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Fişă Tehnic ă de Securitate  
În conformitate cu 91/155 EEC 

 

  Data printării 14.12.2006                                                                 Revizuită la data de 14.12.2006 
                                                             

 

1.   Identificarea substan Ńei   

1.                                                                                                                                          
• Detalii despre produs: 

• Denumirea comercial ă: EMFIMASTIC PMS 60 INDUSTRIE 

• Codul produsului: 75013B,D 

• Aplica Ńiile substan Ńei / prepara Ńiei : Etanşant 

• Produc ător/Furnizor: 

EMFI SA 
3 RUE ETTORE BUGATTI 
BP 40030. 
67501 HAGUENAU CEDEX 
FRANTA 
Telefon: 33 3 88 90 60 00 
Fax: 33 3 88 73 48 38  
Internet: http://www.emfi.com    
 

• Departamentul de informa Ńii: Laborator 
• Departamentul de informa Ńii urgente:  ORFILA: 33 1 45 42 59 59 (în FranŃa)  
 

 
 

2.  Compozi Ńie/Informa Ńii despre componente:  
1.  

• Caracterizare chimic ă a produsului: 
• Descriere:  Etanşant 

 • Componente periculoase: 

 

CAS: 26761-40-0 
EINECS: 247-977-1 

Diisodecyl ftalat  5-15% 

CAS: 1305-78-8 
EINECS: 215-138-9 

Oxid de calciu 
 

Xi; R 41 < 2.5% 

CAS: 52829-07-9 
EINECS: 258-207-9 

BisecabaŃi(2,2,6,6-tertrametil-4-piperidyl) Xi, N; R 36-51/53 < 1% 

• Informa Ńii suplimentare:  Pentru redactarea frazeologiei de riscuri prezentată, a se vedea secŃ. 16. 
 
 
 

3.   Identificarea Riscurilor 
 

• Descrierea riscurilor: 
Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE. 

 
 

 

4.   Măsuri de prim ajutor  
 

•  Informa Ńii generale Nu sunt necesare măsuri speciale. 
•  După inhalare  
       SuplimentaŃi cu aer curat.  
       RecurgeŃi la tratament medical în caz de reclamaŃii. 
• După contactul cu pielea:  
      Imediat, spălaŃi cu apă şi săpun şi clătiŃi bine. 
      Dacă iritaŃia pielii continuă, consultaŃi medicul. 
• După contactul cu ochii:  
      ClătiŃi ochii deschişi, timp de câteva minute, cu apă de la robinet. Dacă simptomele persistă, consultaŃi  
      un medic. 
• După ingerare: ChemaŃi un medic, imediat. 
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• Denumirea comercial ă: EMFIMASTIC PMS 60 INDUSTRIE  
 

 

5.   Măsuri de prevenire a incendiilor: 
 

• Agenti de stingere a incendiilor adecva Ńi: CO2, pudră extinctoare sau pulverizator de apă.  
• Riscuri speciale cauzate de c ătre produs, rezultate în urma combustiei sau a gaze lor degajate:  
       În caz de incendiu, urmatoarele gaze pot fi eliberate:  
       Monoxid de carbon (CO) 
       În anumite împrejurări de incendiu, urme ale altor gaze toxice nu pot fi excluse, de ex.: 
       Oxid de azot.(NOx) 
• Echipament de protec Ńie: PurtaŃi un dispozitiv protectiv respirator de sine stătător. 

 
 

 

6.   Măsuri în cazul risipirilor accidentale          
 

• Măsuri de protec Ńie a persoanelor: Un risc deosebit de alunecare pe produsul scurs/vărsat. 
• Măsuri de protec Ńie a mediului înconjur ător 

Nu permiteŃi ca produsul să pătrundă în sistemele de canalizare sau în oricare altă apă curgătoare. 
• Măsuri de cur ăŃenie/colectare: ColectaŃi mecanic. 

 
 

 

7.   Manipulare si depozitare: 
 

• Manipulare 
• Informa Ńii privind manipularea sigur ă: EvitaŃi contactul cu ochii şi pielea. 
• Informa Ńii privind protec Ńia împotriva incendiilor şi exploziilor:   

Urme ale substanŃelor inflamabile se pot colecta în camera de aburire a sistemelor închise. PăstraŃi 
curăŃenia surselor de igniŃie. 

 

• Depozitare 
• Cerin Ńe ce trebuie s ă le îndeplineasc ă depozitele şi recipientele: DepozitaŃi într-un spaŃiu rece. 
• Informa Ńii referitoare la depozitare într-un spa Ńiu de depozitare comun: Nu sunt necesare. 
• Informa Ńii suplimentare referitoare la condi Ńiile de depozitare:  DepozitaŃi în condiŃii de mediu uscat. 

 
 

8.   Măsuri la expunere si de protec Ńie personala: 
• Informatii  suplimentare privind proiectul sistemel or tehnice:  Nu există date suplimentare; vezi   

 paragraful 7.  
 

 
� Componente cu valori limt ă ce necesit ă monitorizarea la locul de munc ă:  

      26761-40-0 diisodecyl ftalat 
WEL Valoare pe termen lung: 5 mg/m3 
      1305-78-8 oxid de calciu 
WEL Valoare pe termen lung: 2 mg/m3 
 

• Informa Ńii suplimentare: Listele care au fost valabile în timpul creării, au fost folosite ca şi 
principii fundamentale. 

• Echipament de protec Ńie personal ă 
Măsuri generale de protec Ńie şi igien ă SpălaŃi mâinile înainte de pauzele de masă şi la sfârşitul 
activităŃii. 

• Echipament respirator: Nu este necesar dacă spaŃiul este bine aerisit. 
• Protec Ńia mâinilor: 

Mănuşi din PVA sau nitrilice de calitate superioară. 
      Alegerea mănuşilor adecvate, nu depinde numai de tipul materialului, ci şi de alte mărci de calitate, şi  
      variază în funcŃie de producător. Produsul fiind un amestec de mai multe substanŃe, rezistenŃa   
      materialului, din care sunt confecŃionate mănuşile, nu se poate cunoaşte dinainte şi, astfel, trebuie  
      verificată înainte de aplicaŃie. 
• Protec Ńia ochilor:  Nu este necesară 
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• Denumirea comercial ă: EMFIMASTIC PMS 60 INDUSTRIE  
 

 

9.   Proprieta Ńi fizice şi chimice: 
 

 • Informa Ńii generale  
            Form ă:                                                                  Pastă 
            Culoare:                                                                        B: albă                      D: neagră 
            Miros:                                                                    Uşor 

• Schimbarea propriet ăŃilor 
    Punctul de topire / Domeniu de topire:             nedeterminat 
    Punctul de fierbere / Domeniu de fierbere:      190ºC   

• Punctul de aprindere:                                              > 61ºC 
• Temperatura de Autoaprindere:                            > 200ºC 
• Autoaprinderea:                                                      Produsul nu se autoaprinde la temperatura  
                                                                                        camerei 
• Pericol de explozie:                                                Produsul nu este exploziv. Totuşi este posibilă  
                                                                                        formarea de mixturi explozive de aer/vapori 
• Limite explozive: 
          Inferioar ă:                                                            1 Vol % 
         Superioar ă:                                                          20 Vol % 
• Densitatea la 20ºC:                                                1.6                                   
• Solubilitatea în / Miscibilitatea cu  
                  Apa:                                                              Nu este miscibil sau e dificil de mixat. 
 

 
 

10.  Stabilitate si reactivitate:  
 

• Descompunere termal ă / Condi Ńii de mediu ce trebuie evitate: 
Nu are loc nici o descompunere dacă este folosit conform specificaŃiilor. 

• Rezultate periculoase produse în urma descompunerii : Are reacŃii chimice cu apa formând metanol. 
 

 
 

11.   Informa Ńii toxicologice: 
 

Toxicitate acut ă:  

� Efecte iritante principale: 
� asupra pielii: Nici un efect iritant. 
� asupra ochilor: Efect uşor iritant. 
� Sensibilizare: Efect de sensibilizare prin contactul cu pielea este posibil datorită expunerii prelungite. 
 

 
 

12.   Informa Ńii ecologice:  
 

• Efecte ecotoxice: 
• Informa Ńii suplimentare: - 
• Note generale: 

Pericol pentru apă clasa 1 (Regulamentul Germaniei) (Din proprie apreciere): puŃin periculos pentru apă 
Nu permiteŃi ca produsul să ajungă la apa subterană, apa curgătoare sau în sistemele de canalizare. 
 

 
 

13.   Considera Ńii despre evacuare: 
 

• Produsul: 
• Recomandare: Incinerator pentru deşeuri periculoase sau gunoi autorizat. 
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• Denumirea comercial ă: EMFIMASTIC PMS 60 INDUSTRIE  
 

 

• Ambalajele murdare:  
• Recomandare:  

Ambalajele care nu au putut fi curăŃate trebuie evacuate în acelaşi mod ca şi produsul. 
 

 
 

14.   Informa Ńii despre transport: 
 

  

• Transport pe uscat ADR/RID (peste grani Ńă): 
• Clasa ADR/RID:                                                                        - 
• Observa Ńii:                                                                                Nepericulos 
 

 

 

• Transport maritim IMDG: 
• Clasa IMDG:                                                                             - 
• Poluan Ńi maritimi:                                                                    Nu 
• Observa Ńii:                                                                               Nepericulos 
 
 

• Transportul aerian ICAO-TI şi IATA-DGR: 
• Clasa ICAO/IATA:                                                                   - 
• Denumirea transportului propriu-zis:                                   Nereglementată 
 
 

 
 

15.   Reglement ări legale: 
 

• Însemn ări în conformitate cu prevederile UE: 
ExaminaŃi reglementările de securitate generale atunci când manipulaŃi substanŃele chimice. 
SubstanŃa nu este supusă clasificării conform listelor UE şi altor surse din literatura cunoscută nouă. 

 

• Ambalarea special ă a anumitor prepara Ńii: 
ConŃine N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamin. Poate produce o reacŃie alergică. 
Fişa de securitate este disponibilă pentru utilizatorii specializaŃi numai la cerere. 

 
 

 

16.   Informa Ńii suplimentare: 
 

          Aceste informaŃii se bazează pe cunoştintele noastre actuale. Totuşi, acest lucru nu va constitui o    
          garanŃie pentru oricare dintre proprietăŃile specifice ale produsului şi nu va institui o relaŃie   
          contractuală valabilă. 
         Aceasta fişă de securitate este, în special, în conformitate cu directivele europene 1999/45/CE şi  
         2001/59/CE; este redactată în conformitate cu directiva europeană 2001/58/CE. 
 

• Frazeologia R relevant ă 
36      Irtant pentru ochi 
41      Există un risc serios de vătămare a ochilor. 

      51/53  Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse de lungă-durată în mediul     
                 acvatic. 

 

• Departamentul emitent de MSDS:  Laborator 
• Contact : D-l COLLET 
• În conformitate cu normele interna Ńionale:  ISO 11014-1 
 

  


