
 
 

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE 

 

CHIT SOFT SPRINT ROUTE 66 

 

 

Data emiterii: 11.11.2021 

 

 

❖ SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului chimic periculos și a 

companiei 
1.1. Identificarea produsului 

Denumire: CHIT SOFT SPRINT ROUTE 66 

1.2. Definirea utilizărilor relevante ale substanței sau amestecului chimic precum și a utilizărilor 

contraindicate: Chit auto 

1.3. Identificarea companiei:  

SPRINT CAR DISTRIBUTION SRL 

Șoseaua București Nord nr. 7 

077190, Pipera, Ilfov 

Tel. 0372.139.301; Fax: 0372.139.312; office@sprintcar.ro 

1.4. Telefon pentru urgențe: 

Număr național de urgență: 112 

Telefon companie: 0372 139 301 

 

 

❖ SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

Potrivit Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP): 

Pericol fizic: Lichid Inflamabil, categoria 3; H226. 

Pericol sănătate: STOT RE 2 – H373 

Pericol mediu: neclasificat. 

 

Sănătatea umană: Poate irita ochii. Produsul are un efect deshidratant asupra pielii. 

Vaporii/aerosolii spray-ului pot irita sistemul respirator. 

Pericol mediu: Nu se așteaptă ca produsul să fie periculos pentru mediu. 

Pericol fizico-chimic: Produsul este inflamabil. Încălzirea poate genera vapori inflamabili. 
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2.2. Elemente etichetare: 

Pictograme pericole: 

 

 
 

Cuvânt avertizare: PERICOL 

 

Fraze de avertizare: 

H226 Lichid și vapori inflamabili. 
H373 Poate provoca leziuni ale organelor, prin expunere prelungită sau repetată. 
 
Fraze de precauție:  

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de 
aprindere. Fumatul interzis. 
P233 Păstrați recipientul închis etanș. 
P260 Nu inhalați vaporii/spray-ul. 
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței. 
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Îndepărtați imediat toată 
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș. 
P314 Adresați-vă medicului dacă nu vă simțiți bine. 
P370+P378 În caz de incendiu: a se utiliza spumă, dioxid de carbon, pudră uscată sau ceață de 
apă pentru a stinge. 
P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. 
P501 Eliminați conținutul/ambalajul conform reglementărilor naționale. 
 

Conține:  

STIREN 

 

2.3. Alte pericole: - 

 

 

❖ SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații ingrediente 

3.1. Substanțe 

N.A. 

 

3.2. Amestecuri 

Conține: 

 
Identificare 
 
 

 
Conc. % 

 
Clasificare 1272/2008 (CLP) 



 
STIREN 
CAS. 100-42-5 
EC. 202-851-5 
 

 
 

1% - 5% 

Lichid inflamabil 3; H226 
Toxicitate acută 4 – H332 
Iritare piele 2 – H315 
Iritare ochi 2 – H319 
Repr. 2 – H361d 
STOT RE 1 – H372 
 

 

❖ SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor: 

În cazul expunerii prin inhalare: 

Scoateți imediat persoana la aer, mențineți cald corpul persoanei afectate și într-o poziție confortabilă 

pentru respirație. Nu administrați nimic pe gură dacă persoana nu este conștientă. Consultați imediat 

medicul dacă disconfortul continuă. 

 

În caz de înghițire: 

NU induceți voma. Consultați imediat medicul. 

 

În cazul contactului cu pielea: 

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți cu apă imediat și cu săpun.  

 

În cazul contactului cu ochii: 

Îndepărtați lentilele de contact, dacă este cazul și deschideți larg ochii. Clătiți ochii cu suficientă apă curată 

timp de cel puțin 15 minute.  

 

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

Inhalare: vaporii pot provoca confuzie sau amețeală. 

Ingestie: vertij, vomă. 

Contact piele: iritant. 

Contact ochi: iritant. 

 

4.3. Indicații privind îngrijirea medicală imediată și tratamentul necesar: 

Notă pentru medic: tratament simptomatic. 

 



 
❖ SECȚIUNEA 5: MĂSURI ANTIINCENDIU 

5.1. Mijloace de stingere: 

Mijloace potrivite de stingere: 
Spumă, dioxid de carbon, pulberi uscate sau ceață de apă. A nu se utiliza apă, dacă se poate evita acest 
lucru. Răciți cu spray de apă recipientele cu aerosoli expuse la căldură și îndepărtați-le, dacă nu există 
niciun risc. 

 
5.2. Atenționări speciale în privința substanței sau amestecului: 
Descompunerea termică sau arderea produsului poate include următoarele substanțe: gaze toxice și 
vapori. 
 
5.3. Recomandări pentru pompieri: 
Purtați în permanență masca de oxigen. Nu permiteți ca apa rezultată în urma stingerii incendiului să 
pătrundă în canalizare sau în pânza freatică. Eliminați apa contaminată folosită la stingerea incendiului și 
reziduurile rezultate, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
 
 
 

❖ SECȚIUNEA 6: MĂSURI PRIVIND DISPERSIILE ACCIDENTALE 

6.1. Atenționări personal, echipament de protecție și proceduri de urgență 
Folosiți echipament personal adecvat de protecție. 
 
6.2. Atenționări în privința mediului: 
Nu permiteți produsului să pătrundă în sol, în sistemul de canalizare sau în pânza freatică. 
Colectați și reciclați corespunzător apa rezultată în urma incendiului (vezi Secțiunea 13). 
 
6.3. Metode și materiale pentru colectare și curățare: 
Eliminați toate sursele de aprindere. Fumatul interzis în apropierea produsului vărsat, precum și alte surse 
de aprindere, flăcări sau scântei. Strângeți restul cu un material absorbant (nisip, pământ sau alt material 
non-combustibil).  
 
6.4. Referința la alte secțiuni: 
Informații în secțiunile 8 și 13. 
 
 
 

❖ SECȚIUNEA 7: MANEVRARE ȘI DEPOZITARE 

7.1. Atenționări pentru manevrarea în siguranță: 
Evitați contactul cu pielea și ochii, inhalarea de vapori, contactul cu pielea și ochii. 

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv incompatibilitățile: 
Păstrați recipientul închis etanș. Țineți departe de căldură și flăcări. Depozitați numai într-un spațiu bine 
ventilat, în recipientul original, bine etanșat, ferit de îngheț și de lumina directă a soarelui. 
  
7.3. Utilizări finale specifice: 
Vezi punctul 1.2. 
 
 



 
❖ SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ 

8.1. Parametri control: 
 
Referințe regulatorii: 
 
STIREN 

Țara LTE/8h 
mg/m3 

ppm 
mg/m3 

STE 15min. 
mg/m3 

ppm 
mg/m3 

UE 100 430 250 1080 

 
 
8.2. Controlul expunerii: 
 
Protejarea ochilor: 
Purtați ochelari de protecție tip goggles și/sau mască tip vizieră. 
 
Protejarea pielii: 
Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte profesională, care asigură protecție completă. 
 
Protejarea mâinilor: 
Purtați mănuși care asigură protecție eficientă la factorii chimici, din nitril. 
 
Protecție respiratorie: 
Folosiți dispozitive de protecție respiratorie potrivite, dacă ventilația nu este corespunzătoare. 
 
 

 

❖ SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază: 
 

Aspect și culoare: Pastă colorată, galben 

Miros: Tipic de solvent 

Punct inițial și interval de fierbere: 1450 C 

Punct de aprindere: 240 C  

Solubilitate în apă: Insolubil 

 
 

 

❖ SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate: 
Reacțiile cu următoarele materiale pot genera căldură: acizi, alcali. 
 
10.2. Stabilitate chimică: 
Produsul este stabil în condițiile recomandate de depozitare și uz, la temperaturi ambientale normale. 
 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: 
 
10.4. Condiții de evitat: 
A se evita expunerea la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. 



 
 
10.5. Materiale incompatibile: 
Agenți oxidanți. 
 
10.6. Produse periculoase la descompunere: 
Oxizi de carbon. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

11.1. Informații asupra efectelor toxicologice: 
 
Efecte toxicologice: nu există date disponibile. 
 
Toxicitate acută - inhalare: 
ATE inhalare (gaze ppm) 407.608,7 
ATE inhalare (vapori mg/l) 996,38 
ATE inhalare (praf/ceață mg/l) 135,87 
 
Iritare/coroziune piele: provoacă iritarea pielii. 
 
Iritare serioasă ochi: implică iritarea ochilor. 
 
Sensibilizare respiratorie: potrivit datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute. 
 
Sensibilizare piele: potrivit datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute. 
 
Carcinogenitate: potrivit datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute. 
 
Toxicitate reproductivă - fertilitate: potrivit datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute. 
 
Toxicitate reproductivă - dezvoltare: potrivit datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute. 
 
STOT – expunere unică: potrivit datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute. 
 
STOT – expunere repetată: potrivit datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute. 
 
Pericol aspirație: potrivit datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt satisfăcute. 
 
Informații generale: expunerea prelungită sau repetată la vapori în concentrație mare poate provoca 
următoarele efecte adverse: amețeli, vomă, dureri de cap.  
 
Inhalare: gazele sau vaporii în concentrație ridicată pot irita sistemul respirator. Simptomele în urma 
supraexpunerii pot include: tuse. 
 
Ingerare: simptome gastrointestinale, inclusiv sensibiltate stomac. 
 
Contactul cu pielea: produsul are un efect deshidratant asupra pielii. Poate provoca dermatite de contact. 
Iritant pentru piele. 
 
Contactul cu ochii: Iritant pentru ochi. Simptomele în urma supraexpunerii pot include: înroșire. Durere. 
 



 
❖ SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

 
12.1. Toxicitate: 
Nu există informații disponibile. 
 
12.2. Persistență și degradabilitate: 
Nu există informații disponibile. 
 
12.3. Potențial bioacumulativ: 
Nu există informații disponibile. 
 
12.4. Mobilitate în sol: 
Nu există informații disponibile. 
 
12.5. Rezultate evaluare PBT și vPvB: 
Substanțe PBT sau vPvB - Nu 
 
12.6. Alte efecte adverse: 
Nu 
 

 

❖ SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE PENTRU ELIMINARE 

13.1. Metoda de tratare a deșeurilor: 
Eliminarea se va face printr-o companie specializată, în conformitate cu reglementările locale și naționale 
în vigoare. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII TRANSPORT 

14.1. Număr UN: 
ADR/RID, IMDG, ICAO, ADN: 1263 
 
14.2. Denumire transport UN: 
IMDG: MATERIAL ASOCIAT VOPSELEI 
ICAO: MATERIAL ASOCIAT VOPSELEI 
ADN:  MATERIAL ASOCIAT VOPSELEI 
 
14.3. Clasă(e) periculoasă(e) la transport: 
ADR/RID: Clasă 3, Etichetă 3, cod clasificare: F1 
IMDG: Clasă 3, Etichetă 3 
IATA: Clasă 3, Etichetă 3 
ICAO: Clasă 3, Etichetă 3 
ADN: Clasă 3, Etichetă 3 
 
 
 
 



 
Etichetă transport: 

 
 
14.4. Grupă ambalaj: 
ADR/RID, IMDG, ICAO, ADN: III 
 
14.5. Pericole de mediu: 
NU 
 
14.6. Atenționări speciale pentru utilizator: 
IMDG-EmS: F-E, S-E 
Categorie transport ADR: 3 
Cod Acțiune Urgentă: 3Y 
Număr identificare pericol (ADR/RID): 30 
Cod restricție tunel: (D/E) 
 
14.7. Transport vrac potrivit Anexei II a MARPOL 73/78 și Cod IBC: 
Nu se aplică. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII REGULATORII 

15.1. Reglementări/legislație specifică privind securitatea, sănătatea și mediul, pentru substanțe sau 
amestecuri 
15.2. Evaluare siguranță chimică 
 

❖ SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

Număr SDS: 20474 
 
Textul complet al frazelor de pericol: 
 
H226 Lichid și vapori inflamabili. 
H315 – Provoacă iritarea pielii. 
H319 – Provoacă iritarea serioasă a ochilor. 
H332 - Nociv în caz de inhalare. 
H361d – Suspect de a afecta fătul. 
H372 – Provoacă leziuni ale organelor (de auz), prin expunere prelungită sau repetată. 
H373 – Poate provoca leziuni ale organelor, prin expunere prelungită sau repetată. 
 
 
Notă pentru utilizatori: 
Informațiile de mai sus se bazează pe datele curente privind produsul, la data celei mai recente revizii. 
Utilizatorii trebuie să verifice aplicarea și caracterul complet al informațiile furnizate fiecărui uz specific al 
produsului. 



 
Prezentul document nu trebuie privit ca o garanție referitoare la niciuna dintre proprietățile produsului. 
Folosirea produsului nu este subiectul controlului nostru direct; de aceea utilizatorii trebuie, pe propria 
răspundere, să respecte legile și regulamentele privind sănătatea și securitatea. Producătorul este 
exonerat de orice răspundere care decurge din folosirea improprie a produsului.  
Oferiți personalului care îl folosește un training adecvat referitor la produsele chimice. 
  


