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Fişă cu Date de Securitate
(în conformitate cu Regulamentul (EC) 1907/2006 - ISO 11014-1)

BREAK-UP

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII: 

Identificarea substanţei/preparatului: 
BREAK-UP.

Utilizarea substanţei/preparatului: 
Gel pentru indepartat guma de mestecat. 
Indeparteaza  guma  de  mestecat  in  mod rapid.  Se  recomanda  pentru  carpete  si  suprafete  dure.  De  asemenea,  indeparteaza 
etichetele adezive, grasimea, uleiul, urmele de ruj, de vopsea si petele uscate.

Identificarea societăţii/întreprinderii:
Invest Milenium srl. 
Str. Ana Ipatescu nr 7
Bacau
Telefon: 0234 516251
Fax:  0234516013

Responsabil pentru fişa cu date de securitate :
Sorin.cojocaru@investmilenium.ro

Numărul de telefon pentru urgenţă:
Birou de informaţii (conţinut Fişă cu date de securitate):
Invest Milenium srl, Str. Ana Ipatescu nr. 7
Telefon: 0743189992; 0234 516251

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Produsul nu este clasificat ca periculos în conformitate cu reglementările preparatelor/produselor valabile 
în UE, dacă este utilizat în scopul pentru care a fost creat.
Produs biodegradabil.

3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENTELE (INGREDIENTELE)

Declararea ingredientelor conform cu R. 1907/2006:

Nr.
Crt.

Denumirea ingredientelor 
periculoase ale 

preparatului chimic

Concentraţi
a /domeniul 

de 
concentraţie

%

Numărul 
CAS

Numărul 
EC

(EINECS/
ELINCS/

NLP)

Simbol
(urile) de 
pericol

Frazele R

0 1 2 3 4 5 6

1 d-LIMONENE 10-30 5989-27-5 227-813-5
Xi

N

R43
R38

R50/53

2 PROPAN-2-OL 5-10 67-63-0 200-661-7
F
Xi

R11
R36
R67

Textul complet al frazelor R indicate prin coduri se găseşte în capitolul 16 ’ Alte Informaţii ’

Substanţele neclasificate pot avea valori limită de expunere ocupaţională.
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4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Informaţii generale:
În cazul afectării sănătăţii solicitaţi sfatul medicului.

În caz de inhalare:
Scoateti persoana expusa la aer proaspat.

În caz de contact cu pielea:
Spalati cu apa si sapuncel putin 15 minute. Nu folositi alti solventi. Poate cauza uscarea pielii.

În caz de contact cu ochii :
Spalati imediat cu apa timp de minim 15 minute. Indepartati orice contact cu produsul. Deschideti pleoapa 
si continuati spalarea cu multa apa pentru cel putin 15 minute. Daca disconfortul persista mergeti si 
consultati medicul.

În caz de înghiţire :
Nu induceti voma, existand riscul blocarii cailor respiratorii. Solicitaţi imediat sfatul medicului.

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

Medii de stingere corespunzătoare: 
Se pot folosi toţi agenţii de stingere obişnuiţi: spuma, dioxid de carbon, praf.

Medii de stingere care nu trebuie utilizate din motive de securitate:
Folositi masca de protectie. Folositi Echipament special de protectie.

Pericole  speciale  care  decurg  din  expunerea  la  substan  sau  preparat  ca  atare,  produse  deţă  
combustie,  gaze  rezultate:
Produsul este inflamabil, poate genera vapori 

Echipament special de protecţie pentru pompieri:
Purtaţi echipament de protecţie.

6. MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE

Măsuri de precauţie pentru protecţia personală: 
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

Măsuri de precauţie pentru protecţia mediului:
Nu deversaţi  în ape de suprafaţă sau ape freatice. 

Metode de curăţare  :
Îndepărtaţi  mecanic  produsul vărsat  accidental.  Folositi  materiale  absorbante ca:  nisip sau pamant  si 
strangeti intr-un container.
Spălaţi orice urmă de reziduu cu multă apă.

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

Manipulare:
Nu sunt necesare măsuri speciale dacă se utilizează conform instrucţiunilor si daca se pastreaza in 
recipientele originale.

Depozitare:
Depozitaţi în încăperi uscate, la temperaturi cuprinse între +5 şi +40ºC.

8.CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE INDIVIDUALĂ
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Valori limită de expunere: 
(conform Anexelor 1 şi 2 din HG 1218/2006, Anexei 3 din HG 1093/2006 şi Anexei 1 din HG 355/2007)

Nr. 
crt.

Denumirea substanţei
Valoare limită

8 ore
Observaţii

0 1 2 3
PROPAN-2-OL 999 mg/m³

Controlul expunerii profesionale:
În caz de utilizare profesională sau pentru cantităţi  foarte mari (nu pentru gospodării) purtaţi 
echipament  de protecţie  rezistent  la agenţi  chimici.  Respectaţi  instrucţiunile   de utilizare  ale 
producătorului.

Protecţia respiratorie:
Nu este nevoie.

Protecţia mâinilor:
Pentru contactul cu produsul purtaţi mănuşi de protecţie, 

Protecţia ochilor:
Purtaţi ochelari de protecţie.

Protecţia pielii :
Purtaţi echipament de protecţie împotriva agenţilor chimici (ochelari profesionali de protectie pentru 
prevenirea oricarui contact). A se vedea informaţiile furnizate de către producător.

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE

Informaţii generale:
Starea de livrare: gel omogen 
Stare: lichid vascos
Miros: solvent, fructe
Culoare: ALB
Solubilitate                                                                          insolubil in apa

Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu:
pH-ul (20ºC, conc. ):     1.5-2.0
Densitate :                    0.920-0.950 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE
 
Condiţii de evitat:
Produsul nu se descompune dacă este utilizat conform instrucţiunilor.
A se evita surse de caldura si flacara.

Materiale de evitat:
Nu.

Produse de descompunere periculoase:
Produsul nu se descompune dacă este utilizat conform instrucţiunilor.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE
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Informaţii toxicologice generale:
Inhalare: 
Nu sunt .

Prin înghiţire  :
Iritant. Poate cauza voma, dureri stomacale.

Prin contact cu pielea:
Irita pielea.

Prin contact cu ochii:
Produsul provoacă o iritare severa ochilor.

12. INFORMAŢII ECOLOGICE
 
Informaţii ecologice generale:
Produs periculos pentru mediu

Persi  stenţă şi degradabilitate:  
Produsul nu este biodegradabil.

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea produsului:
Nu există informaţii.

Eliminarea ambalajului:
Se vor recicla numai ambalajele complet golite.

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

Informaţii generale :
Nu este periculos pentru transport conform reglementărilor : ADR, RID, IMDG, IATA-DGR.

15.INFORMAŢII REGLEMENTATE

Simboluri de pericol:

  
IRITANT

Nociv pentru mediu  

          Fraze R:
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             R38   - Iritant pentru piele
            R43     Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
            R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic.

Fraze S:
              S1/2              tineti produsul inchis,a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
              S24               evitati contactul cu ochii 
              S37               purtati manusi adecvate
              S57               A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării 
mediului

              S60               A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos

              S61               A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică 

de securitate

16. ALTE INFORMAŢII

Etichetarea produsului este indicată în Secţiunea 15. Textul integral al frazelor R, indicate prin coduri în 
prezenta fişă tehnică de securitate: 

R10 – Inflamabil.
R11 – Foarte inflamabil.
R36 – Iritant pentru ochi.
R38 – Iritant pentru piele.
R43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 

asupra mediului acvatic.

R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.

Informaţii suplimentare:
Aceste date au la bază nivelul nostru actual de cunoştinţe şi se referă la produs în forma în care acesta a 
fost livrat.
S-a intenţionat descrierea produsului din punct de vedere al cerinţelor de securitate şi nu s-a intenţionat 
garantarea anumitor proprietăţi particulare.
Nerespectarea  în totalitate a celor precizate în acest document ne absolvă de orice responsabilitate. 
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