
DATA ULTIMEI REVIZII: 09/10/2008

FIŞA TEHNICA DE SECURITATE

PLASTIC STEEL PUTTY(A) RESIN

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

DENUMIREA PRODUSULUI PLASTIC STEEL PUTTY(A) RESIN

PRODUS NR. X0001

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

Poate provoca o iritare prin contact cu pielea. Iritant pentru ochi şi pentru piele. Toxic pentru organismele acvatice,  poate provoca efecte 

nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

CLASIFICAREA Xi;R36/38. R43. N;R51/53.

SĂNĂTATE UMANĂ

Preparatul conţine o răşină epoxidică şi poate provoca sensibilizarea şi dezvoltarea de alergii.

3 COMPOZIŢIA/INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE

EC No.Denumire ClasificareaNr. CAS Conţinut

500-033-5EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ) R43 Xi;R36/38 N;R51/5325068-38-6 10-30%

Textul integral pentru toate frazele R este prezentat în secţiunea 16

4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR

INFORMAŢII GENERALE

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. În caz de accident sau boală,  a se consulta imediat medicul (Dacă este posibil,  a i se arăta eticheta).

INHALARE

Mutaţi imediat persoana expusă la aer.  Contactaţi un medic dacă disconfortul persistă.

INGERARE

Clătiţi foarte bine gura.  Nu induceţi voma. În caz de vomă,  capul trebuie menţinut sub nivelul trunchiului pentru ca voma din stomac să nu 

pătrundă în plămâni. 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.   Contactaţi un medic dacă iritaţia persistă.

5 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR

Stingeţi cu spumă,  dioxid de carbon sau pulbere uscată.

PROCEDURI SPECIALE DE URMAT ÎN CAZ DE INCENDIU

Evitaţi să respiraţi vaporii aprinşi. Staţi în direcţia din care bate vântul spre a evita fumul. Păstraţi apa scursă din sistemul de canalizare şi 

din surse de apă. Îndiguiţi pentru a asigura controlul apei.

PERICOLELE SPECIALE

Prin încălzire şi incendiere se pot forma vapori/ gaze iritante.

ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU:

În caz de incendiu folosiţi aparate de respirat independente şi îmbrăcăminte de protecţie completă.
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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 cu nisip sau alt absorbant inert. 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 utiliza numai în locuri bine aerisite. A se manipula şi a se deschide recipientul cu prudenţă. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. A se feri 

de căldură,  scântei şi flacără deschisă.  Nu mâncaţi,  nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Respectaţi normele de bună 

practică privind igiena industrială.

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

În caz de ventilaţie neadecvată folosiţi echipamentul respirator corespunzător.

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 echipament de protecţie.

9 PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS

ASPECT Pastă

CULOAREA Închis Gri

MIROS Miros uşor

SOLUBILITATEA Uşor solubil în apă.

PUNCTUL DE FIERBERE (°C) >260 PUNCTUL DE TOPIRE (°C) n/d

DENSITATEA RELATIVĂ 2.8  20 ºC PRESIUNEA VAPORILOR <0.03 mmHg  25

VALOAREA PH, SOLUŢIE 

CONCENTR.

7.0 @ 20 ºC PUNCTUL DE APRINDERE (°C) > 204

TEMP. DE AUTO APRINDERE (°C) >300

10 STABILITATE ŞI REACTIVITATE
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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 puternici.  Acizi puternici. Amine.

PRODUSE DE DESCOMPUNERE PERICULOASE

Descompunerea termică sau combustia poate elibera oxizi de carbon şi alte gaze sau vapori toxici. Vapori/gaze/aburi de:  Acizi – organici. 

Aldehide.

11 INFORMAŢII TOXICOLOGICE

CONTACT CU PIELEA

Iritant pentru piele.  Poate provoca o iritare prin contact cu pielea. Produsul conţine o cantitate mică de substanţă sensibilizatoare care 

poate provoca o reacţie alergică la persoanele sensibile,  după contacte repetate.

CONTACTUL CU OCHII

Iritant pentru ochi.

AVERTISMENTE CU PRIVIRE LA SĂNĂTATE

Preparatul conţine o răşină epoxidică şi poate provoca sensibilizarea şi dezvoltarea de alergii.

CALEA DE INTRARE

Inhalare. Ingerare. Contact cu pielea şi/sau ochii.

Denumire EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 )

DOZA TOXICĂ 1 - LD50 >2000  mg/kg (oral şobolan)

DOZA TOXICĂ 2 – LD50 >2000  mg/kg (oral şobolan)

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

DENUMIREA 

CORESPUNZĂTOARE 

TRANSPORTULUI

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  LIQUID,  N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average 

MW <= 700 ),  SOLVENT NAPHTHA)

3082NR. ONU RUTIER 9CLASA ADR NR.

Clasa 9: Diferite substanţe şi 

articole periculoase.

CLASA ADR IIIGRUPA DE AMBALARE ADR

90HAZARD No. (ADR) 9ETICHETA ADR NR.

3ZCODUL HAZCHEM 90GM6-IIICEFIC TEC(R) NR.

9CLASA RID NR. IIIGRUPA DE AMBALARE RID

3082NR. ONU MARITIM 9CLASA IMDG

9PAGINA IMGD NR. IIICOLETUL IMDG NR.
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F-A,  S-FEMS See GuideMFAG

Nu.POLUANT MARIN 3082NR. ONU, AERIAN

9CLASA ICAO IIIGRUPA DE AMBALARE AERIAN

15 INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE

ETICHETAREA

Iritant Periculos pentru mediu

CONŢINE EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 )

TEXTUL INTEGRAL AL FRAZELOR DE RISC

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

asupra mediului acvatic.

R43 Poate provoca o iritare prin contact cu pielea.

R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele.

FRAZE SECURITATE

S24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.

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

S28 După contactul cu pielea,  se spală imediat cu multă apă.

S37/39 Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.

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

securitate.

P5 Conţine compuşi epoxizi. A se vedea informaţiile furnizate de către producător.

16 ALTE INFORMAŢII

DATA ULTIMEI REVIZII 09/10/2008

REVIZIE NR./ RĂSPUNS FTS 

GENERAT

14

DATA 11.02.2005

TEXTUL INTEGRAL AL FRAZELOR DE RISC

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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