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FIȘA CU DATE DE SECURITATE 

 
 
 
 

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII 
 

1.1. Element de identificare a produsului:  
MESTER SPUMĂ POLIURETANICĂ 
 
Conţinut: 750 ml, 500 ml, 300 ml 

 
1.2.  Utilizări relevante identificate ale amestecului și utilizări contraindicate:  
 Utilizări relevante: Spumă. 

Utilizări contraindicate: Toate utilizările care nu sunt specificate în această secţiune sau în secţiunea 7.3. 
  
1.3.  Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:   

 
Informaţii despre distribuitor: 
OPTIMA FORMA KFT. 
H-1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Tel.:  +36 1 430 3090  
 

1.3.1. Numele persoanei responsabile: - 
 E-mail:    optima@optimaforma.hu  
 
1.4. Linie telefonică de urgenţă:  TOXAPEL: +40 2121 06282 
 
 

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 
2.1.  Clasificarea amestecului:  
 
 Clasificare conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP): 

Aerosoli, categoria de pericol 1 – H222; H229 
Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 – H315 
Sensibilizare – Piele, categoria de pericol 1 – H317 
Sensibilizare – Căi respiratorii, categoria de pericol 1 – H334 
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 – H319 
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3, iritarea căilor respiratorii – H335 
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată, categoria de pericol 2 – H373 
Cancerigenitate, categoria de pericol 2 – H351 
Toxicitate pentru reproducere, categorie suplimentară, efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării – H362 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 – H400 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 - H410 

 
Fraze de pericol:  
H222 – Aerosol extrem de inflamabil. 
H229 – Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. 
H315 – Provoacă iritarea pielii. 
H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H351 – Susceptibil de a provoca cancer . 
H362 – Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. 
H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 
H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
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2.2.  Elemente pentru etichetă:  
 
Componentele care definesc pericolele:  Cloroalcani, C14-17; 4,4´-metilenedifenil diizocianat, izomeri și omologi 

  

 
 

PERICOL 
 

Fraze de pericol:  
H222 – Aerosol extrem de inflamabil. 
H229 – Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. 
H315 – Provoacă iritarea pielii. 
H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H351 – Susceptibil de a provoca cancer . 
H362 – Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. 
H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 
Fraze de precauţie:   
P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la  îndemână recipientul sau  eticheta produsului. 
P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.  Fumatul interzis.  
P211 – Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. 
P251 – Nu perforaţi sau ardeţi, chiar și după utilizare. 
P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. 
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a 
feţei. 
P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer  liber şi menţineţi-o în stare  de repaus, într-o poziţie  
confortabilă pentru  respiraţie. 
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 clătirea. 
P410 + P412 – A se proteja de lumina solară.  Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 oC/ 122 oF. 
P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu prevederile legislaţiei actuale privind tratarea deșeurilor. 
 
EUH 204 – Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică. 

 
Etichetare suplimentară (anexa XVII, REACH): 
Persoanele sensibilizate la diizocianate pot dezvolta reacţii alergice atunci când utilizează acest produs. Persoanele care suferă 
de astm, eczeme sau probleme ale pielii trebuie să evite contactul, inclusiv contactul dermic, cu acest produs. 
Acest produs nu trebuie utilizat în condiţii de ventilaţie insuficiente, decât dacă se folosește o mască de protecţie cu un filtru de 
gaz adecvat (adică tip A1 conform standardului EN 14387). 

 
2.3.  Alte pericole:  
 Produsul nu prezintă alte riscuri specifice cunoscute pentru om sau mediu.  

Componentele produsului nu îndeplinesc criteriile pentru substanţe PBT sau vPvB.  
 
 

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII  
 
3.1. Substanţe:    

Nu se aplică. 
 
3.2. Amestecuri:  

Descrierea chimică: Amestec de substanţe organice.  
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Descrierea Număr CAS 
Număr CE / 

Număr de listă 
ECHA 

Număr de 
înregistrare 

REACH 
 

Conc. 
(%) 

Clasificare conform Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008 (CLP) 

Codul 
(codurile) 

pictogramei,  
cuvântului 

de  
avertizare 

Codul 
(codurile) 
claselor și 

categoriilor de 
pericol 

Codul 
(codurile) 

frazelor de 
pericol  

Cloroalcani, C14-17 
Număr-index: 
602-095-00-X 

85535-85-9 287-477-0 
01-2119519269-

33 
40 - 
<60 

GHS09 
Atenţie 

Lact.  
Aquatic 
Acute 1 
Aquatic 

Chronic 1  

H362 
H400 
H410 

EUH066 

4,4´-metilenedifenil 
diizocianat, izomeri 
și omologi 
Număr-index: 
615-005-00-9 

9016-87-9 - - 
20 - 
<40 

GHS08 
GHS07 
Pericol 

Carc. 2  
Acute Tox. 4 
STOT RE 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 

Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1  

H351  
H332  
H373  
H319 
H335  
H315 
H334  
H317 

Izobutan 
Număr-index: 
601-004-00-0 

75-28-5 200-857-2 
01-2119485395-

27 
5 - <10 

GHS02 
GHS04 
Pericol 

Flam. Gas 1 
Press. Gas  

H220 
H280 

Dimetil eter* 
Număr-index: 
603-019-00-8 

115-10-6 204-065-8 
01-2119472128-

37 
5 - <10 

GHS02 
GHS04 
Pericol 

Flam. Gas 1 
Press. Gas  

H220 
H280 

Propan-1,2-diol, 
propoxilat** 

25322-69-4 500-039-8 - 5 - <10 
GHS07 
Atenţie 

Acute Tox. 4  H302 

Propan* 
Număr-index: 
601-003-00-5 

74-98-6 200-827-9 
01-2119486944-

21 
2,5 - <5 

GHS02 
GHS04 
Pericol 

Flam. Gas 1 
Press. Gas  

H220 
H280 

 
*: Substanţă cu valoare limită de expunere. 
**: Clasificare specificată de producător, substanţa nu este menţionată în anexa VI al Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. 
 
Pentru textul integral al frazele de pericol: vezi secţiunea 16.  

 
 

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 
4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor:  

Informaţii generale:  Simptomele rezultate din intoxicaţie pot apărea după expunere, prin urmare, în caz de îndoială, solicitaţi 
asistenţă medicală  în caz de expunere directă la produsul chimic, sau disconfort persistent, arătând FDS acestui produs. 

 INGERARE:  
Măsuri:   

- Nu induceţi vărsături, dar dacă se întâmplă, menţineţi capul în jos pentru a evita aspiraţia.  
- Menţineţi pacientul în stare de repaus.  
- Clătiţi gura și gâtul, deoarece acestea ar fi putut fi afectate în timpul ingestiei. 

 INHALARE: 
Măsuri:  

- Îndepărtaţi persoana afectată din zona de expunere, asiguraţi aer curat și menţineţi-l în repaus.  
- În cazuri grave, cum ar fi insuficienţa cardiorespiratorie, vor fi necesare tehnici de reanimare artificială 

(resuscitare gură la gură, masaj cardiac, furnizare de oxigen etc.) care necesită asistenţă medicală imediată. 
  CONTACTUL CU PIELEA:  

Măsuri:  
- Îndepărtaţi hainele și încălţămintea contaminate, clătiţi pielea sau dușaţi persoana afectată dacă este cazul, cu 

multă apă rece și săpun neutru.  
- În cazuri grave consultaţi un medic.  
- Dacă produsul provoacă arsuri sau îngheţ, îmbrăcămintea nu trebuie îndepărtată, deoarece acesta ar putea 

agrava vătămarea cauzată, dacă este lipită de piele.  
- Dacă se formează vezicule pe piele, acestea nu trebuie niciodată rupte, deoarece acesta va crește riscul de 

infecţie. 
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 CONTACTUL CU OCHIUL: 
Măsuri:  

- Clătiţi bine ochii cu apă timp de cel puţin 15 minute.  
- Dacă persoana vătămată folosește lentile de contact, acestea trebuie îndepărtate, cu excepţia cazului în care 

sunt lipite de ochi, deoarece lentilele pot provoca daune suplimentare.  
- În toate cazurile, după curăţare, medicul trebuie consultat cât mai rapid, cu prezentarea fișei cu date de 

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

În cazul unei expuneri repetitive, prelungite sau la concentraţii mai mari decât limitele de expunere profesională recomandate, 
pot rezulta efecte adverse asupra sănătăţii, în funcţie de mijloacele de expunere:  
Ingerare: Consumul unei doze considerabile poate provoca iritaţii în gât, dureri abdominale, greaţă și vărsături. 
Inhalare: Provoacă iritaţii la nivelul căilor respiratorii, care, în mod normal, este reversibil și limitat la căile tractului respirator 
superior. 
Contactul cu pielea: Produce inflamaţii ale pielii. 
Contactul cu ochiul: Provoacă leziuni oculare grave după contact. 
Efecte sensibilizante: 
Respiraţie: Expunerea prelungită poate duce la hipersensibilitate respiratorie specifică. 
Dermal: Contactul prelungit cu pielea poate duce la episoade de dermatită de contact alergică. 
Expunerea în concentraţii mari poate afecta sistemul nervos central. provocând dureri de cap, ameţeli, vertij, greaţă, vărsături, 
confuzie și, în cazuri grave, pierderea cunoștinţei. 

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată și tratamentele speciale necesare:  
Nu este necesar un tratament special, utilizaţi tratament simptomatic.  

 
 

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:  
5.1.1. Mijloace de stingere corespunzătoare: 

Dacă este posibil, utilizaţi stingătoare cu pulbere polivalentă (pulbere ABC), ca alternativă, utilizaţi stingătoare cu spumă sau cu 
dioxid de carbon (CO2).  

5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzătoare: 
NU SE RECOMANDĂ utilizarea jetului de apă cu înaltă presiune, ca agent de stingere. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză: 
Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. 
În urma combustiei sau descompunerii termice se creează subproduse reactive care pot deveni foarte toxice și, în consecinţă, pot 
prezenta un risc grav pentru sănătate.  

5.3.  Recomandări destinate pompierilor:  
În funcţie de mărimea focului, poate fi necesar să folosiţi îmbrăcăminte de protecţie complete și aparate de respiraţie autonome. 
Trebuie să fie disponibile instalaţii și echipamente minime de urgenţă (pături ignifuge, trusă portabilă de prim ajutor, ...). 
Acţionaţi în conformitate cu Planul intern de urgenţă și fișele informative cu privire la acţiunile care trebuie luate după un 
accident sau alte situaţii de urgenţă. Eliminaţi toate sursele de aprindere. În caz de incendiu, răciţi recipientele și rezervoarele de 
depozitare pentru produsele sensibile la combustie, la explozie sau la BLEVE (explozie datorată expansiunii vaporilor unui lichid 
care fierbe), ca urmare a temperaturilor ridicate. Evitaţi scurgerile într-un mediu apos al produselor utilizate pentru stingerea 
focului. 

 
 

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie și proceduri de urgenţă: 
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situaţii de urgenţă: 

La locul accidentului au acces doar persoanele instruite, îmbrăcaţi cu haine adecvate de protecţie.    
6.1.2. Pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă: 

Izolaţi scurgerile cu condiţia să nu existe un risc suplimentar pentru persoanele care îndeplinesc această sarcină.  
Echipamentele de protecţie personală trebuie utilizate împotriva contactului potenţial cu produsul vărsat (a se vedea secţiunea 
8). 
Evacuaţi zona și îndepărtaţi toate persoanele care nu sunt protejate.  

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător: 
Evitaţi orice tip de deversare într-un mediu apos. Conţineţi produsul absorbit în mod adecvat, în recipiente închise ermetic. 
Notificaţi autoritatea relevantă în cazul expunerii publicului larg sau mediului.  

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curăţenie:  
 Recomandare: 

Absorbiţi scurgerea cu nisip sau absorbant inert și transportaţi-l într-un loc sigur. Nu se absoarbe în rumeguș sau alte materiale 
absorbante combustibile. Pentru orice problemă legată de eliminare, consultaţi secţiunea 13. 

6.4. Trimitere la alte secţiuni:  
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 Pentru alte informaţii vezi secţiunea 8 şi 13. 
 
 

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA  
 
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate: 

Respectaţi măsurile de igienă convenţionale. 
Respectă legislaţia în vigoare privind prevenirea riscurilor industriale.  
Păstraţi recipientele sigilate ermetic.  
Controlaţi deversările și reziduurile, eliminându-le cu metode sigure (secţiunea 6).  
Evitaţi scurgerile din recipient.  
Menţineţi ordinea și curăţenia în spaţiile unde sunt utilizate produse periculoase. 
Nu consumaţi alimente sau băuturi în timpul activităţii, spălaţi mâinile cu produse de curăţare adecvate. 
Măsuri tehnice: 
Datorită pericolului acestui produs pentru mediu, se recomandă utilizarea acestuia într-o zonă care conţine bariere de combatere 
a contaminării în caz de deversare, precum și un material absorbant în imediata apropiere. 
Instrucţiuni privind prevenirea izbucnirii incendiilor sau a exploziilor: 
A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.  Fumatul interzis.  
Produsul nu este inflamabil în condiţii normale de depozitare, manipulare și utilizare.  
Se recomandă transferul la viteze lente pentru a evita generarea de sarcini electrostatice, care pot afecta produsele inflamabile.  
Consultaţi secţiunea 10 pentru condiţiile și materialele care trebuie evitate. 

7.2. Condiţii pentru depozitarea în siguranţă, inclusiv incompatibilităţile: 
Măsuri tehnice şi condiţii de depozitare: 
A se depozita la loc răcoros, uscat, bine aerisit. 
Evitaţi sursele de căldură, radiaţiile, electricitatea statică și contactul cu alimentele. 
Materiale incompatibile: A se vedea Secţiunea 10.5.  
Materialul utilizat pentru ambalare/stocare: Nu există instrucţiuni speciale. 

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice): 
Domeniul de aplicare al produsului este descris în fișa tehnică (TDS). 

 
 

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ  
 
8.1. Parametri de control: 

 
Limite de expoziţie ocupaţionale (Hotărârea nr. 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind 
stabilirea cerinţelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate 
de prezenţa agenţilor chimici): 
Dimetil eter (număr-CAS: 115-10-6): 8 ore: 1920 mg/mc, 1000 ppm; Termen scurt: - mg/mc, - ppm 
Propan (număr-CAS: 74-98-6): 8 ore: 1400 mg/mc, 778 ppm; Termen scurt: 1800 mg/mc, 1000 ppm 
 
Cloroalcani, C14-17 

Valori DNEL 
Expunere orală Expunere cutanată Expunerea prin inhalare 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Utilizator 
Local nu există date nu există date nu există date nu există date 

nu există 
date 

nu există 
date 

Sistemic 
nu există date 0,58 mg/kg nu există date 28,75 mg/kg nu există 

date 

2 mg/m³ 

Lucrător 
Local 

nu există date nu există date nu există date nu există date nu există 
date 

nu există 
date 

Sistemic 
nu există date nu există date nu există date 47,9 mg/kg nu există 

date 

6,7 mg/m³ 

 

Valori PNEC 

Compartiment Valoare Notă (Note) 

Apă dulce 0.001 mg/L nu sunt note 

Apă marină 0,0002 mg/L nu sunt note 
Sediment de apă dulce 13 mg/kg nu sunt note 
Sediment de apă de mare. 2,6 mg/kg nu sunt note 
Staţie de epurare a apelor uzate (STP) 80 mg/L nu sunt note 
Eliberări intermitente nu există date nu sunt note 
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Toxicitate secundară 10 g/kg nu sunt note 
Sol 11,9 mg/kg nu sunt note 

 
Dimetil eter  

Valori DNEL 
Expunere orală Expunere cutanată Expunerea prin inhalare 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Utilizator 
Local nu există date nu există date nu există date nu există date 

nu există 
date 

nu există 
date 

Sistemic 
nu există date nu există date nu există date nu există date nu există 

date 

471 mg/m³ 

Lucrător 
Local 

nu există date nu există date nu există date nu există date nu există 
date 

nu există 
date 

Sistemic 
nu există date nu există date nu există date nu există date nu există 

date 

1894 mg/m³ 

 

Valori PNEC 

Compartiment Valoare Notă (Note) 

Apă dulce 0,155 mg/L nu sunt note 

Apă marină 0,016 mg/L nu sunt note 
Sediment de apă dulce 0,681 mg/kg nu sunt note 
Sediment de apă de mare. 0,069 mg/kg nu sunt note 
Staţie de epurare a apelor uzate (STP) 160 mg/L nu sunt note 
Eliberări intermitente 1,549 mg/L nu sunt note 
Toxicitate secundară nu există date nu sunt note 
Sol 0,045 mg/kg nu sunt note 

 
Propan-1,2-diol, propoxilat 

Valori DNEL 
Expunere orală Expunere cutanată Expunerea prin inhalare 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Termen scurt 
(acută) 

Termen lung 
(cronică) 

Utilizator 
Local nu există date nu există date nu există date nu există date 

nu există 
date 

10 mg/m³ 

Sistemic 
nu există date 24 mg/kg nu există date 51 mg/kg nu există 

date 

nu există 
date 

Lucrător 
Local 

nu există date nu există date nu există date nu există date nu există 
date 

10 mg/m³ 

Sistemic 
nu există date nu există date nu există date 84 mg/kg nu există 

date 

nu există 
date 

 

Valori PNEC 

Compartiment Valoare Notă (Note) 

Apă dulce 0,1 mg/L nu sunt note 

Apă marină 0,01 mg/L nu sunt note 
Sediment de apă dulce 0,765 mg/kg nu sunt note 
Sediment de apă de mare. 0,0765 mg/kg nu sunt note 
Staţie de epurare a apelor uzate (STP) 100 mg/L nu sunt note 
Eliberări intermitente 1 mg/L nu sunt note 
Toxicitate secundară nu există date nu sunt note 
Sol 0,109 mg/kg nu sunt note 

 
8.2 Controale ale expunerii: 

În cazul materialelor periculoase fără limitarea cantităţii, angajatorul trebuie să reducă la minim frecvenţa expunerii; din punct de 
vedere tehnic şi ştiinţific va urmări atingerea unui nivel care nu este dăunător sănătăţii. 
În conformitate cu normele de higienă la locul de muncă evitaţi vărsarea pe haine şi pardoseli şi contactul cu ochii şi pielea.  
În conformitate cu regulamentul pentru controlul expunerii profesionale (Directiva 98/24 / CE), se recomandă utilizarea extracţiei 
localizate în zona de lucru, ca măsură de protecţie colectivă, pentru a evita depășirea limitelor de expunere profesională. 

8.2.2. Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentul de protecţie personală: 
În cazul utilizării echipamentului individual de protecţie, acesta trebuie să fie aplicat cu marcajul CE, în conformitate cu Directiva 
89/686/CE.  
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Pentru mai multe informaţii despre echipamentele individuale de protecţie (depozitare, utilizare, curăţare, întreţinere, clasa de 
protecţie etc.), trebuie să consultaţi broșurile informative furnizate de producătorii de EIP. Pentru informaţii suplimentare, vezi 
subsecţiunea 7.1. 
Toate informaţiile conţinute aici sunt o recomandare care necesită anumite specificaţii de la serviciile de prevenire a riscului la 
locul de muncă, deoarece nu se știe dacă compania dispune de măsuri suplimentare. 
Asiguraţi-vă că staţiile de spălare a ochilor și dușurile de urgenţă sunt disponibile în apropiere. 
1. Protecţia ochilor/feţei: În cazul în care există riscul de stropire, folosiţi scut de protecţie pentru faţă corespunzător, de 

categorie II  (EN 166, EN 167, EN168, EN ISO 4007), cu marcajul CE corespunzător. Curăţaţi zilnic și dezinfectaţi periodic, 
conform instrucţiunilor producătorului. 

2. Protecţia pielii:  
a. Protecţia mâinilor: Utilizaţi mănuși de protecţie chimice corespunzătoare, care nu sunt de unică folosinţă , de 

categoria III , cu marcajul CE corespunzător (EN 374, EN 16523, EN 420). Timpul de penetrare indicat de 
producător trebuie să depășească perioada în care produsul este utilizat. Nu folosiţi creme de protecţie după ce 
produsul a intrat în contact cu pielea. Întrucât produsul este un amestec din mai multe substanţe, rezistenţa 
materialului mănușii nu poate fi calculată în prealabil și trebuie verificată așadar înainte de utilizare. 

b. Alte: Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată, rezistentă la substanţe chimice, de categoria III, de unică 
folosinţă, antistatică și ignifugă, pentru protecţia împotriva riscurilor chimice, cu marcajul CE corespunzător (EN 
1149, EN 13034, EN ISO 13982, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN ISO 13688, EN 464) și încălţăminte de siguranţă 
antistatică și ignifugă (EN ISO 13287, EN ISO 20345, EN 13832). Numai pentru uz profesional. Curăţaţi periodic 
hainele, conform instrucţiunilor producătorului și înlocuiţi cizmele la orice semn de deteriorare. 

3. Protecţia respiraţiei:  Folosiţi un dispozitiv de protecţie respiratorie corespunzător (EN 149, EN 405): mască de filtrare din 
categoria III pentru gaze, vapori și particule cu marcajul CE corespunzător. Înlocuiţi atunci când se observă o creștere a 
rezistenţei la respiraţie și / sau se detectează un miros sau gust al contaminantului. 
Acest produs nu trebuie utilizat în condiţii de ventilaţie insuficiente, decât dacă se folosește o mască de protecţie cu un filtru 
de gaz adecvat (adică tip A1 conform standardului EN 14387). 

4. Pericole termice: Nu sunt pericole termice cunoscute.  
8.2.3. Controlul expunerii mediului:   

În conformitate cu legislaţia comunitară pentru protecţia mediului, se recomandă evitarea eliberării produsului și ambalajul în 
mediu. Pentru informaţii suplimentare, vezi subsecţiunea 7.1. 
Secţiunea 8 speficică prevederile privind utilizarea corectă şi în condiţii normale de mediu a produsului. În cazul folosirii 
produsului în condiţii speciale de lucru, veţi adopta noi măsuri de protecţie, veţi utiliza echipamente şi haine de protecţie 
adecvate şi veţi solicita sfatul unui expert. 

 
 

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ŞI CHIMICE: 
 
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice și chimice de bază: 
 

Parametru Valoare / Metodă de analiză / Observaţii 

1.  Aspect:  aerosoli 

2.  Miros:  nu există date* 

3.  Pragul de acceptare a mirosului:  nu se aplică 

4. pH:  nu se aplică 
5.  Punctul de topire/punctul de îngheţare:  nu se aplică 
6.  Punctul iniţial de fierbere și intervalul de fierbere:  -12 ºC (Carburant) 
7.  Punctul de aprindere: -83 ºC (Carburant) 
8.  Viteza de evaporare:  nu se aplică 
9. Inflamabilitatea (solid, gaz):  nu se aplică 
10. Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau 
de explozie:  

nu se aplică 

11. Presiunea de vapori:  <300000 Pa (300 kPa) / 50 °C 
12. Densitatea vaporilor: nu se aplică 
13.  Densitatea relativă: nu se aplică 
14. Solubilitatea (solubilităţile):  nu se aplică 
15. Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă:   nu se aplică 
16. Temperatura de autoaprindere:  460 ºC (Carburant) 
17. Temperatura de descompunere:  nu se aplică 
18.  Vâscozitatea:  nu se aplică 
19. Proprietăţi explozive:  nu se aplică 
20. Proprietăţi oxidante:  nu se aplică 

9.2. Alte informaţii: 
COV (aprovizionare): 21,3 % greutate 
Densitatea COV la 20 ºC: 208,78 kg/m³ (208,78 g/L) 
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Număr mediu de carbon: nu se aplică 
Masa moleculară medie: nu se aplică 
Densitate la 20 °C: 980 kg/m³ 
Concentraţie: nu se aplică 
Tensiunea de la suprafaţă la 20 ºC: nu se aplică 
Indice de refracţie: nu se aplică 
*: Producătorul nu a efectuat teste cu privire la acest parametru pentru produs sau rezultatele testelor nu au fost disponibile la 
data publicării fișei cu date de securitate.  

 
 

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
 
10.1.  Reactivitate: 
 Nu se așteaptă reacţii periculoase, deoarece produsul este stabil în condiţiile de depozitare recomandate. Se vedea Secţiunea 7.  
10.2.  Stabilitate chimică: 

Stabil chimic în condiţii normale de depozitare, de manipulare şi de utilizare.   
10.3.  Posibilitatea de reacţii periculoase: 

În condiţiile specificate, nu sunt așteptate reacţii periculoase care duc la temperaturi sau presiuni excesive.  
10.4.  Condiţii de evitat: 

A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.  Fumatul interzis.  
Temperaturile ridicate cresc riscul de ardere. 

 Evitaţi expunerea la lumina directă a soarelui. 
10.5.  Materiale incompatibile: 

Oxidanţi puternici, acizi și baze. 
10.6.  Produși de descompunere periculoși: 

În funcţie de condiţiile de descompunere, se pot elibera amestecuri complexe de substanţe chimice: dioxid de carbon (CO2), 
monoxid de carbon și alţi compuși organici. 

  
 

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE  
 
11.1.  Informaţii privind efectele toxicologice: 

Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
 Corodarea/iritarea pielii: Provoacă iritarea pielii. 
 Lezarea gravă/iritarea ochilor: Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Poate provoca simptome de alergie sau 
astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 

 Mutagenitatea celulelor germinative: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
 Cancerogenitatea: Susceptibil de a provoca cancer. 
 Toxicitatea pentru reproducere: Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. 
 STOT-expunere unică: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 STOT-expunere repetată: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
 Pericol prin aspirare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
11.1.1. Rezumate ale informaţiilor obţinute prin testare: 
 Nu există date. 
11.1.2. Proprietăţile toxicologice relevante: 

Toxicitatea acută:  
Propan-1,2-diol, propoxilat: 
LD50 (oral, șobolan): 1000 mg/kg 
LD50 (dermic): > 2000 mg/kg 
LC50 (inhalare): >20 mg/L (4 h) 
Cloroalcani, C14-17: 
LD50 (oral): > 2000 mg/kg 
LD50 (dermic): > 2000 mg/kg 
LC50 (inhalare): >20 mg/L (4 h) 
4,4´-metilenedifenil diizocianat, izomeri și omologi: 
LD50 (oral): > 2000 mg/kg 
LD50 (dermic): > 2000 mg/kg 
LC50 (inhalare): 11 mg/L (4 h) (ATEi) 
Izobutan: 
LD50 (oral): > 2000 mg/kg 
LD50 (dermic): > 2000 mg/kg 
LC50 (inhalare): > 5 mg/l (4 h) 
Propan: 
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LD50 (oral): > 2000 mg/kg 
LD50 (dermic): > 2000 mg/kg 
LC50 (inhalare): > 5 mg/l (4 h) 
Dimetil eter: 
LD50 (oral): > 2000 mg/kg 
LD50 (dermic): > 2000 mg/kg 
LC50 (inhalare, şobolan): 308,5 mg/L (4 h) 

 ATEmix: 
 Oral: 13824,15 mg/kg (Metoda de calcul) - 0 % din amestec constă în ingredient(e) cu o toxicitate orală necunoscută. 

Dermic: >2000 mg/kg (Metoda de calcul)  
Inhalare: 47,72 mg/L (4 h) (Metoda de calcul) – 0 % din amestec constă în ingredient(e) cu o toxicitate necunoscută. 

11.1.3. Informaţii privind căile probabile de expunere: 
 Ingerare, inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochiul. 
11.1.4. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice: 

În cazul unei expuneri repetitive, prelungite sau la concentraţii mai mari decât limitele de expunere profesională recomandate, 
pot rezulta efecte adverse asupra sănătăţii, în funcţie de mijloacele de expunere:  
Ingerare: Consumul unei doze considerabile poate provoca iritaţii în gât, dureri abdominale, greaţă și vărsături. 
Inhalare: Provoacă iritaţii la nivelul căilor respiratorii, care, în mod normal, este reversibil și limitat la căile tractului respirator 
superior. 
Contactul cu pielea: Produce inflamaţii ale pielii. 
Contactul cu ochiul: Provoacă leziuni oculare grave după contact. 
Efecte sensibilizante: 
Respiraţie: Expunerea prelungită poate duce la hipersensibilitate respiratorie specifică. 
Dermal: Contactul prelungit cu pielea poate duce la episoade de dermatită de contact alergică. 
Expunerea în concentraţii mari poate afecta sistemul nervos central. provocând dureri de cap, ameţeli, vertij, greaţă, vărsături, 
confuzie și, în cazuri grave, pierderea cunoștinţei. 

11.1.5. Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o 
expunere pe termen scurt: 
Provoacă iritarea pielii. 
Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 
Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
Susceptibil de a provoca cancer. 
Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. 
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 

11.1.6. Efecte interactive: 
 Nu există date. 
11.1.7. Absenţa datelor specifice: 

Nu sunt informaţii. 
11.1.8. Alte informaţii: 

Conţine glicoli. Se recomandă să nu respiraţi vaporii pe parcursul unei perioade îndelungate, cu privire la posibilităţi de efecte 
periculoase pentru sănătate. 
Informaţiile experimentale referitoare la proprietăţile toxicologice ale produsului în sine nu sunt disponibile. 
 

 

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE  
 
12.1. Toxicitatea: 

Toxicitate acvatică acută Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
Acvatice cronice toxicitate: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
Informaţiile experimentale referitoare la proprietăţile eco-toxicologice ale produsului în sine nu sunt disponibile. 
Informaţii despre componenţi:  
Cloroalcani, C14-17: 
LC50: 0,1 - 1 mg/L (96 h), peşte 
EC50: 0,1 - 1 mg/L (96 h), crustaceu 
EC50: 0,1 - 1 mg/L, alge 

12.2.  Persistenţa și degradabilitatea: 
 Nu există date. 
12.3.  Potenţialul de bioacumulare: 

Izobutan: 
BCF: 27 
Log Pow: 2,76 
Potenţialul de bioacumulare: scăzut. 
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Propan: 
BCF: 13 
Log Pow: 2,86 
Potenţialul de bioacumulare: scăzut. 

12.4.  Mobilitatea în sol: 
Dimetil eter: 
Tensiunea de suprafaţă: 1,136E-2 N/m (25 ºC) 
Izobutan: 
Koc: 35 
Mobilitate: foarte ridicat 
Tensiunea de suprafaţă: 9,84E-3 N/m (25 ºC) 
Henry: 120576,75 Pa·m³/mol 
Volatil în sol uscat și umed. 
Propan: 
Koc: 460 
Mobilitate: moderat 
Tensiunea de suprafaţă: 7,02E-3 N/m (25 ºC) 
Henry: 71636,78 Pa·m³/mol 
Volatil în sol uscat și umed. 

12.5.  Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: 
Componentele produsului nu îndeplinesc criteriile pentru substanţe PBT sau vPvB.  

12.6.  Alte efecte adverse: 
Nu există date.   
 

 

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor: 

Eliminarea se va realiza conform normelor locale.  
13.1.1. Informaţii privind tratarea deșeurilor: 

Eliminare în conformitate cu prevederile legislaţiei actuale privind tratarea deșeurilor.  
Consultaţi managerul autorizat al serviciilor de deșeuri, cu privire la operaţiunile de evaluare și de eliminare.  

 Tipul de deșeuri (Regulamentul (UE) Nr. 1357/2014): 
 HP3 Inflamabil,  

HP14 Ecotoxice,  
HP5 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare  
HP6 Toxicitate acută,  
HP7 Cancerigene,  
HP13 Sensibilizante,  
HP4 Iritante — iritarea pielii și leziuni oculare. 
 
Cod din lista deșeurilor:  
16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe periculoase 
*: Deşeuri periculos 

13.1.2. Metodele de eliminare al ambalajelor: 
În cazul în care containerul a fost în contact direct cu produsul, acesta va fi tratat la fel ca produsul. În caz contrar, acesta va fi 
tratat ca reziduu nepericulos. Nu este recomandat eliminarea în canalizare. 
Cod din lista deșeurilor:  
15 01 00  ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat) 

13.1.3. Proprietăţile fizico-chimice care ar putea afecta opţiunile de tratare a deșeurilor: 
 Nu există date. 
13.1.4. Eliminarea prin sistemul de canalizare: 
 Nu există date. 
13.1.5. Precauţii speciale pentru orice opţiune de tratare a deșeurilor recomandată: 
 Nu există date. 
 
 
 
 

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 
 
14.1.  Numărul ONU: 

UN 1950 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie: 
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Transport intern:   AEROSOLI inflamabili 
Transport internaţional:  AEROSOLS, flammable 

14.3.  Clasa (clasele) de pericol pentru transport(es): 
2 

14.4.  Grupa de ambalare: 
Nu este grupă de ambalare. 

14.5.  Pericole pentru mediul înconjurător: 
Pericole pentru mediul înconjurător: Da.  
Poluant marin: Da.  

14.6.  Precauţii speciale pentru utilizatori: 
 ADR/RID: Etichetă: 2.1 
   Dispoziţie specială: 190, 327, 344, 625 
   Cod de restricţie în tunel: D 
   Cantitate limitată: 1 L 
 IMDG:  Etichetă: 2.1 
   Dispoziţie specială: 63, 959, 190, 277, 327, 344 
   EmS: F-D, S-U 
   Cantitate limitată: 1 L 
   Grup de segregare: nu se aplică. 
 IATA:  Etichetă: 2.1 
14.7.  Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și cu Codul IBC: 
 Nu se aplică. 
 
 

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE  
 
15.1.  Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii și al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul 

în cauză:  
 
REGULAMENTUL (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse 
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei (CEE) nr. 76/769 a Consiliului şi a Directivelor (CEE) nr. 91/155, 
(CEE) nr. 93/67, (CE) nr. 93/105 şi (CE) nr. 2000/21 ale Comisiei 

 
REGULAMENTUL (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor (CEE) nr. 67/548 şi (CE) nr. 
1999/45, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
  
REGULAMENTUL (UE) Nr. 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice 
(REACH) 
 
DIRECTIVA 2013/10/UE A COMISIEI din 19 martie 2013 de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli în vederea adaptării dispoziţiilor privind etichetarea la 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanţelor și a amestecurilor 
 
Substanţe candidate pentru autorizare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH): nu se aplică.    
 
Substanţele incluse în Anexa XIV REACH: nu se aplică 
 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon: nu se aplică 
 
Regulamentul (UE) nr. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase: nu se aplică 
 
Articolul 95, Regulamentul (UE) nr. 528/2012: nu se aplică 
 
Categoria Seveso III: 
P3a AEROSOLI INFLAMABILI 
Cerinţe de nivel inferior: 150 de tone (net) 
Cerinţe de nivel superior: 500 de tone (net) 
 
E1 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria acut 1 sau cronic 1 
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Cerinţe de nivel inferior: 100 de tone  
Cerinţe de nivel superior: 200 de tone 
 
Limitările referitoare la comercializarea și utilizarea anumitelor substanţe și amestecuri periculoase (anexa XVII REACH, 
etc ...): 
Condiţii de restricţie:  
Intrarea nr. 3 
Intrare nr. 40 
Intrare nr. 56  
 
Dispoziţii specifice în ceea ce privește protejarea umană sau al mediului: 
Se recomandă utilizarea informaţiilor incluse în această fișă cu date de securitate, ca bază pentru efectuarea evaluărilor de risc 
specifice locului de muncă, pentru a stabili măsurile de prevenire a riscurilor necesare pentru manipularea, utilizarea, stocarea și 
eliminarea acestui produs. 

 
15.2.  Evaluarea securităţii chimice: Evaluarea siguranţei nu a fost realizată. 
 
 

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 
 
Informaţii privind revizia fișei cu date de securitate: 
Fişa cu date de securitate a fost revizuită conform Anexei I a Regulamentului 830/2015/EU (Secţiunea 1-16).   
Compoziţia și clasificarea de pericol al amestecului au fost modificate în comparaţie cu versiunea anterioară. 
 
Această fișă cu date de securitate înlocuiește toate versiunile anterioare în conformitate cu anexa II al Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006.  
 
Bibliografie / Surse utilizate:  
Versiunea anterioară a fișei cu date de securitate (30. 03. 2016, versiunea 1).  
Fişa cu date de securitate emisă de producător (07. 11. 2019, versiunea 2). 
 
Metode utilizate pentru clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008:  
 

Clasificare Metodă 

Aerosoli, categoria de pericol 1 – H222; H229 În baza rezultatelor de testare (date de 
test) 

Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 – H315 Pe baza metodei de calcul 

Sensibilizare – Piele, categoria de pericol 1 – H317 Pe baza metodei de calcul 

Sensibilizare – Căi respiratorii, categoria de pericol 1 – H334 Pe baza metodei de calcul 

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 – H319 Pe baza metodei de calcul 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de 
pericol 3, iritarea căilor respiratorii – H335 

Pe baza metodei de calcul 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată, categoria de 
pericol 2 – H373 

Pe baza metodei de calcul 

Cancerigenitate, categoria de pericol 2 – H351 Pe baza metodei de calcul 

Toxicitate pentru reproducere, categorie suplimentară, efecte asupra alăptării 
sau prin intermediul alăptării – H362 

Pe baza metodei de calcul 

Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 – H400 Pe baza metodei de calcul 

Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 - H410 Pe baza metodei de calcul 

 
Frazele de pericol relevante (cod şi textul complet) menţionate în Secţiunea 2 şi 3:  
H220 – Gaz extrem de inflamabil. 
H222 – Aerosol extrem de inflamabil. 
H229 – Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. 
H280 – Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.  
H302 – Nociv în caz de înghiţire. 
H315 – Provoacă iritarea pielii. 
H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H332 – Nociv în caz de inhalare. 
H334 – Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
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H351 – Susceptibil de a provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere 
nu provoacă acest pericol>. 
H362 – Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. 
H373 – Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere 
prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest 
pericol>.  
H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
EUH 204 – Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică. 

 
Recomandări privind instruirea: Instruirea minimă pentru personalul care folosește acest produs este recomandată pentru 
prevenirea riscurilor industriale și pentru a facilita înţelegerea și interpretarea acestor fișe cu date de securitate, precum și a 
etichetei produsului. 

 
Textul complet al abrevierilor utilizate în fişa cu date de securitate: 
ADN: Acordul european privind transportul internaţional de mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare. 
ADR: Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase. 
ATE: Toxicitate acută estimată. 
AOX: Halogenuri organice adsorbabile. 
BCF: Factorul de bioconcentrare. 
BOD: Consumul biologic de oxigen. 
Număr CAS: Numărul Chemical Abstracts Service. 
CLP: Regulamentul (CE) nr 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și a amestecurilor. 
CMR efecte: Efecte cancerigene, mutagene, reprotoxice.  
COD: Consumul chimic de oxigen.  
CSA: Evaluarea securităţii chimice.   
CSR: Raport de securitate chimică.   
DNEL: Nivel-calculat-fără-efect. 
ECHA: Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice. 
CE:  Comunitatea Europeană.   
Număr-EC: Numerele EINECS și ELINCS (a se vedea de asemenea EINECS și ELINCS). 
EEC: Comunitatea economică Europeană. 
EEA: Spaţiul Economic European (UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia).  
EINECS: Inventarul European pentru Substanţe Chimice Comerciale Existente. 
ELINCS: Lista Europeană a substanţelor chimice notificate. 
EN: Norma Europeană.   
EU: Uniunea Europeană.  
EWC: Catalogul european de cod deşeu (înlocuit cu lista de deșeuri  – vezi mai jos) 
GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Produselor Chimice. 
IATA: Transport aerian internaţional. 
ICAO-TI: Instrucţiuni tehnice pentru transportul aerian sigur al mărfurilor periculoase. 
IMDG: Codul Maritim Internaţional al Mărfurilor Periculoase. 
IMSBC: Marfă maritimă solidă internaţională în vrac. 
IUCLID: Baza de date internaţională uniformizată pentru substanţe chimice. 
IUPAC: Uniunea Internaţională de Chimie Pură și Aplicată. 
Kow: Coeficientul de partiţie n-octanol/apă. 
LC50: Concentraţia letală determinând mortalitate de 50%. 
LD50: Doză letală determinând mortalitate de 50% (Doză letală medie).  
LoW: Lista deșeurilor. 
LOEC: Cea mai mică concentraţie de efect observat. 
LOEL: Cel mai mic nivel de efect observat. 
NOEC: Concentraţie fără efect observat. 
NOEL: Niciun nivel de efect observat. 
NOAEC: Concentraţie la care nu se observă niciun efect advers. 
NOAEL: Concentraţia fără efecte adverse observabile. 
OECD: Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 
OSHA: Administrarea Securitate și Sănătate în muncă. 
PBT:  Persistent, bioacumulativ şi toxic.  
PNEC: Predicted no effect concentration (concentraţie predictibilă fără efect). 
QSAR: Relaţia de activitate a structurii cantitative. 
REACH: Regulamentul 1907/2006 / CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice.  
RID: Reglementări privind Transportul feroviar internaţional de mărfuri periculoase. 
SCBA: Aparat de respiraţie autonom. 
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SDS: Fișa cu date de securitate.  
STOT: Toxicitate asupra organelor ţintă specifice.  
SVHC: Substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită. 
UN: Naţiunile Unite.  
UVCB: Substanţe chimice cu compoziţie necunoscută sau variabilă, produse complexe de reacţie și materiale biologice. 
VOC: Compuşi organici volatili. 
vPvB: foarte persistent şi foarte bioacumulativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Această fişă cu date de securitate a fost întocmită pe baza informaţiilor furnizate de către producător/furnizor şi conform 
reglementărilor relevante.   
Informaţiile, datele și recomandările conţinute în acest document sunt furnizate cu bună credinţă, fiind obţinute din surse de 
încredere și considerate a fi adevărate și corecte la data emiterii; cu toate acestea, nu reprezintă o garanţie cu privire la caracterul 
exhaustiv al informaţiilor.   
FDS va fi utilizat numai ca un ghid pentru manipularea acestui produs; pe parcursul manipulării și utilizării produsului pot apărea 
sau fi necesare şi alte consideraţii.    
Utilizatorii sunt avertizaţi să stabilească concordanţa şi aplicabilitatea informaţiilor de mai sus la situaţiile şi scopurile lor specifice 
şi îşi asumă toate riscurile asociate utilizării acestui produs.  
Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe deplin reglementările locale, naţionale şi internaţionale cu privire la utilizarea 
acestui produs.          
 
 

 
 

Fişa cu date de securitate a fost întocmită de:  
MSDS-Europe  
Filiala internaţională de Toxinfo Kft. 
 
Ajutor profesionist pentru explicarea fişei cu 
date de securitate: 
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com 
www.msds-europe.com  
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