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

FluxControl

1.1. Element de identificare a produsului

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

Utilizarea substanţei/amestecului

Electronice curat pentru sistemele de pulverizare şi imersie 

Aspiratoare profesionale pentru uz industrial

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

kolb Cleaning Technology GmbHSocietatea:

Numele străzii: Karl-Arnold-Str. 12

Oraşul: D-47877 Willich

Telefon: Fax:+49-2154-947938 +49-2154-947947

info@kolb-ct.comE-Mail:

Herr LinkerPersoană de contact: +49-2324-97980Telefon:

E-Mail: christian.linker@kolb-ct.com

www.kolb-ct.comInternet:

Labor/ QSDepartamentul responsabil:

+49/ (0) 23 24/ 979817 (EU)

+61 4 19 809 805 (Australia)

+1 970 443 9233 (USA)

Schweiz: 145

1.4. Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă:

Australia:                                                           USA:

kolb Cleaning Technology AP PTY LTD             kolb USA LLC

6/150 Canterbury Road                                     410 Sunset, Unit C

NSW 2200 Bankstown                                      80501 Longmont – CO

Phone: +61 2 97900273                                    Phone 001- 970-532-5100

Mobile +61 4 19 809 805                                   Mobile: 001- 970-443-9233

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.2. Elemente pentru etichetă

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

Plain SMD curăţare adezive pentru industria electronica pe baza de detergenti (EG 648/2004 VO):  fosfaţi, 

Coloranţi

Caracterizare chimică

Formula: FluxControl

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.

Dacă se inhalează

După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apa si săpun.

În caz de contact cu pielea

In caz de contact cu ochii clatiti imediat cu apa curenta timp de 10 pana la 15 minute cu pleoapele deschise si 

consultati oftalmologul.

În caz de contact cu ochii
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NU provocaţi voma. In caz de accident sau indispozitie se va aduce imediat medicul (daca e posibil i se va 

arata eticheta).

Dacă este ingerat

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

In caz de accident sau indispozitie se va aduce imediat medicul (daca e posibil i se va arata eticheta). De 

asemeni, cand banuim otravirea, este recomandata examinarea atenta de catre medic.

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

Observati pericolul de aspirare in timpul vomei.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Pulbere de stingere uscata, Spuma, Pulbere de stingere uscata, spuma rezistenta la alcool, ABC-pulbere

Mijloace de stingere corespunzătoare

Jet de picaturi de apa

Mijloace de stingere necorespunzătoare

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

Monoxid de carbon

Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protectie chimica.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

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

Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

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

Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor periculoase.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata.

Măsuri de prevedere la manipulare

elimină

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor

elimină

Informaţii suplimentare

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

Nu sunt necesare masuri deosebite.

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi

Fara clasa de depozitare

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

Protectie adecvata a ochilor: Ochelari de protecţie bine sigilate

Protecţia ochilor/feţei
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Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate

Protecţia mâinilor

nu

Controlul expunerii mediului

transparent

lichid:Stare fizică:

Culoare:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

neutralMiros:

Testat conform cu

pH-Valoare (la 20 °C): 6,0

Modificări ale stării

100 °CPunctul iniţial de fierbere şi intervalul de 

fierbere:

[vedea  9.2] °CPunct de aprindere:

Nu este strict necesara testarea, deoarece substanta contine numai componente organice volatile cu un punct 

de ardere peste 100 °C in solutii apoase.

Proprietăţi explozive

Limita minimă de explozie:

Limita maximă de explozie:

keine

Proprietăţi de întreţinere a arderii

0,0097 hPaPresiune de vapori:

  (la 20 °C)

Densitate (la 20 °C): 1,0 g/cm³

Solubilitate în apă: se poate amesteca

Solubilitate in alţi solvenţi

Alcool, Glycol

Vâscozitate / dinamică:

  (la 20 °C)

23,0 mPa·s DIN 51376

100 %Conţinut solvenţi:

9.2. Alte informaţii

Nu sunt supuse cerinţelor de § 4 din Ordonanţa privind substanţele periculoase (GefStoffV).

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

Substanţa este stabilă chimic în condiţiile recomandate de depozitare, folosire şi temperatură.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se cunosc reacţii periculoase.

nu cunoscut

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
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SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitatea

Daphnia magna: > 10000 mg/ltr

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Îndepărtare a rezidurilor

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

070604 DEŞEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE; deşeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, 

săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi cosmeticelor; alţi solvenţi, soluţii de spălare şi 

soluţii-mamă organice; deşeu periculos

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

nuPERICULOS PENTRU MEDIU: 

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

Regulamente naţionale

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Pentru aceasta substanta nu este strict necesara determinarea sigurantei substantei.

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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