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1 Identificarea preparatului şi a societǎŃii / întreprinderii  
 
Numele produsului: IR 45 INDUMASTER® strong 
 
Utilizarea produsului: Detergent alcalin pentru uz industrial,se diluează cu apă, pentru uz profesional 
in conformitate cu instrucŃiunile menŃionate in Buletinul Tehnic. 
 

Producător: 
 
BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG 
Fraunhofer Str. 17 
D-87700 Memmingen 
Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6 
Fax + 49 (0) 8331 / 930-880 
Email labor@buzil.de 
www.buzil.com 
 

 
Telefon de urgenŃă: 
+49 (0) 8331 / 930-730
 
Importator:
B-Team Consult and Services SRL, Strada Traian, Nr.187-189, Sc.1 Et.7, Ap.20, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 021/316.91.58;
Mobil:0747.133.933
E-mail: office@pro-curatenie.ro
WEB: www.pro-curatenie.ro 
 
 

2 Identificarea pericolelor 
 
R 38 Iritant pentru piele. 
R 41 Risc de leziuni oculare grave. 
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3 CompoziŃie / informaŃii privind componenŃii 
(ingredientele)  
 
Ingrediente (conform 648/2004EC): 
<5% agenŃi tensioactivi neionici, <5% agenŃi tensioactivi amfoteri, <5% fosfaŃi, <5% fosfonaŃi. Alte 
ingrediente: solvenŃi solubili in apa, alcali, agenŃi auxiliari, parfum (Limonene, Hexyl Cinnamal), 
coloranŃi. 
 
Ingrediente periculoase:  
 
1-5% etanolamină, CAS 141-43-5, EINECS/ELINCS 205-483-3 
C; R 20/21/22, R 34 
valori limitǎ de expunere profesionalǎ: 2 mg/m3 (8 ore)  
 
1-5% hidroxid de potasiu, CAS 1310-58-3, EINECS/ELINCS 215-181-3 
C; R 22, R 35 
 
1-5% 2-butoxietanol, CAS 111-76-2, EINECS/ELINCS 203-905-0 
Xn; R 20/21/22; R 36/38 
valori limitǎ de expunere profesionalǎ: 98 mg/m3 (8 ore)  
 
5-15% 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, CAS 112-34-5, EINECS/ELINCS 203-961-6 
2-(2-butoxietoxi)etanol, CAS 112-34-5, EINECS/ELINCS 203-961-6 
Xi; R 36  
valori limitǎ de expunere profesionalǎ: 150 mg/m3 (8 ore)  
 
1-5% agenŃi tensioactivi neionici, CAS 68439-50-9, EINECS/ELINCS --- 
Xn; N; R 22, R 41, R 50 
 
Textele integrale ale factorilor de risc mentionaŃi mai sus sunt prezentate în capitolul 16.  
 
 

4 Mǎsuri de prim ajutor  
 
Inhalare: 
Dacă apar simptome, căutaŃi să respiraŃi aer curat şi solicitaŃi îngrijire medicală.  
 
Contactul cu pielea: 
SpălaŃi zonele afectate cu apă şi săpun şi clătiŃi bine.  
ÎndepărtaŃi imediat hainele contaminate.  
 
Contactul cu ochii: 
ClătiŃi-vă timp de cateva minute sub jetul de apă cu ochii deschişi şi solicitaŃi îngrijire medicală. 
 
Ingerare: 
ClătiŃi-vă gura cu apă şi beŃi multă apă.  
Nu vă provocaŃi voma, solicitaŃi imediat îngrijire medicală.  
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5 Mǎsuri de stingere a incendiilor 
 

Produsul nu este combustibil, adaptaŃi măsurile la situaŃia generală.  
 
 

6 Mǎsuri în cazul pierderilor accidentale  
 
PrecauŃiuni personale: 
EvitaŃi contactul cu ochii şi pielea. 
PurtaŃi echipament personal de protecŃie (vezi capitolul 8). 
 
PrecauŃiuni de mediu: 
Nu permiteŃi îmbibarea în apele de suprafaŃă sau de adâncime.  
 
Metode de curaŃenie / colectare:  
CurăŃaŃi cu materiale absorbante adecvate (de ex. nisip sau diatomite). 
 
 

7 Manipulare şi depozitare 
 
Manipulare: 
FolosiŃi numai conform instrucŃiunilor din Buletinul Tehnic.  
EvitaŃi contactul cu pielea şi cu ochii. 
Nu inspiraŃi lichidul pulverizat/aerosol. 
Nu amestecaŃi cu alte produse. 
PurtaŃi echipament personal de protecŃie (vezi capitolul 8). 
 
Depozitare: 
łineŃi containerul foarte bine închis. 
 
 

8 Controlul expunerii / protecŃia personalǎ 
 
Componente cu limite de expunere profesională:  
Vezi capitolul 3. 
 
ProtecŃie personală: 
 
ProtecŃie respiratorie:  Dacă este pulverizat timp mai îndelungat sau este folosit cu  
     echipament de înaltă presiune : filtru combinat A1/P2. 
ProtecŃia mâinilor:  Mănuşi de protecŃie, categoria III conform EN 374. 
    Un studiu despre mărcile adecvate şi informaŃii detaliate despre  
     perioada de timp în care este împiedicată pătrunderea substanŃelor  
     este disponibil la cerere. 
ProtecŃia ochilor:  Ochelari. 
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9 ProprietǎŃi fizice şi chimice 
 
Aspect: lichid 
 
Miros: parfum 
 
Valoare pH: aprox. 13,5 
 
Punct de topire / clasa de topire: aprox 0 °C 
 
Punct de fierbere / clasa de fierbere: aprox 100 °C 
 
Temperaturǎ de aprindere: --- 
 
Temperaturǎ de autoinflamare: --- 
 
ProprietăŃi explozive: 
Nu este de aşteptat. 
 
Densitate (25 °C): 1,055 
 
Solubilitate în / miscibilitate cu apa: complet solubil 
 
Vâscozitate (25 °C): <10 mPas 
 
 

10 Stabilitate şi reactivitate 
 
Descompunere termală / condiŃii de evitat: 
Stabil în condiŃii normale. 
 
ReacŃii periculoase:  
Contactul cu anumite metale duce la eliberarea de hidrogen – risc de explozie. 
ReacŃii cu acizi. 
 
Produse de descompunere periculoase:  
Nu se cunosc. 
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11 InformaŃii toxicologice 
 
Inhalare: 
Produce iritaŃii sistemului respirator după inhalarea lichidului pulverizat / aerosolilor. 
 
Contactul cu pielea: 
Irită pielea.  
Poate pătrunde în piele; LD 50 (rat) > 2000 mg / kg.  
 
Contactul cu ochii: 
Foarte iritant – risc de vătămare la nivelul ochilor. 
 
Ingerare: 
Irită foarte tare gura şi gâtul. 
Formarea de spumă după vomitare poate duce la sufocare. 
LD 50 (rat) > 2000 mg / kg. 
 
 

12 InformaŃii ecologice 
 
SurfactanŃii din acest produs corespund criteriilor de biodegradabilitate aşa cum sunt ele reglementate 
prin 648/2004/EC despre detergenŃi. Datele care pot dovedi acest lucru se află la dispoziŃia autorităŃilor 
competente ale Statelor Membre şi le vor fi prezentate acestora la cererea lor directă sau la cererea 
producătorului de detergent.  
 
Un Certificat de Ecologie (declaraŃie despre compatibilitatea mediului) care conŃine informaŃii detaliate 
despre proprietăŃile ecologice ale produsului poate fi prezentat la cerere. 
 
 

13 ConsideraŃii privind eliminarea 
 
CantităŃile mici se pot spăla cu multă apă.  
După clătirea cu apă din abundenŃă, containerele goale pot fi reciclate, umplute cu pământ sau arse.  
 
Cod de deşeuri conform 2000/532/EC (produs): 
070601 
 
Cod de deşeuri conform 2000/532/EC (pachet): 
150102 
 
 

14 InformaŃii privind transportul 
 
ADR: 
Nu este clasificat conform ADR. 
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15 InformaŃii privind reglementarea 
 
Denumiri conform 67/548/EEC si 1999/45/EC: 
 

     

Iritant 

 
R 38 Iritant pentru piele. 
R 41 Risc de leziuni oculare grave. 
 
S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S 26 În caz de contact cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.  
S 28 În caz de contact cu pielea, se spală imediat cu multă apa şi sapun. 
S 39 A se purta mască de protecŃie a ochilor/feŃei. 
S 46 În caz de ingestie, a se consulta imediat medical şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. 
 
Componente organice volatile (VOC) conform 1999/13/EC: <30%. 
 
 

16 Alte informaŃii 
 
Aceste date au la bază cunoştinŃele noastre din acest moment. Totuşi, nu vor constitui o garanŃie 
pentru orice caracteristică specifică a produsului şi nu vor stabili o relaŃie contractuală validă din punct 
de vedere legal. 
 
Textele factorilor de risc (vezi capitolul 3) 
R 10 Inflamabil. 
R 11 Uşor inflamabil. 
R 12 Foarte inflamabil. 
R 20 Nociv în cazul inhalării. 
R 21 Nociv în contact cu pielea.  
R 22 Nociv în cazul ingestiei. 
R 34 Provoacă arsuri. 
R 35 Provoacă arsuri grave. 
R 36 Iritant pentru ochi. 
R 37 Iritant pentru aparatul respirator 
R 38 Iritant pentru piele. 
R 41 Risc de leziuni oculare grave. 
R 50 Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
R 51 Toxic pentru organismele acvatice. 
R 52 Nociv pentru organismele acvatice. 
R 53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. 
R 65 Nociv: Poate fi nociv pentru plămâni în cazul ingestiei. 
R 66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
R 67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenŃăş ameŃeală. 
 
 


