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

OSIXO® I 25 RA IPA

1.1. Element de identificare a produsului

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

Utilizarea substanţei/amestecului

Lubricant, mould release agent

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

H. Costenoble GmbH & Co. KGSocietatea:

Rudolf-Diesel-Str. 18Numele străzii:

D-65760 Eschborn / TaunusOraşul:

D-65727 Eschborn / Taunus

5205Cutia poştală:

Telefon: (+49) (0)6173 / 9373 - 0

E-Mail: service@costenoble.de

Erol OflazPersoană de contact: (+49)(0)6173 / 9373 - 22Telefon:

E-Mail: E.Oflaz@costenoble.de

www.costenoble.deInternet:

(+49)(0)6131 / 19240 (Medical Emergency Information in case of Intoxication: 

Poison Control Center)

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:

Lichid inflamabil: Lich. infl. 2

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Irit. oc. 2

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere: Stot SE 3

Fraze de pericol:

Lichid şi vapori foarte inflamabili.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

2.2. Elemente pentru etichetă

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă
propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Cuvânt de avertizare: Pericol

Pictograme:

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Fraze de pericol

Fraze de precauţie

P403+P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate .

P280 A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.
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P210 A se păstra departe de surse de căldură , suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse 

de aprindere. Fumatul interzis.

P243 Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

P241 Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat antideflagrante.

P261 Evitaţi să inspiraţi vapour.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 

uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P313 Consultaţi medicul.

P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul la hazardous or special waste collection point.

Dupa inhalarea prafului se poate ajunge la iritatii ale cailor respiratorii. 

The thermal decomposition vapors of fluorinated polymers may cause polymer fume fever with flu-like 

symptoms in humans, especially when smoking contaminated tobacco.

2.3. Alte pericole

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

Componenţi cu potenţial periculos

GreutateComponenteNr. CAS

Nr. CE Nr. Index Nr. REACH

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

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol 62 - 80 %

200-661-7 01-2119457558-25

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi alineatul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Niciodata nu administrati ceva pe gura unei persoane inconstiente sau la aparitia de crampe. La aparitia de 

simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului.

Indicaţii generale

Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire. In cazul dat ventilare cu oxigen. in caz de respiratie 

neregulata sau oprirea respiratiei respiratie artificiala. La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul 

medicului.

Dacă se inhalează

Spălaţi uşor cu multă apă şi săpun. Imbracamintea contaminata se schimba.

În caz de contact cu pielea

Remove contact lenses. 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. NU provocaţi voma. Cereti imediat sfatul medicului.
Dacă este ingerat

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

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 

Dupa contactul cu ochiul: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

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

nici una/nici unul
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SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Dioxid de carbon (CO2). Pulbere de stingere uscata. Jet de apa. spuma rezistenta la alcool.

Mijloace de stingere corespunzătoare

Jet apa de mare putere.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză

Formeaza cu aerul amestecuri explozibile. Vaporii sunt mai grei decat aerul si se raspandesc pe podea . 

Reaprinderea posibila la mare distanta. Descompunerea termica poate sa duca la eliberarea de gaze iritante 

si vapori.

Purtaţi mănuşi şi îmbrăcăminte de protecţie. 

Recomandare: Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protectie chimica.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de periculozitate se va instala o stropire 

continua cu apa. Vaporii se indeparteaza prin stropire cu apa. 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

Formeaza cu aerul amestecuri explozibile. Se va asigura o aerisire suficienta. Se vor indeparta sursele de 

aprindere. Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. Nu se inspira vapori. purtati 

echipament de protectie personal. Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii.

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. In caz de pierdere de gaze sau de 

patrundere in ape, sol sau in canalizare, informati autoritatile competente. Pericol de explozie.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant 

universal). Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor 

periculoase.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Vezi masurile de protectie de la punctul 7 si 8. 

Debarasare si depozitare deseuri: vezi secţiunea 13

6.4. Trimitere la alte secţiuni

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Se va asigura o aerisire suficienta. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de 

protecţie respiratorie. Nu se inspira vapori. 

purtati echipament de protectie personal. Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii.

Măsuri de prevedere la manipulare

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. A se lua măsuri de precauţie 

pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Legătură la pământ şi conexiune echipotenţială cu recipientul şi 

cu echipamentul de recepţie. Vaporii sunt mai grei decat aerul si se raspandesc pe podea . Formeaza cu aerul 

amestecuri explozibile.

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor

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

A se păstra ambalajul închis ermetic. Recipientii se pastreaza intr-un loc racoros, bine aerisit. A se păstra 

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
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departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

Nu depozitati impreuna cu: Agent de oxidare, tari.

Avize de depozitare comună

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

nici una/nici unul

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici

Clasăfib/cm³mg/m³ppmDenumirea substanteiNr. CAS

8 ore81Alcool izopropilic67-63-0 200

15 min203 500

Limite biologice tolerabile

Momentul 

recoltării

Indicator biologic LBT 

propuse

Material biologicDenumirea substanteiNr. CAS

67-63-0 Alcool izopropilic urină50 mg/l sfârşit schimbAcetona

Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS Denumirea substantei

DNEL tip Calea de expunere Efect Valoare

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Muncitor DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 500 mg/m³

Muncitor DNEL, pe termen lung dermal sistemic 888 mg/kg g.c./zi

Consumator DNEL, pe termen lung inhalativ sistemic 89 mg/m³

Consumator DNEL, pe termen lung dermal sistemic 319 mg/kg g.c./zi

Consumator DNEL, pe termen lung oral sistemic 26 mg/kg g.c./zi

Valori PNEC

Denumirea substanteiNr. CAS

Departamentul de mediu Valoare

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Apă dulce 140,9 mg/l

Apă de mare 140,9 mg/l

Microorganismele din sistemul de epurare a apei 2251 mg/l

Sediment de apă dulce 552 mg/kg

Sediment marin 552 mg/kg

Sol 28 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Se va asigura o aerisire suficienta. Recomandare: Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in 

punctele critice.

Controale tehnice corespunzătoare

Nu se inspira vapori/aerosoli. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. Inainte de pauze si la 

Măsuri de igienă

Nr. revizuirii: 1,16 RO Data tipăririi: 07.02.2018



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Fişa cu date de securitate
H. Costenoble GmbH & Co. KG

Data revizuirii: 07.02.2018 
OSIXO® I 25 RA IPA

Pagina 5 aparţinând 10

terminarea lucrului se vor spala mainile.

Ochelari de protectie etansi.

Protecţia ochilor/feţei

Purtaţi mănuşi de protecţie. Manusi de protectie recomandate: NBR (Nitril cauciuc). Butyl - cauciuc. 

La manipularea substantelor chimice sunt permise numai manusi de protectie chimica cu simbol CE inclusiv 

cu patru cifre. Manusi de protectie fata de produsele chimice trebuie alese cu grija in ce priveste designul lor 

in functie de concentratia si cantitatea substantei periculoase specifice locului de munca.

Protecţia mâinilor

Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii. Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spalaţi-o înainte 

de reutilizare. Recomandare: Imbracaminte de protectie.

Protecţia pielii

Se va asigura o aerisire suficienta. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de 

protecţie respiratorie. Filtru respirator (masca completa sau garnitura piesa-gura) cu filtru: A-P1

Protecţie respiratorie

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

Controlul expunerii mediului

, transparent

lichidStare fizică:

Culoare:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

dupa: AlcoolMiros:

Testat conform cu

pH-Valoare: 4-7

Modificări ale stării

295 - 305 °CPunctul de topire:

82 °CPunctul iniţial de fierbere şi intervalul de 

fierbere:

12 °CPunct de aprindere:

Formarea de amestecuri explozibile cu: Aer.

Proprietăţi explozive

2 Limita minimă de explozie:

12,7 Limita maximă de explozie:

399 °CTemperatură de aprindere:

Temperatura de descompunere: 300 °C

nici una/nici unul

Proprietăţi de întreţinere a arderii

44 hPaPresiune de vapori:

0,96 g/cm³Densitate:

Solubilitate în apă: partial solubil

2,07Densitatea de vapori:

9.2. Alte informaţii

Conţinut de compuşi organici volatili (COV) in procentaj pe greutate: 75

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
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10.1. Reactivitate

Stable under normal conditions of storage and use.

10.2. Stabilitate chimică

Stable under normal conditions of storage and use.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Formeaza cu aerul amestecuri explozibile.

temperatura foarte mare. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. 

Temperatura de descompunere (°C): 300

10.4. Condiţii de evitat

Agent de oxidare, tari. Acid tare. Metale usoare. Metale alcaline. Metale alcalino-pamantoase.

10.5. Materiale incompatibile

Dioxid de carbon (CO2). Monoxid de carbon. Fluorinated compounds.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Toxicitate acuta (oral): Nu sunt date disponibile 

Toxicitate acuta (dermal): Nu sunt date disponibile 

Toxicitate acuta (inhalativ): Nu sunt date disponibile

ComponenteNr. CAS

SursaSpeciiDozăCalea de expunere Metodă

67-63-0 propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

SobolanLD50 4570 

mg/kg

oral

IepuriLD50 13400 

mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) vapori LC50 30 mg/l Sobolan

Iritaţie şi corosivitate

Iritant pentru ochi. Excessive exposure may lead to the following symptoms: Lachrimation, tulburari de 

vedere. 

Contactul indelungat / repetat cu pielea o poate degresa si poate duce la dermatitis (inflamare).

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere

Nu sunt date disponibile

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Nu sunt date disponibile

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată

Experienta din practica

Alte observatii

Excessive exposure may lead to the following symptoms: 

Dupa inspirare: Produsul cauzeaza stari similare narcozei. Dureri de cap. Ameteala. 

Dupa inghitire: Produsul cauzeaza stari similare narcozei. Dureri de cap. Ameteala.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitatea

Nu sunt date disponibile
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Nr. CAS Componente

[h] | [d]Toxicitate acvatică Doză SursaSpecii Metodă

propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol67-63-0

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 6550 

mg/l

fathead minnows

Toxicitate acută pentru 

alge

72 hErC50 > 100 

mg/l

Scenedesmus 

subspicatus

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 hCE50 > 100 

mg/l

Daphnia magna

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Nu sunt date disponibile. This product contains components which are not easily biodegradable.

12.3. Potenţialul de bioacumulare

Nu sunt date disponibile

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă

Log PowComponenteNr. CAS

67-63-0 0,05propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol

Nu sunt date disponibile

12.4. Mobilitatea în sol

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB

nu aplicabile

Nu sunt date disponibile

12.6. Alte efecte adverse

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Îndepărtare a rezidurilor

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor. The waste key according to the European Waste 

Catalogue (EWC number) refers to the real wastes origin and therefore is not product- but use-oriented.

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

140603 DEŞEURI DE SOLVENŢI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE PROPULSARE (CU 

EXCEPŢIA CAPITOLELOR 07 ŞI 08); deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de 

propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor; alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi; deşeu 

periculos

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri

DEŞEURI DE SOLVENŢI ORGANICI, AGENŢI DE RĂCIRE ŞI AGENŢI DE PROPULSARE (CU 

EXCEPŢIA CAPITOLELOR 07 ŞI 08); deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de 

propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor; alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi; deşeu 

periculos

140603

Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Ambalajele 

contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU: UN 1219
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ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

314.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare: II

Etichete: 3

Cod de clasificare: F1

Clauze speciale: 601

Cantitate limitată (LQ): 1 L

Cantitate eliberată: E2

Categoria de transport: 2

33Număr pericol:

Cod de restrictionare tunel: D/E

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numărul ONU: UN 1219

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

3

14.4. Grupul de ambalare: II

Etichete: 3

F1Cod de clasificare:

601Clauze speciale:

Cantitate limitată (LQ): 1 L

Cantitate eliberată: E2

Transport naval (IMDG)

14.1. Numărul ONU: UN 1219

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

3

14.4. Grupul de ambalare: II

Etichete: 3

-Clauze speciale:

Cantitate limitată (LQ): 1 L

Cantitate eliberată: E2

EmS: F-E, S-D

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU: UN 1219
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ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

314.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

II14.4. Grupul de ambalare:

Etichete: 3

Clauze speciale: A180

Cantitate limitată (LQ) (avioane de 

pasageri):

1 L

Y341Passenger LQ:

Cantitate eliberată: E2

353IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane de pasageri):

5 LIATA-Cantitatea maximă (avioane de pasageri):

364IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane cargo):

60 LIATA-Cantitatea maximă (avioane cargo):

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

nuPERICULOS PENTRU MEDIU: 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC

nu aplicabile

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

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

substanţa sau amestecul în cauză

Regulamente naţionale

1 - slabă contaminare a apeiClasă pericilitare a apelor (D):

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)

Informatiile din aceasta foaie de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparirii. 

Informatiile sunt destinate sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie 

de siguranta, in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate 

asupra altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, sau este 

prelucrat, aceste informatii nu pot fi transferate asupra noului produs rezultat, daca nu este indicat in mod 

expres. 

OSIXO® is a registered trademark of H. Costenoble GmbH & Co. KG, Eschborn, Germany.

Alte indicaţii

Nr. revizuirii: 1,16 RO Data tipăririi: 07.02.2018
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(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a 

furnizorului anterior.)
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