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1.1. Element de identificare a produsului 

SAE 30 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizarea  substanţei/amestecului 
Ulei de motor. 
Categorii de produs [PC]: PC 24 Lubrifianţi, vaseline şi produse de degajare.  

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
Societatea: 

 

Numele străzii: 
Oraşul: 

ROMAX Waterjet 
 
Turnu Magurele 270D 
Bucuresti 

Telefon: +40314254510 Fax: +4036 181 9519  
E-Mail: support@romax.com.ro 
Persoană de contact: Technical Support  

1.4. Număr de telefon care poate   fi apelat în caz de urgenţă: +40722584777 
(Disponibil intre orele 8:00 - 17:00) 

 

 
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare conform Directivei 67/548/CEE respectiv 1999/45/CE 

Acest amestec nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Directiva 1999/45/CE. 
Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] 

Amestecul nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. 
2.2. Elemente pentru etichetă 

Observaţii suplimentare 
Marcarea nu este obligatorie. 

2.3. Alte pericole 
componentele din acest preparat nu indeplinesc criteriile pentru o clasificare ca PBT sau vPvB . 
A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate . 
O interventie asupra mediului este de evitat. 

 

 
 

3.2. Amestecuri 

Caracterizare chimică 
Contine: ulei mineral. 

 
Informaţii suplimentare 

The mineral oils in the product contain < 3 % DMSO-extract (IP 346). 
 

 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale 
Cel care acorda prim-ajutor: sa fie atent la autoprotectie! 
Scoaterea victimei din zona de pericol. 

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

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind  componenţii 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
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Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. 
In caz de accident sau indispozitie se va aduce imediat medicul (daca e posibil i se va arata eticheta). 

Dacă se inhalează 
Evitati formarea de ceata uleioasa 
Cel in cauza trebuie dus la aer proaspat.. Cel afectat se pune in loc linistit si se tine la cald. 
Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine. 
In caz de iritare a cailor respiratorii, adresati-va medicului. 

În caz de contact cu pielea 
La contactul cu pielea se va spala imediat cu: Apa si sapun. 
Imbracamintea contaminata se schimba. 
In caz de iritare a pielii se va consulta un medic. 

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. 
Dupa aceea se merge la medicul de ochi. 

Dacă este ingerat 
În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana este conştientă). 
NU provocaţi voma. 
Cereti imediat sfatul medicului. 
Nu administrati in caz de pierderea cunostintei sau spasme. 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
Nu exista informatii. 
La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului. 

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
Tratare simptomatica. 

 

 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Produse recomandate pentru stingerea incendiului 
Spuma, Pulbere de stingere uscata, Dioxid de carbon (CO2), Apa ceata, Nisip. 

Material estinctor impropriu 
Jet apa de mare putere. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
In caz de incendiu pot aparea: Oxid de sulf, Dioxid de carbon (CO2), Monoxid de carbon. 

5.3. Recomandări  destinate pompierilor 
A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. 
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul 
inconjurator. 

Informaţii suplimentare 
Daca se poate fara a fi periculos, indepartati containerele din zona de pericol. 
Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de periculozitate se va instala o 
stropire continua cu apa. 
Apa folosita la stingere trebuie sa fie colectata separat. 
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. 

 

 
 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Se va asigura o aerisire suficienta. 
Protectie respiratorie este necesara la: formarea de aerosoli sau ceata. ( Vezi secţiunea 8.) 
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. purtati echipament de protectie personal. 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie  accidentală 
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Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. In caz de pierdere de 
gaze sau de patrundere in ape, sol sau in canalizare, informati autoritatile competente. 

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

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
Preveniti extinderea pe suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol). 
Se ia mecanic si se duce in containere corepunzatoare pentru deseuri. 
Indepartati de la suprafata apei (de ex. absorbtie). 
Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat. 
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. Trimiteri către alte secţiuni 
Echipament de protectie personal: vezi capitolul 8. 

 

 
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Măsuri de prevedere la manipulare 
Nu se inspira vapori/aerosoli. Se va asigura o aerisire suficienta. 
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 
Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. 
Numai pentru scopuri industriale. 

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor 
Evitati formarea de ceata uleioasa Produsul fierbinte dezvolta vapori inflamabili. 
A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. - Fumatul interzis. 
Clasa de incendiu B (DIN EN 2). 

Informaţii suplimentare 
Nu sunt necesare masuri deosebite. 

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

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi 
Utilizati numai rezervoare, care sunt special aprobate pentru produs. 
Păstraţi ambalajul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat. 
Pastrati mereu recipientele dupa scoaterea produsului inchise etans. 
Temperatura recomandata pentru depozitare: 5 - 30 °C. Nu pastrati la temperaturi peste: 40 °C 

Avize de depozitare comună 
Nu depozitati impreuna cu: Agent de oxidare, 
A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare  
Protejare fata de: Temperatura foarte mare, umiditate. 
Se va feri de expunerea directa la soare. 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Ulei de motor. 
Observati foaia cu date tehnice 

 

 
 

8.1. Parametri de control 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 
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Informaţii suplimentare de parametri de control 

Valori limita in aer: Mineral ceaţă de ulei 
Tipul valorilor limita (tara de origine): US-OSHA PEL-Valoare: 5 mg/m3 
Tipul valorilor limita (tara de origine): ACGIH STEL-Valoare: 10 mg/m3 

8.2. Controale ale expunerii 

Controale  tehnice corespunzătoare 
Nu exista informatii. 

Măsuri de igienă 
Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca. 
Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii. 
Protectia preventiva a pielii prin folosirea unei creme protectoare. 
Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spalaţi-o înainte de reutilizare. 
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. 
Dupa curatare utilizati o crema grasa pentru ingrijirea pielii. 
Nu se va baga in buzunarele pantalonilor nici o carpa de sters produsul-bautura. 

Protecţia ochilor/feţei 
Protectie adecvata a ochilor: Ochelari de protectie etansi. (DIN EN 166) 

Protecţia mâinilor 
Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate: Standardele Industriale Germane / Standardele EN: 
DIN EN 420, DIN EN 374. 
Material corespunzator: NBR (Nitril cauciuc), PVC (Polyvinylchlorid), FKM (fluorcauciuc). 
Insusiri strict necesare: impermeabil la fluide. 
timpul de patrundere (durata maxima de purtare): > 240 min. 
Grosimea materialului de manusi: 0,4 mm 
Inainte de folosire examinati etanseitatea / impermeabilitatea. 

Protecţia pielii 
Cantitati mai mari:: A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 

Protecţie respiratorie 

la utilizarea corecta si in conditii normale nu este neaparat necesara o protectie a respiratiei. 
Protectie respiratorie este necesara la: depasirea valorilor critice, ventilatie insuficienta, formarea de 
aerosoli sau ceata. 
Echipament adecvat de protectie respiratorie: Aparat filtru combinat (EN 141).. 

Controlul expunerii mediului 
Nu exista informatii. 

 

 
 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
Stare fizică: 
Culoare: 
Miros: 

lichid 
galben deschis - galben 
dupa: ulei mineral. 

 
 
 
 

Testat conform cu 

pH-Valoare: nefolosibil 

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

Nu sunt date disponibile. 
> 280 °C 

Pour point: < -12 °C   DIN ISO 3016 

Punct de aprindere: > 220 °C   DIN ISO 2592 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 
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Proprietăţi explozive 
Nu sunt date disponibile. 

Temperatura de descompunere: > 300 °C 

Presiune de vapori: 
(la 20 °C) 

< 0,1 hPa 

Densitate (la 15 °C): ca. 0,87 - 0,88 g/cm³  DIN 51757 
Solubilitate în apă:  practic insolubil 

Coeficient de partiţie: 
Vâscozitate / cinetică: 
(la 40 °C) 

9.2. Alte informaţii 

nici una/nici unul 

> 3 
ca. 100 mm²/s 

 
DIN 51562 

 

 
 

10.1. Reactivitate 
Nici un pericol deosebit de mentionat. 

10.2. Stabilitate chimică 

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu. 
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Nu apar reacţii periculoase la o manipulare şi depozitare corectă. 
Nu amestecati cu: Agent de oxidare, tari. 

10.4. Condiţii de evitat 
stabilitate de depozitare: Nu pastrati la temperaturi peste: 40 °C 
Acestt material este combustibil, dar nu usor inflamabil. 
A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. - Fumatul interzis. 

10.5. Materiale  incompatibile 
Agent de oxidare, tari. 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 
Descompunerea termica poate sa duca la eliberarea de gaze iritante si vapori. 
In caz de incendiu pot aparea: Oxid de sulf, Dioxid de carbon (CO2), Monoxid de carbon. 

 

 
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicocinetică, metabolism şi distribuţie 
Nu sunt disponibile date pentru amestec. 

Toxicitate acută 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 

Nr. CAS Componente 

	 Căi de expunere Metodă Doză Specii Sursa 

64742-65-0 Baseoil - unspecified, Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic 

	 oral LD50 > 5000 mg/kg Sobolan 	
	 dermal LD50 > 5000 mg/kg Iepuri 	
	 inhalativ (4 h) aerosoli LC50 5,53 mg/l Sobolan 	
64742-62-7 Baseoil - unspecified, Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed 

	 inhalativ (4 h) aerosoli LC50 5,53 mg/l Sobolan 	

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 
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Iritaţie şi corosivitate 
Efect iritant pe piele: Dupa scurt contact manual: neiritant. 
Expunerea repetata sau prelungita poate provoca iritatii ale pielii si dermatite, pe baza proprietatilor 
degresante ale produsului. 
Efect de iritare a ochilor: usor iritant, dar nerelevant pentru clasificare. 

Efecte de sensibilizare 
Sensibilizare a cailor respiratorii sau a pielii: nu este sensibilizant. Pana acum nu sunt cunoscute 
simptome. 

Efect după expunere repetată sau de lungă durată 
Contactul indelungat / repetat cu pielea o poate degresa si poate duce la dermatitis (inflamare). 

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
The mineral oils in the product contain < 3 % DMSO-extract ( IP 346). 

Pericol prin aspirare 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efecte specifice în probe pe animale 
Nu sunt date disponibile 

 

 
12.1. Toxicitate 

Nu exista informatii. 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Nu este usor biodegradabil (conform criteriilor OECD). 
12.3. Potenţial de bioacumulare 

Nu exista informatii. 
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă 

Nr. CAS Componente Log Pow 

64742-65-0 Baseoil - unspecified, Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic > 3 
64742-62-7 Baseoil - unspecified, Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed > 3 

12.4. Mobilitate în sol 
Stare de agregare: lichid la temperatura camerei. 
In caz de patrundere in sol, produsul este mobil si poate contamina panza de apa freatica. 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
PBT: nefolosibil. 
vPvB: nefolosibil. 

12.6. Alte efecte adverse 
Nu exista informatii. 

Informaţii suplimentare 
O interventie asupra mediului este de evitat. 
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. 
Nu lasati sa ajunga in sol/subsol. 

 

 
 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Îndepărtare a rezidurilor 
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. 
Debarasare conform Legii Economiei in circuit si a deseurilor (KrW-/AbfG). Indepartarea conform 
reglementarilor autoritatilor. 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 
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Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie sa se efectueze corespunzator 
OID, specifc procesului si bransei. Consultati firma de debarasare aprobata competenta asupra unei 
debarasari de deseuri. 

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate 
130205 ULEIURI ŞI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAŢI (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor menţionate la 

capitolele 05, 12 şi 19); uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere; uleiuri minerale neclorurate 
de motor, de transmisie şi de ungere 
Deşeu periculos. 

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri 
130205 ULEIURI ŞI COMBUSTIBILI LICHIZI UZAŢI (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor menţionate la 

capitolele 05, 12 şi 19); uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere; uleiuri minerale neclorurate 
de motor, de transmisie şi de ungere 
Deşeu periculos. 

Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate 
150110 AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, 

MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE; 
ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate separat); ambalaje 
care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase 
Deşeu periculos. 

Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi 
Ambalajele contaminate trebuie golite complet sa nu mai ramana resturi, si pot sa fie reutilizate dupa 
curatirea corespunzatoare Ambalajele care nu se pot curata trebuie debarasate . 

 

 
 

Transport rutier (ADR/RID) 

14.1. Numărul ONU: fara importanta 
14.2. Denumirea corectă ONU   
pentru expediţie: 

14.3. Clasa (clasele) de pericol   
pentru transport: 

14.4. Grupul de ambalare: 
Alte Informatii utile (Transport rutier) 

fara importanta 

fara importanta 

fara importanta 

Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport. 
Transport fluvial (ADN) 

Alte Informatii utile (Transport fluvial) 
Nu exista informatii. 

Transport naval (IMDG) 

Alte Informatii utile (Transport naval) 
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport. 

Transport aerian (ICAO) 

Alte Informatii utile (Transport aerian ) 
Nu e marfa periculoasa, in sensul prescriptiilor din transport. 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

PERICULOS PENTRU MEDIU: nu 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Manipulare (Informaţii privind transportul): Nu sunt necesare masuri deosebite. Vezi masurile de 
protectie de la punctul 7 si 8. 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 
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14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 
Nu exista informatii. 

 

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

Reglementări UE 

Avize suplimentare 
Fişa cu date de securitate in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). 

Regulamente naţionale 

Clasă pericilitare a apelor (D): 
Informaţii suplimentare 

1 - slabă contaminare a apei 

Numai pentru utilizatorii profesionali. 
Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale şi regulamentele 
în vigoare. Acordati atentie suplimentar legislatiei nationale! 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 
Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec. 

 

 
 

Modificări  
Această fişă tehnică de securitate conţine modificări faţă de versiunea precedentă în secţiunile: 
1,2,4,5,6,7. 

Alte indicaţii 
Datele se bazează pe cunoştinţele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a 
caracteristicilor produselor şi nu formează un raport contractual legal. 

 

 

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

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 


