/hot surfaces. - No smoking.
10.5. Materiale incompatibile
Agent oxidant puternic.
10.6. Produși de descompunere periculoși
On burning: release of harmful/irritant gases/vapours e.g.: carbon monoxide - carbon dioxide.
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SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1. Informații privind efectele toxicologice
Toxicitate acută (pe cale orală) : Neclasificat
Toxicitate acută (cale cutanată) : Neclasificat
Toxicitate acută (la inhalare) : Neclasificat

Degreaser Extra P-60 
LD50 contact oral la șobolani > 2000 mg/kg

LD50 cutanată la șobolan > 2000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat (No indications of human germ cell mutagenicity exist.)
Cancerogenitatea : Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat (This substance does not meet the criteria for classification as CMR category 1 
or 2.)

Kerosen (petrol), hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin 
tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi 
eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu 
temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150°C și 290°C (302°F și 554°F).] (64742-81-0)
NOAEL (animal/ mascul, F0/P) ≥ 3000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Animal sex: male

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere unică

: Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere repetată

: Neclasificat

Informații suplimentare : Prolonged or repeated contact with skin or mucous membrane result in irritation symptoms 
such as redness, blistering, dermatitis, etc.

Pericol prin aspirare : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
12.1. Toxicitatea
Ecologie - aspecte generale : Some of the components are biologically degradable with difficulty.
Ecologie – apă : Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt 
(acut)

: Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung 
(cronic)

: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.2. Persistența și degradabilitatea
Degreaser Extra P-60 
Persistența și degradabilitatea Insolubil în apă, deci foarte puțin biodegradabil.
12.3. Potențialul de bioacumulare
Degreaser Extra P-60 
Log Pow < 3

Potențialul de bioacumulare No indication of bio-accumulation potential.
12.4. Mobilitatea în sol
Degreaser Extra P-60 
Ecologie – sol Nu sunt date disponibile.
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
Nu sunt disponibile informații suplimentare
12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deșeurilor
Legislația regională (deșeuri) : Waste disposal according to official state regulations.



Degreaser Extra P-60
Fişă cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

09.12.2020 (Versiune: 7.4) RO - ro 6/8

Metode de tratare a deșeurilor : Predarea către o companie oficială înregistrată pentru eliminarea deșeurilor. Contaminated 
packing must be completely emptied and can be re-used following appropriate cleaning. 
Handle contaminated packaging in the same way as the substance itself.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG

ADR IMDG

14.1. Numărul ONU
UN 3082 UN 3082

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție
SUBSTANȚĂ 

PERICULOASĂ DIN 
PUNCT DE VEDERE AL 

MEDIULUI, LICHIDĂ, 
N.S.A. ((contains kerosene-

hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat))

Descrierea documentului de transport

UN 3082 SUBSTANȚĂ 
PERICULOASĂ DIN 

PUNCT DE VEDERE AL 
MEDIULUI, LICHIDĂ, 

N.S.A. ((contains kerosene-
hydrogen treated, 

oleylamine ethoxylaat)), 9, 
III, (-)

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)), 9, III, MARINE POLLUTANT

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
9 9

 

14.4. Grupul de ambalare
III III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
Periculos pentru mediu : Da Periculos pentru mediu : Da

Poluant pentru mediul marin : Da

Nu sunt disponibile informații suplimentare
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori
Transportul terestru
Codul de clasificare (ADR) : M6 
Cantități limitate (ADR) : 5l
Categoria de transport (ADR) : 3
Număr de identificare a pericolului (Număr Kemler) : 90 
Plăci portocalii :

Cod de restricționare tunel (ADR) : - 

Transport maritim
Cantități limitate (IMDG) : 5 L
Nr. EmS (incendiu) : F-A
Nr. EmS (deversare) : S-F
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC
Neaplicabil
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SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau 

amestecul în cauză
15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH
Nu conţine ingrediente din substanţa candidatului REACH (e) lista
Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH
Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.
Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
poluanții organici persistenți

 
Conținutul de COV : 792 g/l

15.1.2. Reglementări naționale
Nu sunt disponibile informații suplimentare
15.2. Evaluarea securității chimice
Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Indicații de schimbare:

Secțiunea Element schimbat Modificare Observații

Cantități limitate (IMDG) Adăugat

Cantități exceptate (IMDG) Adăugat

Nr. EmS (deversare) Adăugat

Nr. EmS (incendiu) Adăugat

Data de prelucrare Modificat

2.1 Clasificare conform 
Regulamentului (CE) Nr. 
1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Modificat

2.2 Pictograme de pericol (CLP) Modificat

2.2 Fraze de precauție (CLP) Modificat

2.2 Fraze de pericol (CLP) Modificat

3 Compoziție/informații privind 
componenții

Modificat

14.6 Cantități limitate (ADR) Adăugat

 Textul integral al frazelor H și EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicitate acută (orală), categoria 4

Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

Eye Dam. 1 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1

Flam. Liq. 3 Lichide inflamabile, categoria 3

Skin Irrit. 2 Corodarea/iritarea pielii, categoria 2

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
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H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

SDS MPM REACH
Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind 
sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru o anumită caracteristică a 
produsului.


