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Fișa cu date de securitate  

conform regulamentului (CE) nr. 2015/830 
 

 

 

   Rompetrol Calor Economic 3 

 
 

SECȚIUNEA 1:     IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII 

1.1. Element de identificare a 

produsului 

Rompetrol Calor Economic 3 

Produs rezultat din îmbinarea mai multor fluxuri de ţiţei procesate, toate fiind 

înregistrate în conformitate cu Regulamentul REACH. 

Alte mijloace de identificare 

Denumirea produsului 
Rompetrol Calor Economic 3 

1.2.  Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 

Utilizarea identificată Pentru staţii de încălzire, la camere de ardere pentru echipamente şi instalaţii 

industriale, în funcţie de specificaţii. Pentru uz industrial, drept combustibili 

pentru a produce energie termică (uleiuri industriale pentru încălzire). 

Utilizări contraindicate Nu sunt disponibile. 

1.3.  Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate 

Producător ROMPETROL RAFINARE SA 

Punct de lucru Rafinaria Vega  

(Companie a Grupului KMG International)  

Str. Valeni nr 146, Ploiesti 

Telefon: +(40) 241 506 040 (RR); +(40) 244 406 110 (Vega) 

Fax:      +(40) 241 506 930 (RR); +(40) 244 514 469 (Vega) 

office.rafinare@rompetrol.com 

 

1.4.  Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: 

 
+(40) 244 406 110 (între 07:00 – 15:30) 

  +(40) 244 406 204 (între 15:30 – 07:00) 
 

SECȚIUNEA 2:    IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

2.1.2. Clasificare conform Regulamentului CLP (CE) Nr. 1272/2008 cu modificări   

Clasificare Flammable Liquids 3 – H226  

Aspiration hazard 1 – H304  

Acute toxicity 4 – H332  

Skin Irritation 2 - H315  

Carcinogenicity 1B – H350 

Reproductive toxicity 2 – H361 

Specific target organ toxicity (STOT) – repeated exposure 2 – H373  

Hazardous to the aquatic environment, Chronic 2 – H411 

Efecte fizice / chimice 

adverse 

Nu sunt disponibile. 

 

Efecte adverse asupra 

sănătăţii umane 

Nu sunt disponibile. 

Efecte adverse asupra 

mediului 

 

 

Nu sunt disponibile. 
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2.2. Elemente pentru etichetă 

Conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

Cod(uri)  

Pictogram(e) de pericol 

Cuvânt(e) de avertizare 

 

   GHS08       GHS02        GHS09      GHS07 

                   
                                Pericol, Atentie 

 

Fraz(e) de pericol H350 - Poate cauza cancer. 

H226 – Lichid şi vapori inflamabili. 

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

H315 – Provoacă iritarea pielii. 

H332 – Nociv în caz de inhalare. 

H361 –  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului .  

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 

(timus, ficat, măduvă osoasă). 

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraz(e) de precauţie 

Prevenţie 

P201 – Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. 

P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de 

securitate. 

P260 – Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 

P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie 

a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe 

încinse. – Fumatul interzis. 

P233 – Păstraţi recipientul închis etanş. 

P243 – Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 

P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. 

Fraz(e) de precauţie 

Intervenţie  

P308 + P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:  Consultaţi medicul! 

P302 –ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ sau un medic.  

P331 – NU provocaţi voma. 

P370 + P378 – În caz de incendiu:  Utilizaţi material potrivit pentru stingere. (Se 

vedea secţiunea 5.) 

Fraz(e) de precauţie 

Depozitare 

P405 – A se depozita sub cheie. 

P403 + P235 – A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.  A se păstra la rece. 

Fraz(e) de precauţie 

Metode de eliminare 

 

 

 

Componentele care 

definesc pericolele:  

 

P501 – Eliminați conținutul/recipientul conform reglementărilor 

locale/regionale/naționale/internaționale. 

 

»Numai pentru utilizatori profesionişti«. 

 

Uleiuri percolate (din petrol), cracate catalitic; 

Distilate ușoare (petrol) neutralizate chimic  

Distilate (din petrol), de la distilarea în vid a reziduurilor de petrol;  

Păcură-24 

 

2.3. Alte pericole Restricţionat la utilizatorii profesionişti dacă este clasificat cancerigen de categoria 2 

şi utilizat altfel decât drept combustibil. 
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SECȚIUNEA 3:      COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 

3.1. Amestec 

Produsul este un amestec de componente şi proporţii conform tabelului de mai jos. 

 

Substanță 
Concentraţie 

(%) 
CE CAS 

Clasificare conform  

(EC) 1272/2008 

Uleiuri percolate (din 

petrol), cracate catalitic  

Numărul de înregistrare 

REACH: 

01-2119485581-32-xxxx 

max. 20 

265-064-6  64741-62-4  

Asp. Tox. 1 - H304  

Acute Tox. 4 - H332 

Carc. 1B – H350 

Repr. 2 – H361 

STOT RE 2 - H373 

Aquatic Acute 1 - H400 

Aquatic Chronic 1 - 410 

Distilate ușoare 

(petroliere) uşoare 

neutralizate chimic 

Numărul de înregistrare 

REACH: 

01-2119537182-45-xxxx 

265-132-5 64742-31-0 

Flam. Liq. 3 – H226 

Asp. Tox. 1 - H304  

Skin Irrit. 2 - H315 

STOT SE 3 – H336 

Aquatic Chronic 2 - 411 

Distilate (din petrol), de la 

distilarea în vid a 

reziduurilor de petrol 

 

Numărul de înregistrare 

REACH: 

01-2119489711-31-xxxx 

max. 80 273-263-4 68955-27-1 

Acute Tox. 4 - H332 

Carc. 1B – H350 

Repr. 2 – H361 

STOT RE 2 - H373 

Aquatic Acute 1 - H400 

Aquatic Chronic 1 - 410 

Păcură-24 

Numărul de înregistrare 

REACH: 

01-2119489962-20-xxxx 

max. 10 271-384-7 68553-00-4 Carc. 1B – H350 

 

Pentru textul integral al frazelor H: vezi Secţiunea 16.  

SECȚIUNEA 4:      MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Probleme specifice legate de produs şi recomandări generale:  

Înainte de a lua măsuri de prim ajutor, evaluaţi urgent riscurile probabile pentru echipa de salvare conform 

normelor în vigoare şi estimaţi rapid cea mai bună cale de acţiune.Scurgerea de combustibil uşor va face 

suprafeţele alunecoase.Hidrogenul sulfurat (H2S) se poate acumula în spaţiul liber superior al tancurilor de 

combustibil uşor şi poate atinge concentraţii potenţial periculoase. Nu intrați în spații închise fără a purta un 

aparat respirator autonom.Înmuiaţi în apă hainele contaminate înainte de a le înlătura pentru a evita riscul de 

scântei datorat electricităţii statice.Slăbiți îmbrăcămintea strânsă - Ţineţi persoana afectată la căldură şi 

repaus.Dacă victima este inconştientă, puneţi în poziţie de recuperare. 

4.1.1. Instrucţiunile de prim ajutor în funcţie de căile de expunere relevante 

Contactul cu 

ochiul: 

Verificaţi dacă există şi scoateţi lentilele de contact. 

Clătiţi ochii cu multă apă, timp de cel puțin 15 minute, ţinând pleoapele deschise pentru a 

asigura clătirea în profunzime. 

Nu administraţi picături de ochi sau alte lichide fără aprobarea medicului. 

Dacă iritaţia, vederea înceţoşată sau tumefierea se manifestă şi persistă, consultaţi un 

medic specialist 

Dacă materialul fierbinte intră în contact cu ochii, clătiţi bine cu apă pentru a disipa 

căldura. Consultaţi imediat medicul. 
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Contactul cu 

pielea: 

Purtaţi echipamente adecvate de protecţie personală în timpul decontaminării. 

Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminată și aruncați în condiții de 

siguranță.  

Dacă pielea este intactă, spălaţi zona afectată cu o cantitate abundentă de 

dioctilsulfosuccionat de sodiu apos (ADSS) sau difoterin şi clătiţi cu multă apă.  Repetaţi 

acest ciclu de spălare/clătire timp de cel puţin 15 minute în continuu. 

Nu spălaţi cu detergenţi pentru maşina de spălat vase sau pentru maşina de spălat rufe. 

Nu folosiţi niciodată nafta, kerosen sau alţi solvenţi cu punct de fierbere la temperaturi 

scăzute pentru spălarea pielii contaminate. 

Solicitaţi asistenţă medicală în cazul înroşirii sau inflamării pielii. 

Spălaţi îmbrăcămintea contaminată, alta decât cea din piele, înainte de reutilizare. 

Înlocuiţi încălţămintea puternic contaminată. Înlocuiţi îmbrăcămintea contaminată din 

piele. 

Atunci când se utilizează echipamente sub presiune, poate avea loc injecţia de produs. În 

caz de răniri ca urmare a presiunii ridicate, victima trebuie trimisă imediat la spital. Nu 

aşteptaţi ca simptomele să evolueze. 

Ingerare: Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente; A nu se induce voma. 

Dacă pacientul vomită spontan, înclinaţi-l înainte, pentru a evita pătrunderea produsului 

în plămâni şi apelaţi imediat la asistenţă medicală. 

Inhalare: Echipa de salvare trebuie să poarte aparat de oxigen, centură şi cablu de siguranţă şi să 

respecte procedurile de salvare. 

Scoateţi victima la aer curat cât mai curând posibil. 

Dacă respiraţia s-a oprit, începeţi respiraţia artificială.  

Alimentarea cu oxigen poate fi utilă. 

Consultaţi medicul pentru tratamentul ulterior. 

În cazul simptomelor provocate de inhalarea vaporilor sau a ceţei. 

Plasaţi victima într-o zonă liniştită şi bine aerisită, dacă puteţi face acest lucru în condiţii 

de siguranţă. 

Consultaţi imediat medicul. 

4.1.2. Recomandări pentru persoana care acordă primul ajutor 

 Nu sunt disponibile. 

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

 Simptome: dureri de cap, greață, amețeli. 

Manipularea la temperaturi ridicate, în spaţii cu o ventilație slabă poate provoca dureri de 

cap, amețeală, greață, neregularități cardiace și semne de depresie a SNC.  

Monitorizați respirația și pulsul. În general, tratamentul trebuie să fie simptomatic, pentru 

a diminua orice efect. 

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 

 Dacă victima este conştientă, puneţi în poziţie de recuperare. 

Dacă victima este inconştientă și: 

• Dacă nu respiră - asiguraţi-vă că nimic nu obstrucţionează căile respiratorii şi practicaţi 

respiraţia gură la gură cu ajutorul personalului calificat. Dacă este necesar, efectuaţi 

masaj cardiac extern și consultaţi medicul. 

• Dacă respiră - puneţi în poziţie de recuperare.  Administrați oxigen dacă este necesar. 

SECȚIUNEA 5:      MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 

corespunzătoare 

Spumă (Numai personal instruit). 

Apă vaporizată (Numai personal instruit). 

Praf chimic uscat. 

Dioxid de carbon. 

Alte gaze inerte (supuse reglementărilor). 

Nisip sau pământ . 
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Mijloace de stingere 

necorespunzătoare 

Nu folosiţi jeturi de apă îndreptate direct spre produsul în flăcări; acestea ar putea 

provoca stropi, iar mijloacele de stingere ar putea împrăştia incendiul. Utilizarea 

simultană a spumei şi a apei pe aceeaşi suprafaţă trebuie evitată, întrucât apa 

distruge spuma. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

Produsele arderii Arderea incompletă poate degaja un amestec complex de particule solide şi lichide 

din aer şi gaze,  inclusiv monoxid de carbon, H2S, SOx (oxizi de sulf) sau acid 

sulfuric şi compuși organici și anorganici neidentificați. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

 În cazul unui incendiu mare sau în spații închise sau slab ventilate purtaţi aparat de 

respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă. 

SECȚIUNEA 6:      MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Informaţii generale:  

Opriți sau adunați scurgerile la sursă, în cazul în care acest lucru este posibil fără riscuri.  Evitaţi contactul 

direct cu substanţele degajate.  Plasaţi- vă în direcția opusă vântului. 

Izolați zona de deversare. Ţineţi personalul neimplicat în rezolvarea situaţiei, departe de zona. Asiguraţi-vă că 

este disponibilă o cale sigură de evacuare. 

Eliminați sursele de aprindere (scântei, flacără, rachete de semnalizare). Întrerupeţi alimentarea cu energie. 

Fumatul interzis. 

Alertaţi personalul care intervine în situaţii de urgenţă.  Cu excepţia deversărilor minore, oportunitatea oricăror 

acţiuni ar trebui întotdeauna evaluată şi recomandată, dacă este posibil, de o persoană calificată, competentă, 

responsabilă de gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Evitaţi acumularea de sarcini statice. Asiguraţi punerea/legarea la pământ şi conectarea corespunzătoare a 

echipamentelor. 

Utilizaţi doar echipamente intrinsec sigure şi rezistente la explozii, precum şi instrumente care nu generează 

scântei. 

Notificați autoritățile relevante în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Prezenţa compuşilor periculoşi ai sulfului, inclusiv hidrogen sulfurat (H2S) în mediul produsului poate genera 

anumite condiţii periculoase. La rândul său, acest fapt ar putea necesita precauţii sau acţiuni specifice, pe lângă 

măsurile standard. 

6.1.1. Pentru 

personalul care nu este 

implicat în situații de 

urgență 

Persoanele implicate în acţiunile de intervenţie trebuie să poarte echipamente de 

protecţie pentru a preveni inhalarea sau contactul cu lichidul. 

Informațiile generale sunt adecvate, de asemenea. 

6.1.2. Pentru 

personalul care 

intervine în situații de 

urgență 

Persoanele implicate în acţiunile de intervenţie trebuie să poarte echipamente de 

protecţie pentru a preveni inhalarea sau contactul cu lichidul: 

Scurgeri în cantitate mică: Hainele de lucru antistatice normale sunt de obicei 

adecvate - dacă este posibil contactul direct cu produsul, şi în orice caz dacă se 

produc deversări de amploare ar trebui utilizat un costum complet de lucru din 

material rezistent la substanţe chimice.  Cască de lucru. 

Mănuşi de lucru oferind rezistenţă chimică adecvată, în special la hidrocarburile 

aromatice. Notă: mănuşile din PVA nu sunt rezistente la apă şi nu sunt potrivite 

pentru uz în caz de urgenţă. 

Dacă contactul cu produsul este posibil sau anticipat, mănuşile ar trebui să fie 

rezistente la căldură şi izolate termic. 

Cască de lucru. Pantofi sau cizme de siguranţă antistatice, antiderapante, rezistente la 

căldură, dacă este necesar. 

Ochelari sau mască de protecţie, dacă stropii sau contactul cu ochii este posibil sau 

anticipat. 

Protecția  respirației:  Se poate utiliza un aparat de respiraţie semi sau complet cu 

filtru(filtre) pentru vapori organici/H2S sau un aparat de oxigen autonom (SCBA), în 

funcţie de amploarea deversării şi durata de expunere previzibilă. Dacă situaţia nu 
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poate fi evaluată în întregime sau dacă este posibil un deficit de oxigen, trebuie 

folosite doar aparate de oxigen autonom (SCBA). 

Pantofi sau încălțăminte antistatice. 

Standarde EN aplicabile pentru echipamentele de protecție personală sunt enumerate 

în Comunicarea Comisiei 2008 / C 63/07  

6.2. Pericole pentru mediul înconjurător 

Scurgerile pe teren Se va împiedica pătrunderea produsului în sistemul de canalizare, în râuri sau în alte 

corpuri de apă, inclusiv apele subterane. 

Dacă este necesar îndiguiți produsul cu pământ, nisip sau alte materiale 

necombustibile similare.  Lăsați materialul fierbinte să se răcească. 

Lăsați produsul fierbinte să se răcească în mod natural. 

Deversările majore pot fi acoperite în mod prudent cu spumă, dacă este disponibilă, 

pentru a limita riscul de incendiu. Nu folosiți jet de apă. 

În interiorul clădirilor sau în spaţii închise asiguraţi o ventilaţie adecvată. 

Acoperiţi în mod prudent deversările mari cu spumă, dacă este disponibilă, pentru a 

limita formarea norilor din vapori. Nu folosiți jet de apă. 

Scurgerile pe terenuri dure sau suprafeţe compacte pot face suprafeţele alunecoase. 

Asiguraţi o ventilaţie adecvată în spații închise. 

Scurgerile în apă sau în 

mare 

Produs cu densitate mai mică decât a apei: În cazul unor deversări de mici dimensiuni 

în ape închise (de ex., porturi), limitaţi răspândirea produsului cu bariere plutitoare 

sau alte echipamente.  Colectaţi produsul vărsat absorbindu-l cu absorbanţi plutitori 

specifici. 

Deversările maritime trebuie gestionate în conformitate cu Planul de urgenţă aprobat 

în cazul poluării cu hidrocarburi la bordul navelor (SOPEP), conform prevederilor din 

anexa 1 la Regulamentul MARPOL nr. 26 \\[Ref.6.3].  

Dacă este necesar, notificaţi autorităţile locale în conformitate cu reglementările 

naţionale sau internaţionale. \\[Ref. 6.4] 

6.3. Metode și materiale de izolare și curățare  

6.3.1. Recomandări 

privind modul de 

izolare a unei cantități 

vărsate   

Absorbiţi produsul deversat cu materiale necombustibile adecvate. 

6.3.2.  Recomandări 

privind modul de 

curăţare a unei cantități 

vărsate   

Colectaţi produsul liber cu mijloace adecvate. 

Colectaţi produsul recuperat şi alte materiale în rezervoare sau containere adecvate 

pentru recuperarea sau eliminarea în condiţii de siguranţă. 

Echipamentele şi practicile folosite pentru colectarea, transferul şi depozitarea 

produsului deversat trebuie să fie conforme cu legislaţia privind atmosferele 

explozive. Colectaţi produsul liber cu mijloace adecvate (de exemplu, vidanjare sau 

pompă). Transferaţi produsul colectat într-un tanc separat sau în containere adecvate 

(etichetate, sigilate, rezistente la apă, rezistente la hidrocarburi, legate la pământ şi 

conectate) pentru recuperare sau eliminare în condiţii de siguranţă. 

Absorbiţi produsul deversat cu materiale necombustibile adecvate. 

Colectaţi produsul recuperat şi alte materiale în rezervoare sau containere adecvate 

(etichetate, sigilate, rezistente la apă, legate la pământ și rezistente la hidrocarburi) 

pentru eliminare. 

Suprafeţele de ciment contaminate pot fi spălate cu apă şi detergent. 

În cazul deversărilor majore, înlăturaţi solul contaminat pentru remediere sau 

eliminare. 

Scurgerile în apă sau în mare:  

- Deversările minore în ape deschise pot fi izolate şi recuperate sau dispersate, dacă 

nu există risc de incendiu pentru nave sau alte structuri 

-  Dacă este posibil, deversările de amploare în ape deschise ar trebui limitate cu 

bariere plutitoare sau prin alte mijloace mecanice. Dacă nu este posibil, controlaţi 

răspândirea deversării şi colectaţi produsul prin separare sau prin alte mijloace 
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mecanice adecvate. 

 - Nu folosiți solvenți sau diluanți, cu excepția cazului dacă este recomandat de către 

un expert. 

 - Colectaţi produsul recuperat şi alte materiale în rezervoare sau containere adecvate 

(etichetate, sigilate, rezistente la apă, legate la pământ și rezistente la hidrocarburi). 

- În anumite situaţii concrete, un produs va avea o densitate aproape egală cu cea a 

apei şi va pluti liber.  În aceste cazuri, intervenţiile trebuie evaluate de la caz la caz, 

în funcţie de condiţiile locale. 

- Produsul mai dens ca apa se va scufunda şi de obicei nicio intervenţie nu va fi 

viabilă.  Dacă este posibil, se colectează produsul și materialele contaminate cu 

mijloace mecanice, și se depozitează/ elimina în conformitate cu reglementările 

relevante. În situaţii speciale (a se evalua de la caz la caz, în funcţie de opinia 

experţilor şi condiţiile locale), excavarea tranşeelor în profunzime pentru a colecta 

produsul sau îngroparea produsului cu nisip poate fi o opţiune viabilă. 

Produs cu densitate mai mică decât a apei: În cazul unor deversări de mici dimensiuni 

în ape închise (de ex., porturi), limitaţi răspândirea produsului cu bariere plutitoare 

sau alte echipamente.  Colectaţi produsul vărsat absorbindu-l cu absorbanţi plutitori 

specifici. 

- Utilizarea dispersanţilor trebuie recomandată de un expert, iar dacă este necesar, 

aprobată de autorităţile locale. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Alte informaţii 

cu privire la vărsările și 

dispersiile  

Notă: măsurile recomandate se bazează pe cele mai probabile scenarii de deversare 

pentru acest material; totuşi, condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, direcţia şi 

viteza valurilor/curenţilor) pot influenţa semnificativ alegerea acţiunilor adecvate. 

Din acest motiv, atunci când este necesar, experții locale trebuie consultate. 

Reglementările locale pot, de asemenea, indica sau limita acţiunile posibile. 

 

 

Concentraţiile de H2S în spaţiile libere superioare pot atinge valori periculoase, în 

special în cazul depozitării prelungite. Această situaţie este deosebit de relevantă 

pentru acele operaţiuni care implică expunerea directă la vaporii din tanc. 

Scurgerile de produse în cantităţi limitate, în special la aer, atunci când vaporii se 

împrăştie repede de obicei, sunt situaţii dinamice, puţin probabil să implice expunerea 

la concentraţii periculoase.  Întrucât H2S are o densitate mai mare decât cea a aerului, 

o posibilă excepţie ar putea fi acumularea de concentraţii periculoase în anumite 

locuri, precum tranşee, depresiuni sau spaţii închise. Totuşi, în toate aceste 

circumstanţe, acţiunile corecte trebuie evaluate de la caz la caz. 

 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni - vezi secţiunile: 8 şi 13. 

 

SECȚIUNEA 7:      MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA                                                                                                                     

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

 

Combustibilii lichide uşoare au puncte de aprindere ridicate (<60 ° C). Este un lichid neinflamabil (conform 

noilor reglementări este considerat inflamabil din categoria 3). Vaporii de hidrocarburi uşoare se pot găsi în 

spaţiul liber superior al tancurilor. Hidrogenul sulfurat (H2S) se poate acumula în spaţiul liber superior al 

tancurilor de combustibil uşor şi poate atinge concentraţii potenţial periculoase.  Încălzirea poate cauza 

descompunerea compușilor care conțin sulf, care eliberează H2S. Pot fi prezente concentraţii semnificative de 

compuşi policiclici aromatici. 

7.1.1. Precauții pentru 

manipularea în condiții 

de securitate 

Produsul trebuie manipulat în conformitate cu instrucţiunile tehnologice şi 

antiincendiu; vagoanele cisternă şi navele folosite pentru transport trebuie să fie 

conforme cu RID/ ADR/ IMDG; este strict interzis transportul în recipiente din 

plastic, sticlă sau alte materiale neadecvate, inclusiv al unor cantităţi mici. 

- Ar trebui recomandate procedurile şi precauţiile adecvate, inclusiv informaţii 
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privind efectele asupra sănătăţii şi cele mai indicate acţiuni de răspuns. 

- Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 

- Legaţi la pământ/conectaţi containerele, tancurile şi echipamentele de 

transfer/recepţie. 

- A se evita stropirea la umplerea volumelor în vrac. 

- Nu inhalaţi fumurile/ceaţa/vaporii. 

- A se evita contactul cu pielea. Ar trebui luate măsuri de precauţie pentru a evita 

arsurile pielii atunci când se manipulează produsul fierbinte 

- Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. 

- Pentru mai multe informaţii despre echipamentele de protecţie şi condiţiile 

operaţionale, consultaţi scenariile de expunere. 

7.1.2. Informaţii despre 

igiena profesională 

generală   

Asiguraţi-vă că există măsuri de curatire adecvate. 

Evitați acumularea materialelor contaminate în spațiile de lucru și nu le păstrați în 

interiorul buzunarelor.  

A se păstra departe de alimente și de furaje. 

A nu se consuma alimente, băuturi și a nu se fuma în timpul folosirii produsului. 

Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. 

Schimbaţi-vă hainele contaminate la sfârşitul schimbului de lucru. 

7.2. Condiţii pentru depozitarea în siguranţă, inclusiv incompatibilităţile 

Depozitare Structura spaţiului de depozitare, a rezervorului, a echipamentelor, precum şi 

procedurile de operare trebuie să respecte legislaţia europeană, naţională şi locală 

relevantă. 

- Instalaţiile de depozitare ar trebui proiectate cu sisteme de îndiguire adecvate pentru 

a preveni poluarea solului şi a apei în caz de scurgeri sau deversări. 

- Curăţarea, verificarea şi întreţinerea structurii interne a tancurilor de depozitare 

trebuie realizată numai de către personalul calificat dotat cu echipamente 

corespunzătoare, conform reglementărilor naţionale, locale sau ale companiei. 

- Înainte de a intra în tancurile de depozitare şi de a începe orice operaţiune într-un 

spaţiu închis, verificaţi conţinutul de oxigen şi inflamabilitatea din atmosferă. 

- A se depozita separat de agenţii de oxidare. 

Recomandări privind 

recipientele 

Dacă produsul este funizat în containere, păstraţi-l doar în containerul original. 

A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş și etichetate 

corespunzător. 

Vaporii de hidrocarburi uşoare se pot acumula în spaţiul interior al containerelor. 

Acestea pot provoca inflamabilitate / pericol de explozie chiar și la temperaturi sub 

punctul de aprindere normal al produsului.  

Containerele goale pot conţine reziduuri de produs. A nu se suda, lipi, perfora, tăia 

sau arde recipientele decât dacă au fost curățate corespunzător.  

Recomandări privind 

materialul recipientelor 

Pentru recipiente sau garnituri de recipiente, folosiţi oţel moale sau oţel inoxidabil. 

Materiale care nu sunt 

recomandate pentru 

recipiente 

Unele materiale sintetice pot fi nepotrivite pentru containere sau căptuşeli pentru 

containere, în funcţie de specificaţiile materialului şi utilizarea prevăzută. Ar trebui 

verificată compatibilitatea contactând fabricantul. 

7.3. Utilizare finală 

specifică (utilizări 

finale specifice) 

 

Nu sunt disponibile. 

 

SECȚIUNEA 8:      CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ 

8.1. Parametri de 

control 

Limite de expunere pentru:  

Hidrogen sulfurat / H2S (Nr. CAS: 7783-06-4): VLM 8 ore: 7 mg/m
3
; 5 ppm; VLM 

termen scurt (15 min): 10 mg/m
3
; 14 ppm  

Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, 

motorină): VLM 8 ore: 700 mg/m
3
; VLM termen scurt (15 min): 1000 mg/m

3
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8.2 Controale ale 

expunerii  

Produsul este considerat cancerigen (2 bioanalize de cancer dermic cu rezultat pozitiv 

sunt disponibile). 

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare 

 Luaţi în considerare progresele tehnice şi modernizările proceselor (inclusiv 

automatizarea) pentru eliminarea emisiilor. Atenuaţi expunerea recurgând la măsuri 

precum sistemele închise, instalaţii separate şi sisteme adecvate de ventilaţie generală 

/ locală. Goliţi sistemele de scurgere şi liniile de transfer înainte de înlăturarea 

izolării. Curăţaţi/clătiţi echipamentele, dacă este posibil, înainte de întreţinere. 

Asiguraţi sisteme de lucru sigure sau aranjamentele echivalente necesare pentru 

gestionarea riscurilor. Verificaţi, testaţi şi aplicaţi periodic toate măsurile de control. 

Luaţi în considerare nevoia de supraveghere a sănătăţii pe bază de riscuri. 

8.2.2. Măsuri de protecție individuală 

8.2.2.1.  Utilizarea echipamentelor de protecţie personală 

 Utilizați echipamente pentru protecţie personală. 

Dacă expunerea este posibilă: Limitaţi accesul doar la persoanele autorizate; asiguraţi 

activităţi de formare specifică pentru operatori pentru a atenua expunerile; purtaţi 

mănuşi şi îmbrăcămite adecvată pentru a preveni contaminarea pielii; purtaţi protecţie 

respiratorie atunci când utilizarea sa este identificată pentru anumite scenarii 

contributive; curăţaţi deversările imediat şi eliminaţi deşeurile în condiţii de 

siguranţă. 

8.2.2.2.  Specificații detaliate privind tipul echipamentelor de protecție 

(a) Protecție a feței / 

ochilor 

Se recomandă ochelari de protecţie chimică sau mască de protecţie pe toată faţa 

pentru protejarea împotriva stropilor de produs. 

(b) Protecția pielii  

        (i) Protecţia 

mâinilor 

Mănuși impermeabile și haine de protecție trebuie să fie purtate. 

        (ii) Altele Utilizați echipament de protecție a corpului pentru a preveni contactul cu corpul.  

Dacă există un pericol de rănire la picioare ca urmare a căderii sau rostogolirii de 

obiecte, atunci când acestea pot perfora talpele încălţămintei sau dacă picioarele 

angajaţilor pot fi expuse pericolelor electrice. 

(c) Protecția  respirației Aparat de respirație prin alimentare cu aer. 

(d) Pericole termice Nu sunt disponibile. 

8.2.3. Controlul expunerii mediului 

 Ventilaţie adecvată, monitorizarea expunerii şi evitarea deversărilor. 

 

SECȚIUNEA 9:      PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE:  

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

(a) Aspect Lichid vâscos negru -  Starea fizică al substanței la 20 °C and 101,3 

kPa 

(b) Miros uleios (miros specific de produs petrolier) 

(c) Pragul de acceptare a mirosului nu există date. 

(d) pH nu există date. 

(e) Punctul de topire/punctul de 

înghețare 

 

(f) Punctul inițial de fierbere și 

intervalul de fierbere 

200-550 °C  Concawe                          

(g) Punctul de aprindere min. 55 °C Concawe                          

(h) Viteza de evaporare nu există date. 

(i) Inflamabilitatea (solid, gaz) Nu este inflamabil 

(j) Limitele superioare/inferioare de 

inflamabilitate sau de explozie 

nu există date.  

(k) Presiunea de vapori 0,02 – 0,79 kPa (120 °C, CONCAWE)    
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(l) Densitatea vaporilor nu există date. 

(m) Densitatea relativă max 940 kg/m
3
 15 °C 

(n) Solubilitatea (solubilitățile) apă: neglijabil (CONCAWE)            

(o) Coeficientul de partiție: n-

octanol/apă 

Log Kow: 2,7- peste 6 Concawe 

(p) Temperatura de autoaprindere 220-300 °C  Concawe 

(q) Temperatura de descompunere nu există date. 

(r) Vâscozitatea                               6,0 până la 55,0 mm2/s
-1

 100 °C, Concawe 

(s) Proprietăți explozive nu există date. 

(t) Proprietăți oxidante nu există date. 

9.2.  Alte informații 

 

Punct de curgere 

- Vara  (1 april - 30 septembrie): max 8 °C 

- Iarna  (1 oct.- 31 martie):  max -5 °C 

 

SECȚIUNEA 10:      STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate Substanţa nu este reactivă; combustibilii uşori nu reacţionează cu aerul pentru a 

produce o reacţie exotermică;  

10.2. Stabilitate chimică Acest produs este stabil la temperatura camerei, în condiţiile recomandate de 

manevrare şi depozitare. 

10.3. Posibilitatea de 

reacții periculoase 

Nu este relevant.  

 

10.4. Condiții de evitat Depozitarea în zone aerisite necorespunzător, aproape de sursele de încălzire şi 

aprindere, scântei, suprafeţe fierbinţi; contactul cu agenţii de oxidare; formarea de 

electricitate pozitivă. 

10.5. Materiale 

incompatibile 

Nu este relevant. 

 

10.6. Produși de 

descompunere periculoși 

Prin încălzire s-ar putea forma efluenţi gazoşi volatili. 

 

 

SECȚIUNEA 11:       INFORMAŢII TOXICOLOGICE                                                                                                            

11.1. Informații privind efectele toxicologice 

Clase de pericole relevante 

(a) toxicitate acută Nociv în caz de inhalare.  

(b) corodarea/iritarea 

pielii 

Provoacă iritarea pielii. 

(c) leziuni oculare grave/ 

iritație 

Nu sunt cunoscute. 

(d) sensibilizarea căilor 

respiratorii sau a pielii 

Nu sunt cunoscute. 

(e) mutagenitatea 

celulelor germinative 

Nu sunt cunoscute. 

(f) cancerogenitatea Poate provoca cancer . 

(g) toxicitatea pentru 

reproducere 

Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului. 

(h) STOT (toxicitate 

asupra organelor țintă 

specifice) – expunere 

unică 

Nu sunt cunoscute. 
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(i) STOT (toxicitate 

asupra organelor țintă 

specifice) – expunere 

repetată 

Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 

(timus, ficat, măduvă osoasă). 

(j) pericol prin aspirare Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 

11.1.2. Proprietățile toxicologice ale amestecului (componenţilor): 

 Oral LD50 șobolan> 5 g/kg greutate corporală (masculin) - Nu este clasificat. 

LD50 = 4320 mg/kg greutate corporală (feminin) 

Șobolan LC50 inhalare acută = 4 mg / l 

Concluziv, dar insuficient pentru clasificare. 

Iepure dermică LD50> 2 g / kg greutate corporală 

Concluziv, dar insuficient pentru clasificare. 

Șobolan: LC50 = 4100 mg/m
3
 – 4500 mg/m

3
  

Acute Tox. 4 H332: Nociv în caz de inhalare.  

11.2. Informații privind căile probabile de expunere 

 Nu sunt disponibile. 

11.3. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice 

 Iritarea pielii: Mostrele de combustibil uşor şi compoenente ale acestuia au fost 

testate în cadrul studiilor de iritare a pielii la iepuri. Majoritatea datelor au fost 

derivate folosind un protocol de expunere oclusă de 24 de ore. Concluzia acestor 

studii pare să indice că o iritaţie moderată este provocată de combustibilii uşori. 

Aceste date nu prezintă dovezi de coroziune a pielii.  

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Efectele combustibililor uşori şi ale componentelor 

acestora asupra ochilor au fost studiate pe iepuri folosind mai multe mostre. 

Niciuna din mostrele testate nu a arătat mai mult decât o iritaţie oculară tranzitorie, 

complet reversibilă.  

Sensibilizarea căilor respiratorii și a pielii: Au fost testate pe cobai mostre de 

componente de combustibil uşor folosind o tehnică epicutană (metoda Buehler). 

Aceste date nu prezintă dovezi de sensibilizare a pielii. (ARCO, 1992u, ARCO, 

1989j).  

Nu există rapoarte disponibile care să indice potenţialul de a provoca sensibilizare 

respiratorie.  

Inhalare acută: CL50=3600 mg/m
3
 (neclasificat) 

Concluziv, dar insuficient pentru clasificare.  

Mutagenitatea celulelor germinative: Potenţialul mutagen al combustibililor uşori şi 

al componentelor acestora a fost studiat în profunzime la animale în teste in-vivo şi 

in-vitro.  

Studii in vitro: testul Ames modificat pozitiv la celulele CHO: fără potenţial 

clastogen 

Studii in vitro: micronucleul nu este citotoxic şi nu s-a constatat o creştere 

semnificativă a procentajului de micronuclee MNCPE. 

Cancerigenitatea: Potenţialul cancerigen al combustibililor uşori şi al 

componentelor acestora a fost studiat la animale în urma expunerii dermice şi prin 

inhalare. Pe baza acestor rezultate, combustibilii uşori şi componentele acestora 

sunt cancerigeni 

Motorine (din petrol), ușoare de vid - Nu este cancerigen 

Motorine grele (din petrol), distilare în vid este cancerigen. (Calea de expunere 

dermală).  

Toxicitatea pentru reproducere: Rezultatele studiilor de toxicitate a combustibililor 

uşori şi ale componentelor acestora asupra dezvoltării şi reproducerii au arătat un 

posibil risc de efect nociv pentru făt. 

STOT - o singură expunere: Studiile privind expunerea acută nu arată dovezi ale 

toxicităţii sistemice 

Concluziv, dar insuficient pentru clasificare.  
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STOT – expunere repetată: NOAEL feminin = 94 mg/kg 

NOAEL masculin = 920 mg/kg. 

Pericol prin aspirare: Motorine (din petrol), ușoare de vid cu vâscozitate scăzută, 

hidrocarburi lichide mobile cu o viscozitate de <7cSt la 40 °C , respectiv: 

Valorile raportate sunt între 6,0-55,0 mm² s-1 la 100 °C. 

 

11.4. Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen 

lung și de o expunere pe termen scurt 

 Vezi secţiunile: 2 şi 11.1. 

11.5: Efecte interactive 

 Nu sunt disponibile. 

11.6. Absența datelor specifice 

 Nu sunt disponibile. 

11.7. Alte informații - Nu sunt disponibile. 

  

SECȚIUNEA 12:       INFORMAȚII ECOLOGICE  

12.1. Toxicitate Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Datele privind eco-toxicitatea aparţin categoriei de componente ale combustibililor 

uşori. 

Toxicitatea cronică (pe 

termen scurt) pentru 

mediul acvatic 

PNEC oral: 66,7 mg/kg aliment 

Studiile privind toxicitatea acvatică pentru peşti, nevertebrate şi alge pe mostre de 

componente de combustibil uşor arată o toxicitate acută variabilă, indicând valori 

mai mici de 1 mg/l pentru speciile cele mai sensibile (alge). Aceste teste au fost 

realizate prin metoda fracţiei adaptate la apă. Rezultatele sunt în concordanţă cu 

toxicitatea acvatică preconizată a componenţilor de combustibil uşor pe baza 

compoziţiei lor de hidrocarburi  

Testuri pe nevertebrate (specie preferată Daphnia): 

EL 50= 2 - 3,2 mg/l 

Testuri pe peşte: 

LL50 (96 h) = 79 mg/l. 

Toxicitatea cronică (pe 

termen lung) pentru 

mediul acvatic  

Valoarea NOEL (concentraţia fără efecte observabile) estimată pentru apă dulce 

conform Petrotox este mai mică de 1 mg/l pentru peşte şi nevertebrate. 

Toxicitate cronică: Alge: NOEL (28 zile) = 0,1 mg/l. 

12.2. Persistență și degradabilitate 

 HFO sunt combinații complexe de hidrocarburi speciale. Pe baza proprietăţilor 

cunoscute sau aşteptate ale constituenţilor individuali, nu se preconizează că 

membrii categoriei sunt uşor biodegradabili. 

12.3. Potențial de bioacumulare 

 Componenţii petrolului uşor arată că valorile măsurate sau preconizate pentru log 

Kow sunt cuprinse între 2.7 şi peste 6 şi sunt considerate potenţial bioacumulative. 

Bioacumulare în speciile acvatice, de preferabil pești. 

12.4. Mobilitate în sol 

 Nu este mobil. 

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB   

 Nu sunt disponibile. 

12.6. Alte efecte adverse  

 Nu sunt disponibile. 
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SECȚIUNEA 13:       CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA  

13.1. Metode de tratare a  

deșeurilor 

Combustibilii uşori sunt folosiţi în principal pentru ardere, iar eliminarea lor ca 

deşeuri este rareori necesară. Atunci când combustibilul trebuie eliminat, precum în 

urma unei deversări sau a unor operaţiuni de curăţare a tancului, acest lucru trebuie 

realizat prin intermediul unui operator autorizat de procesare a deşeurilor. În 

aplicaţiile maritime, toate reziduurile de combustibil trebuie colectate şi eliminate 

pe uscat în conformitate cu reglementările locale. 

Ambalajele contaminate Conform legislatiei in vigoare 

SECȚIUNEA 14:       INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 

14.1. Număr ONU 1268 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru 

expediție 

DISTILAŢI DE PETROL, N.S.A SAU PRODUSE 

PETROLIERE, N.S.A. 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport 

3  

14.4. Grupa de ambalare III 

14.5. Pericole pentru mediu DA  

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori  

               Observaţii privind numărul de pericol 30 

               Etichete  3, lichid inflamabil 

              Restricţiuni tunele  D/E ( numai ADR)        

                      
                          Identificare etichetă                                 Etichete pericol           

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC- Nu se aplică. 

 

 

SECȚIUNEA 15:        INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru 

substanța sau amestecul în cauză  

 

Directive și Reglementări UE aplicabile: 

 

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei 

Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului 

(CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 

76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.  

 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 

67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015  de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice (REACH) 

 

Directiva 89/391/CEE  din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 

30 

1268 

DISTILAŢI DE 
PETROL, N.S.A 
SAU PRODUSE 
PETROLIERE, 

N.S.A. 208 
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securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/30/CE; 

 

Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă 

specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE. 

 

Directiva  98/24/CE  a  Consiliului   din  7  aprilie  1998  privind  protecția  sănătății  și securității lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] 

 

Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de 

securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 

Directiva 89/391/CEE]; 

 

DIRECTIVA 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. 

 

Directiva 2008/98/CE privind deseurile 

 

Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a 

unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

 

Regulamentul (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive 

 

Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale 

  

 

Acordul european pentru transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) 

Reguli pentru transportul CF international al marfurilor periculoase (RID) 

Cod Maritim international pentru transportul marfurilor periculoase (IMDG) 

Tratat European pentru transportul international al marfurilor periculoase pe  cai maritime, fluvii, rauri (ADN) 

  

Reglementări naționale: 

 

Legea 319 din 2006, Legea securităţii si sănătăţii în muncă.  

HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a prevederilor Legii 319 din 2006. 

HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători  a 

echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.  

HG 1218/2006 modificat prin HG 1/2012, privind stabilirea cerinţelor minime de securitate si  sănătate în 

muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.  

HG 355/2007 privind supravegherea  sănătăţii lucrătorilor  

Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă 

Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase.    

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase. 

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale 

Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare 

 

15.2. Evaluarea securității chimice 

 Scenarii de expunere efectuate de Concawe, în cadrul procesului de înregistrare 

REACH. 
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SECȚIUNEA 16:       ALTE INFORMAŢII: 

16.1. Informațiile care au fost adăugate, șterse sau modificate 

Nu sunt.  

 

 

16.2.  Lista abrevierilor şi acronimelor care ar putea (fără a fi însă obligatoriu) să fie utilizate în această fișă cu 

date de securitate: 

ECHA 

REACH 

Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice  

 

GHS Sistem Global Armonizat  

CLP Regulamentul (EC) nr 1272/2008 cu privire la clasificare, etichetare şi ambalare 

OIN Oil Industry Note - Note industria petrolieră 

DPD Directiva (1999/45/EC) privind preparatele periculoase 

TLV-TWA Valoarea limită de prag - Valoarea Limită de Prag în timp, ponderată cu media a 8 ore pe zi 

ACGIH Conferința Americană a inspectorilor de stat în igiena industrială 

TRK orientările tehnice în materie de concentraţie 

BCF Factorul de bioconcentrare 

NOEC Concentrație fără efect observat  

NOAEC Concentrația fără efecte adverse observabile   

PBT Persistent, bioacumulativ, toxic.  

vPvBvT Foarte persistent, foarte bioacumulativ, foarte toxic 

NA Nu se aplică 

  

16.3.  Referinţe literatura de specialitate şi sursele de date 

     Versiunea anterioară a fișei cu date de securitate (din data de 07. 03. 2013. versiunea 1 - EN). 

 

16.4. Lista frazelor de pericol şi frazelor privind măsurile de precauţie conform Regulamentului CLP (CE) 

1272/2008 

Declarații privind riscurile: 

 H226 – Lichid şi vapori inflamabili. 

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

H315 – Provoacă iritarea pielii. 

H332 – Nociv în caz de inhalare. 

H350 - Poate cauza cancer. 

H361 –  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului .  

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 

(timus, ficat, măduvă osoasă). 

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraze privind măsurile de precauţie  

 P201 – Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. 

P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de 

securitate. 

P260 – Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 

P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 

ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. 

– Fumatul interzis. 

P233 – Păstraţi recipientul închis etanş. 

P243 – Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 

P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. 

P308 + P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:  Consultaţi medicul! 
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P302 –ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ sau un medic.  

P331 – NU provocaţi voma. 

P370 + P378 – În caz de incendiu:  Utilizaţi material potrivit pentru stingere. (Se vedea 

secţiunea 5.) 

P405 – A se depozita sub cheie. 

P403 + P235 – A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.  A se păstra la rece. 

P501 – Eliminați conținutul/recipientul conform reglementărilor 

locale/regionale/naționale/internaționale. 

 

16.5. Recomandări cu privire la formare adecvată pentru lucrători pentru a asigura o protecție a sănătății umane 

și a mediului 

 Nu sunt disponibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recomandările conținute în acest document se bazează pe cunoştinţele companiei Rompetrol Rafinare, sunt furnizate cu bună 

credinţă și sunt exacte şi de încredere la data publicări. Informaţiile si recomăndările sunt oferite pentru examinare 

utilizatorului. Informaţiile se aplică numai preparatului descris mai sus, fiind furnizate de bună credinţă dar fără nici o garanţie, 

expresă sau implicită, că sunt complete. 

Clientul îşi va asuma răspunderea de a hotări dacă preparatul şi informaţiile conţinute in acest document sunt corespunzătoare 

pentru utilizarea pe care o va da preparatului cumpărat.  Condiţiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau 

eliminare a preparatului sunt in afara controlului nostru şi pot fi în afara cunoştinţelor de care dispunem. Din acest motiv, 

Rompetrol Rafinare nu-şi asumă responsabilitatea pentru pierderi, degradări sau cheltuieli rezultând din/în legătură cu 

manipularea, depozitarea, utilizarea sau eliminarea preparatului de către client.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemul integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate in munca  este certificat de DNV-

GL in conformitate cu standardele:                                  

 ISO 9001:2008  

 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007  
Laboratorul de incercari este acreditat de RENAR in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005. 
  
© ROMPETROL RAFINARE SA Reproducerea neautorizata prin orice procedeu partiala sau totala, este interzisa. 
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