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

INWAMIN B2 
1.1. Element de identificare a produsului 

Codul produsului: 
20150127INWB2 

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

Utilizarea substanţei/amestecului 
Produse chimice de tratare a apei 

Nici un detaliu. 

Utilizari nerecomandate 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
INWATEC GmbH & Co. KG Societatea: 
Römerstrasse 131 - 133 Numele străzii: 
D-50127 Bergheim Oraşul: 

Telefon: 0049 (0) 2271 / 995510 Fax: 0049 (0) 2271 / 9955150 
E-Mail: info@inwatec.com 

www.inwatec.com Internet: 
Departament: Tehnologia de aplicare 
E-Mail: info@inwatec.com 

Departamentul responsabil: 

0049 (0) 2271 / 995510 
Luni - Vineri:  9:00 - 16:00 

1.4. Număr de telefon care poate fi 

apelat în caz de urgenţă: 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
Categorii de pericol: 
Corodarea / iritarea pielii: Skin Corr. 1B; Iritarea ochilor daune / iritarea ochilor:. 1; Toxicitatea pentru reproducere: 
Repr 2.; Toxicitate specifică de organ-țintă (expunere unică): Stot SE. 3; Toxicitate specifică de organ-țintă 
(expunere repetată): Stot RE. 2 
Mediul acvatic: acvatic. Cron. 3 
Fraze de pericol: 
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 
Poate irita tractul respirator. 
Susceptibil de a dăuna fertilității. 
Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată. 
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

 2.2. Elemente pentru etichetă 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă 

2-amino-etanol (vezi. Etanolamina); ciclohexilamină; 2-dietilaminoetanol 
(Z) -N-9-Octadecenylpropan-1,3-diamină 

Cuvânt de avertizare: Pericol 

Pictograme: 
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H314  Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 
H335  Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H361f  Susceptibil de a dăuna fertilității. 
H373  Poate provoca leziuni prin intermediul organelor expunere prelungită sau repetată. 
H412  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraze de pericol 

 
P280  Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor / feței. 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: clătiți cu atenție cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă  
 este posibil. Continuați să clătiți. 
P308 + P313  ÎN CAZ DE expunere sau de: consultați medicul / asistență medicală. 
P310  Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. 

Fraze de precauţie 

Observaţii suplimentare 
Directivele CE 

Nu exista informatii. 
2.3. Alte pericole 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.2. Amestecuri 

Abur volatil de oxigen de legare și de alcalinizare. 
Caracterizare chimică 

Componenţi cu potenţial periculos 

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi alineatul 16. 
Informaţii suplimentare Nu exista informatii. 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Nr. revizuirii: 2,01 Data revizuirii: 03.04.2018  RO 

Nr CAS Componente     Greutate 

  Nr CE Nr Index Nr REACH   

  Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]   

141-43-5 2-amino-etanol (vezi. Etanolamina) 10 - 25 % 

 
205-483-3 

 
603-030-00-8 

 
 

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314 
 108-91-8 ciclohexilamină 2 – 10 % 

  203-066-4   612-050-00-6   

   Flam. Liq. 3, Repr. 2, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H226 H361f *** H312 H302 H314   

 100-37-8  2-dietilaminoetanol  2 – 10 % 

   202-845-2    603-048-00-6   

  
 Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H226 H332 H312 

H302 H314   

 7173-62-8  (Z) -N-9-Octadecenylpropan-1,3-diamină  < 3 % 

   230-528-9       

   Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Faktor = 10); H302 H314 H372 H400   

 
seu alchilamină < 1 % 

 
61790-85-0   

 

 

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Faktor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Faktor = 1); H302 
H315 H318 H400 H410 
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Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. 
Indicaţii generale 

Cel in cauza trebuie dus la aer proaspat.. Cel afectat se pune in loc linistit si se tine la cald. 
Dacă se inhalează 

După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apa si săpun. 
În caz de contact cu pielea 

Daca ajunge produsul in ochi, se spala imediat cu multa apa, timp de 5 minute. Dupa aceea se consulta medicul de 
ochi. 

În caz de contact cu ochii 

Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Niciodata nu administrati ceva pe gura unei persoane 
inconstiente sau la aparitia de crampe. 

Dacă este ingerat 

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

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

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Apa. Spuma. pulbere ABC. Dioxid de carbon (CO2). 
Produse recomandate pentru stingerea incendiului 

Jet apa de mare putere. 
Material estinctor impropriu 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
In caz de incendiu pot aparea: Oxizi de azot (NOx). Clorhidrogen (HCl). Monoxid de carbon. 

In caz de incendiu: Folosirea de masca de gaze autonoma. 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
purtati echipament de protectie personal. 

Preveniti extinderea pe suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol). 
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător 

Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant universal). 
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Se ia mecanic si se duce in containere corepunzatoare pentru deseuri. 
6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Nu sunt necesare masuri speciale. 
Măsuri de prevedere la manipulare 

Nu sunt necesare masuri deosebite. 
Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor 

Nr. revizuirii: 2,01 Data revizuirii: 03.04.2018  RO 
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Nu sunt necesare masuri deosebite. 
Informaţii suplimentare 

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

Păstraţi/depozitati numai în containerul original. 
Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi 

A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Avize de depozitare comună 

Conditii de evitat: ger. 
Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1. Parametri de control 

Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici 

Clasă fib/cm³ mg/m³ ppm Denumirea substantei Nr. CAS 

. . . . . 

. . . 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare de parametri de control 

8.2. Controale ale expunerii 

Nu exista informatii. 
Controale tehnice corespunzătoare 

Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca. 
Măsuri de igienă 

Ochelari de protectie etansi. 
Protecţia ochilor/feţei 

Nu exista informatii. 
Protecţia pielii 

Nu exista informatii. 

Protecţie respiratorie 

Nu exista informatii. 
Controlul expunerii mediului 

gălbui până la maro 
lichid Stare fizică: 

Culoare: 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

amină cum ar fi Miros: 

Testat conform cu 

pH-Valoare (la 20 °C): > 12  DIN 19268 

Modificări ale stării 
< 0 °C DIN 51556 Punctul de topire: 

ca. 100 °C nedeterminat Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de 
fierbere: 

nedeterminat nedeterminat Punct de sublimare: 

Nr. revizuirii: 2,01 Data revizuirii: 03.04.2018  RO 
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nedeterminat nedeterminat Punct de înmuiere: 
nedeterminat nedeterminat : 

nedeterminat nedeterminat Punct de aprindere: 

nedeterminat Inflamabilitate 
nedeterminat Substanţă solidă: 
nedeterminat Gaz: 

Nu exista informatii. 
Proprietăţi explozive 

nedeterminat nedeterminat Limita minimă de explozie: 
nedeterminat nedeterminat Limita maximă de explozie: 

nedeterminat nedeterminat Temperatură de aprindere: 

nedeterminat Temperatură de autoaprindere 
nedeterminat Substanţă solidă: 
nedeterminat Gaz: 

nedeterminat Presiune de vapori: nedeterminat 
nedeterminat Presiune de vapori: nedeterminat 

Densitate (la 25 °C): ca. 0,95 g/cm³ DIN 12809 

Solubilitate în apă: 
  (la 25 °C) 

nedeterminat nedeterminat 

nedeterminat Coeficient de partiţie: 

nedeterminat nedeterminat Vâscozitate / dinamică: 

Vâscozitate / cinetică: nedeterminat nedeterminat 

nedeterminat nedeterminat Timp de scurgere: 

nedeterminat nedeterminat Densitatea de vapori: 

Viteză de evaporare: nedeterminat nedeterminat 

nedeterminat Control separare solvenţi: 

nedeterminat Conţinut solvenţi: 

9.2. Alte informaţii 

nedeterminat Conţinutul în materie solidă: 
 
Nu exista informatii. 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 
Nu exista informatii. 

10.2. Stabilitate chimică 

Nu exista informatii. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 
10.4. Condiţii de evitat 

Agent de oxidare. Metale alcaline. Acid. 
10.5. Materiale incompatibile 
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Nu exista informatii. 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicocinetică, metabolism şi distribuţie 
Nu exista informatii. 

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

Componente Nr. CAS 

Specii Doză Metodă Căi de expunere Sursa 

141-43-5  2-amino-etanol (vezi. Etanolamina) 

șobolan 
 

LD50 1025 mg/L 

. oral 
. dermic 

. LC50 11 mg/L inhalator aburl 

 . ATE  1,5 mg/L inhalarea de aerosoli 

ciclohexilamină 

ATE 500 mg/kg șobolan 108-91-8 oral 

iepure ATE 1100 mg/kg dermic 

. . . 

 
Iritaţie şi corosivitate 

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

Efecte de sensibilizare 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică 
Poate irita tractul respirator. 

Efect după expunere repetată sau de lungă durată 
Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată. 

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere 
Susceptibil de a dăuna fertilității. (Ciclohexilamină) 

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

Nu exista informatii. 
Efecte specifice în probe pe animale 

Clasificarea s-a efectuat dupa procedura de calcul guvernata de reglementarile de pregatire (1999/45/CE). 
Informaţii suplimentare privitor la examene 

Experienta din practica 

Observatii relevante pentru clasificare 
Nu exista informatii. 

Alte observatii 
Nu exista informatii. 

Nr. revizuirii: 2,01 Data revizuirii: 03.04.2018  RO 
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Informaţii generale 
Nu exista informatii. 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitate 
Nu exista informatii. 

Nr. CAS Componente 
[h] | [d] Toxicitate acvatică Metodă Doză Sursa Specii 

2-amino-etanol (vezi. Etanolamina) 
 
 

 

Toxicitate acută la pești 96 h LC50 150 mg/L Onchorhynchus mykiss 
Toxicitate acută alge 

141-43-5 

Toxicitate crustacei acută 48 h . EC50 65 mg/L Daphnia magna 
ciclohexilamină . . . . 

2-dietilaminoetanol 100-37-8 

Toxicitate acută la pești 

 
96 h . LC50 220 mg/L Leuciscus idus 

Toxicitate acută alge 
Toxicitate crustacei acută 

 

72 h 
48 h 

. ErC50 30 mg/L 
EC50 83,6 mg/L 

(Z) -N-9-Octadecenylpropan-1,3-diamină 7173-62-8 

Toxicitate acută la pești 96 h LC50 0,9 mg/L 
ErC50 1 mg/L 

 
Toxicitate acută alge 
Toxicitate crustacei acută 

72 h 
48 h 

ErC50 0,9 mg/L 
EC50 0,9 mg/L 

Brachydanio rerioa 

 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
La introducerea corepunzatoare a unor concentratii scazute in instalatii de decantare a apei adaptate biologic nu 
sunt de asteptat deranjamente ale activitatii de descompunere a noroiului organic. 

12.3. Potenţial de bioacumulare Nu se acumuleaza in organisme. 
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă 

Nu exista informatii. 
12.4. Mobilitate în sol 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 
12.6. Alte efecte adverse 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Îndepărtare a rezidurilor 
Chei deseuri produs: Debarasare conform Legii Economiei in circuit si a deseurilor (KrW-/AbfG). 

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

Nr. revizuirii: 2,01 Data revizuirii: 03.04.2018  RO 

ErC50 22 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus 

108-91-8 
Toxicitate acută alge ErC50 20 mg/L 96 h 

Scenedesmus sp. 
Daphnia magna 

 

 
Daphnia magna 

 

Nr. CAS Componente Log Pow 

 141-43-5  2-amino-etanol (vezi. Etanolamină) 1,91 

 108-91-8  ciclohexilamină 1,49 

 100-37-8  2-dietilaminoetanol 0,21 

 7173-62-8  (Z) -N-9-Octadecenylpropan-1,3-diamină 0,03 
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corespunzatoare Ambalajele care nu se pot curata trebuie debarasate. 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

Transport rutier (ADR/RID) 
14.1. Numărul ONU: UN 2735 

Amine, lichide, corozive, N.O.S. conține 2-amino-etanol 
monoetanolamina 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie: 

8 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport: 

14.4. Grupul de ambalare: III 
Etichete: 8 

Cod de clasificare: C7 
Clauze speciale: 274 
Cantitate limitată (LQ): 5 L 
Cantitate eliberată: E1 
Categoria de transport: 3 

80 Număr pericol: 
Cod de restrictionare tunel: E 

. Cauza pericolului: 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
. 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 
. 

Alte Informatii utile 
. 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

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

sau amestecul în cauză 

Reglementări UE 

Avize suplimentare 
Nu exista informatii. 

Regulamente naţionale 

2 - periculos pentru ape Clasă pericilitare a apelor (D): 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

H226  Lichid și vapori. 
H302  Nociv în caz de înghițire. 
H312  Nociv în contact cu pielea. 
H314  Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 
H315  Provoacă iritarea pielii. 
H318  Provoacă leziuni oculare grave. 
H332  Nociv în caz de inhalare.. 
 

 
 

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet) 
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. 

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

Alte indicaţii 

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

Nr. revizuirii: 2,01 Data revizuirii: 03.04.2018  RO 

H335  Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H361f  Susceptibil de a dăuna fertilității. 
H372  Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
H373  Poate provoca leziuni prin intermediul organelor expunere prelungită sau repetată. 
H400  Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
H410  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H412  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

 
 


