
DATA ULTIMEI REVIZII: 02/10/2008

FIŞA TEHNICA DE SECURITATE

LIQUID HARDENER.

1 IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS ŞI A FIRMEI SAU ÎNTREPRINDERII

DENUMIREA PRODUSULUI LIQUID HARDENER.

PRODUS NR. X0014

ITW DEVCONFURNIZOR

BAY 150

SHANNON INDUSTRIAL ESTATE

SHANNON

CO CLARE

IRELAND

T: +353 (0)61471299

F: 353(0)61471285

2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS

Nociv în contact cu pielea. Provoacă arsuri. Poate provoca o iritare prin contact cu pielea. Toxic pentru organismele acvatice,  poate 

provoca efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

CLASIFICAREA Xn;R21. C;R34. R43. N;R51/53.

3 COMPOZIŢIA/INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE

EC No.Denumire ClasificareaNr. CAS Conţinut

205-411-02-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMINE C;R34 Xn;R21/22 R43 R52/53140-31-8 1-10%

246-672-0NONYL PHENOL Xn;R22. C;R34. N;R50/53.25154-52-3 1-10%

203-950-6TRIETHYLENETETRAMINE C;R34 Xn;R21 R43 R52/53112-24-3 30-60%

Textul integral pentru toate frazele R este prezentat în secţiunea 16

4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR

INFORMAŢII GENERALE

În caz de accident sau boală,  a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil,  a i se arăta eticheta). A nu inspira vaporii/aerosolii. A se 

evita contactul cu ochii.

INHALARE

Mutaţi imediat persoana expusă la aer. Atunci când respiraţia se desfăşoară cu dificultate,  personal instruit corespunzător poate asista 

persoana afectată administrându-i oxigen. Contactaţi un medic dacă disconfortul persistă.

INGERARE

Nu induceţi voma. Beţi multă apă.  Solicitaţi asistenţă medicală.

CONTACT CU PIELEA

Îndepărtaţi persoana afectată de sursa de contaminare. Spălaţi pielea bine cu apă şi săpun timp de câteva minute.  Contactaţi un medic 

dacă iritaţia persistă.

CONTACTUL CU OCHII

Spălaţi imediat ochii cu multă apă în timp ce ridicaţi pleoapele.   Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute şi acordaţi îngrijire medicală.  

Contactaţi un medic dacă iritaţia persistă.

5 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR

Incendiul poate fi stins folosind:  Apă.  Spumă,  dioxid de carbon sau pulbre uscată.

PROCEDURI SPECIALE DE URMAT ÎN CAZ DE INCENDIU

Staţi în direcţia din care bate vântul spre a evita fumul. A se evita îndreptarea jetului de apă direct spre foc; aceasta duce la dispersia şi 

întinderea focului.  Păstraţi apa scursă din sistemul de canalizare şi din surse de apă. Îndiguiţi pentru a asigura controlul apei.

PERICOLELE SPECIALE

Evitaţi să respiraţi vaporii aprinşi.
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ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU:

În caz de incendiu folosiţi aparate de respirat independente şi îmbrăcăminte de protecţie completă.

6 MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

MĂSURILE DE PRECAUŢIE PERSONALE

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie precum este descris în secţiunea 8 din fişa tehnică de securitate.  

Asiguraţi o ventilaţie adecvată.

MĂSURILE DE PRECAUŢIE PENTRU MEDIU

Nu permiteţi accesul în ţevi de scurgere,  canalizare sau cursuri de apă. Scurgerile sau deversările necontrolate în cursurile de apă trebuie 

anunţate IMEDIAT la Autoritatea Apelor sau la instituţia împuternicită.

METODELE DE CURĂŢARE

Absorbiţi deversatul cu materiale absorbante necombustibile. Transferaţi într-un container în vederea evacuării. Conainerele ce conţin 

materialele deversate colectate trebuie etichetate corespunzător cu conţinutul şi simbolurile de avertizare corecte.

7 MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

MĂSURI DE PRECAUŢIE LA UTILIZARE

A se asigura o bună ventilaţie. A se utiliza numai în locuri bine aerisite. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Evitaţi să mâncaţi,  să beţi şi să 

fumaţi în timpul utilizării produsului. A nu se folosi în spaţii închise fără ventilaţie adecvată şi/sau dispozitiv de respiraţie. Nu mâncaţi,  nu 

beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului.

MĂSURI DE PRECAUŢIE LA DEPOZITARE

Depozitaţi în containerul original bine închis,  într-un loc uscat şi răcoros.

8 CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ

ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

PROCESS CONDITIONS

Asiguraţi facilităţi pentru spălarea ochilor şi spălare de urgenţă.

MĂSURI TEHNICE

Asiguraţi ventilaţie de evacuare locală sau generală adecvată.

PROTECŢIA RESPIRAŢIEI

Dacă ventilaţia este insuficientă,  trebuie furnizată o protecţie respiratorie adecvată.

PROTECŢIA MÂINILOR

Folosiţi mănuşi de protecţie confecţionate din:  Cauciuc sau plastic.

PROTECTIA OCHILOR

Purtaţi ochelari de protecţie omologaţi,  împotriva agenţilor chimici,  acolo unde este probabilă expunerea ochilor.

MĂSURI DE IGIENĂ

A se păstra departe de hrană,  băuturi şi hrană pentru animale. Este necesară o bună igienă personală. Spălaţi mâinile şi părţile 

contaminate cu apă şi săpun înainte de a părăsi locul de muncă. Nu mâncaţi,  nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Schimbaţi 

zilnic îmbrăcămintea de lucru înainte de a pleca de la lucru.

PROTEJAREA PIELII

A se evita contactul cu pielea. Purtaţi şorţ sau îmbrăcăminte de protecţie în caz de contact.

9 PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS

ASPECT Lichid

CULOAREA Chihlimbar

MIROS Amină.

SOLUBILITATEA Solubil în apă.

PUNCTUL DE FIERBERE (°C) 232 PUNCTUL DE TOPIRE (°C) n/a

DENSITATEA RELATIVĂ 0.98  20 ºC DENSITATEA VAPORILOR (AER=1) >1

PRESIUNEA VAPORILOR <10mmHg  21.1 RATA DE EVAPORARE <<1 (butyl acetate =1)

VALOAREA PH, SOLUŢIE 

CONCENTR.

10.5 @ 20 ºC PUNCTUL DE APRINDERE (°C) >93
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10 STABILITATE ŞI REACTIVITATE

STABILITATE

Stabil în condiţii de temperatură normală şi utilizare conform recomandărilor.

CONDIŢII DE EVITAT

Evitaţi căldura,  flăcările şi alte surse de combustie.  Evitaţi expunerea la căldură excesivă pentru perioade mai lungi de timp.  Evitaţi 

expunerea la temperaturi ridicate sau la lumina solară directă.

MATERIALE DE EVITAT

Evitaţi contactul cu agenţi oxidanţi. Evitaţi contactul cu acizii.

PRODUSE DE DESCOMPUNERE PERICULOASE

Incendiul sau temperaturile ridicate duc la:  Gaze azotoase (NOx).  Oxizi de:  Monoxid de carbon (CO).  Dioxid de carbon (CO2).  

Vapori/gaze/aburi de:  Amoniu sau amine.

11 INFORMAŢII TOXICOLOGICE

DOZA TOXICĂ 1 - LD50 2, 000 mg/kg (oral şobolan)

INGERARE

Coroziv. Chiar şi o cantitate mică poate provoca leziuni grave.

CONTACT CU PIELEA

Provoacă arsuri.  Coroziv. Contactul prelungit provoacă leziuni tisulare grave. Poate fi absorbit prin piele.  Poate provoca o iritare prin 

contact cu pielea. Risc de sensibilizare sau de reacţii alergice la persoanele sensibile.

CONTACTUL CU OCHII

Provoacă arsuri. Risc de traumatisme grave ale ochilor.

AVERTISMENTE CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE

 Această substanţă este corozivă. Această substanţă chimică poate provoca iritaţii ale pielii/ochilor şi arsuri (coroziv).

CALEA DE INTRARE

Inhalare. Absorbţie prin piele. Ingerare.

ORGANE ŢINTĂ

Expunerea prelungită sau repetată poate provoca Poate provoca leziuni la nivelul ficatului şi rinichilor. Sistemul respirator,  plămâni. 

Sistemul nervos central.

12 INFORMAŢII ECOLOGICE

ECOTOXICITATEA

Evitaţi eliberarea în mediul înconjurător. Produsul conţine o substanţă care este toxică pentru organismele acvatice şi care poate provoca 

efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

MOBILITATEA

Nu deversaţi în sistemele de canalizare,  cursurile de apă sau în pământ.

13 CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

METODE DE ELIMINARE

Evacuarea deşeurilor se face în conformitate cu cerinţele autorităţilor locale.

CLASA DE REZIDUURI

08  04 99

14 INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

GENERAL Acest produs nu este prevăzut în regulamentele internaţionale privind transportul mărfurilor periculoase 

(IMDG,  IATA,  ADR/RID)

15 INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE

ETICHETAREA

Coroziv Nociv Periculos pentru mediu
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CONŢINE 2-PIPERAZIN-1-YLETHYLAMINE

TRIETHYLENETETRAMINE

TEXTUL INTEGRAL AL FRAZELOR DE RISC

R21 Nociv în contact cu pielea.

R34 Provoacă arsuri.

R43 Poate provoca o iritare prin contact cu pielea.

R51/53 Toxic pentru organismele acvatice,  poate provoca efecte nefavorabile pe termen lung 

asupra mediului acvatic.

FRAZE SECURITATE

S26 În cazul contactului cu ochii,  se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist.

S45 În caz de accident sau boală,  a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil,  a i se 

arăta eticheta).

S36/37/39 Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare mănuşi şi mască de protecţie pentru 

ochi/faţă.

S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de 

securitate.

16 ALTE INFORMAŢII

DATA ULTIMEI REVIZII 02/10/2008

REVIZIE NR./ RĂSPUNS FTS 

GENERAT

8

DATA 06.01.05

TEXTUL INTEGRAL AL FRAZELOR DE RISC

Nociv în caz de înghiţire.R22

Provoacă arsuri.R34

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra 

mediului acvatic.

R50/53

DECLARAŢIE

Aceste informaţii se referă numai la materialul specific descris şi există posibilitatea să nu fie valabile în cazul în care un astfel de material este folosit în 

combinaţie cu orice alt material sau în orice procese. Astfel de informaţii sunt, în măsura cunoştinţelor şi punctelor de vedere ale companiei, corecte şi 

demne de încredere până la data indicată. Totuşi, nu există nici o garanţie privind cât de exacte, demne de încredere sau complete sunt acestea. 

Utilizatorului îi revine răspunderea de a stabili cât de adecvate sunt aceste informaţii pentru uzul său propriu.
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