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1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII 

Denumire comercială:  Dialux  

Amestec general de descriere chimică a acizilor grași, parafinelor, mineralelor de lustruire abrazivă, 

cromoxidului 

Folosiți compusul de lustruit pentru suprafețele metalice 

 

2.1 Distribuitor:  
S.C. Jewel District S.R.L. 

CUI: RO30384779  

Nr. Reg. Com.: J40/7655/2012 

BUCUREȘTI 

Sediul Social: Bucuresti, Drumul Taberei 122, sector 6 

Sediul de lucru: Calea Rahovei 266-268, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, CORP 61, ETAJ 4, 

Camera 40A, BUCURESTI – SECTOR 5, Romania; CP:050912 

 

  

2.2 Număr de telefon de urgență:  

Număr de telefon de urgență: 0723139296 2. Identificarea pericolelor 

Pericole speciale pentru om și mediu în conformitate cu Directiva 67/548 / CE ca amendament 

Simboluri de pericol 

Nu fac obiectul regulamentului 

Fraze R nu conține nici o fraze S 

 

3. Compoziție / informații privind componenții: 

În general, amestecul de descriere chimică a acizilor grași, parafinelor, mineralelor de lustruire abrazivă, 

cromoxidului. 

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR: 

Contact cu ochii: Spălați cu multă apă sau soluție de spălare a ochilor și consultați medicul. 

Contactul cu pielea: spălați cu săpun și apă. Solicitați sfatul medicului atunci când apare o iritarea roșie a 

pielii. 

Inhalare: Scoateți persoana din incaperea cu praf, inhalati aer proaspăt, în mod normal, nu este necesar 

un tratament suplimentar. 

Ingerare:  
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Materialul nu este toxic. Cu toate acestea, nu provocati voma. Cereți sfatul medicului dacă sunt ingerate 

cantități mari. 

 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR: 

Medii de stingere: Spumă, dioxid de carbon, ceață de apă, pulbere uscată - fără restricții. 

Pericole pentru mediul înconjurător:  

În caz de incendiu pot fi eliberate următoarele substanțe: CO, CO2, NOx. 

Pericole deosebite: Folosiți dispozitive adecvate de aspirație.  

Nu lăsați apa contaminată în canalizare / ape subterane. 

Protecția personală: Purtați echipament de protecție adecvat, protecție la ochi și aparate de respirație 

autonome. 

 

6. MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE: 

Precauții personale: Asigurați ventilație adecvată pentru evacuare. 

Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător:  

Nu deversați în canalizare / ape de suprafață / ape subterane. 

Metode de curățare / preluare:  

Expediați recipiente adecvate pentru recuperare sau eliminare. 

 

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 

Ventilația locală de evacuare este recomandată atunci când este utilizată pentru o operație normală de 

lustruire. o mască de praf poate fi adecvată pentru cantități mici și / sau utilizare intermitentă. 

Consultați și capitolul 8. Controlul expunerii / Protecția personală. 

A se depozita într-un loc uscat la rece (5 ° <t <40 ° C) departe de alimente.  

 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ: 

Limite de expunere / Consultați "7. Manipulare și depozitare "și" 15. Informații de reglementare " 

Protecția respiratorie: este posibil să depășească OES, ar trebui purtat o mască de praf conform BS EN 

149 

"Specificație pentru filtrarea jumătăților de măști pentru a proteja împotriva parțițelor". 
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Protecția ochilor: Ochelarii trebuie purtați dacă este necesar.  

Evita contactul cu ochii. 

Echipament de protecție personală: Salopetele și mănușile pot ajuta la prevenirea excesului de murdărie 

a lucrătorilor. 

 

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE: 

Formă: solid  

Miros: caracteristic Presiune vapori n.a. 

Punctul de topire: n.a. Valoarea pH: n.a. 

Punct de fierbere: ~ 110 ° C Inflamabilitate: n.a. 

Proprietăți explozive: nici unul Proprietăți oxidante: nici unul 

Densitatea relativă: aprox. 1,6 g / cm³ la 20 ° C  

Solubilitate în apă:  

solubil 

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

Stabil în condiții normale. Produse de descompunere periculoase: CO, CO2, Nox. Contactul cu acizi 

trebuie evitat. 

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

În general considerată ca o substanță netoxică bazată pe experiența expunerii pe termen lung. 

Toxicologie cronică:  

Nu se cunoaște. 

Toxicologia orală:  

În funcție de cantitate, poate apărea diaree la ingerare. 

Inhalare:  

Inhalarea aburilor poate fi dăunătoare datorită descompunerii termice. 

Iritarea primară:  

Piele: Nu este enumerată ca produs iritant, deși trebuie evitat contactul permanent. 

Ochii: În cazul contactului cu ochii după masurile de prim ajutor, pot apărea ochi roșii sau ochi arși. 

Sensibilizare:  
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Produsul nu este clasificat ca fiind sensibil. 

 

12. INFORMAȚII ECOLOGICE 

Produsul este biodegradabil și insolubil în apă. Cu toate acestea, nu permiteți pătrunderea în sol, căi 

navigabile sau ape reziduale. 

Clasificare în reglementările germane: WGK 1 (auto-indicare conform VCI) 

 

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 

În conformitate cu reglementările naționale și locale, deșeurile speciale trebuie transportate într-o 

instalație autorizată de incinerare a deșeurilor. 

Codul de eliminare conform EAK / EWC: 120115. Toate materialele de ambalare trebuie să fie complet 

descărcate și pot fi reciclate după curățare. 

Ambalajul împrăștiat trebuie eliminat ca produsul în sine. 

 

14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL 

ADR / Nr. ONU: Produsul nu constituie o substanță periculoasă în transportul rutier, feroviar, maritim și 

aerian național / internațional. 

IMDG / IATA: Nu este clasificat ca produs periculos. 

 

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE: 

Produsul nu necesită o etichetă de avertizare de pericol în conformitate cu directivele CE / 

Greglementările privind substanțele periculoase. 

Produsul nu este listat în VbF german (ca lichid de ardere). 

 

16. ALTE INFORMAȚII: 

S-fraze S 2 țineți departe de copii 

R-fraze  

R 66 Poate provoca o piele accidentală sau crăpată în timpul contactului permanent. 

Aceste date se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  
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Cu toate acestea, ele nu constituie o garanție pentru caracteristicile produsului și nu va stabili o relație 

valabilă din punct de vedere legal.  

Această fișă tehnică de siguranță a materialelor este valabilă până la furnizarea de informații 

suplimentare de la furnizor. 


