
Permatex, Inc. 
10 Columbus Blvd. 
Hartford, CT 06106 
Telefon: 1-87-Permatex 
(877) 376-2839 
Telefon de urgenŃă:  
800-255-3924 

Fişă de securitate 
 

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSULUI 
Denumirea produsului: ULTRA COPPER POWER BEAD  9.5  OZ  AE 
Codul de produs: 85088 
Tipul de produs: Silicon (ambalaj limită) 

 
2. COMPOZIłIE/INFORMAłII DESPRE INGREDIENTE 

 
Ingrediente 

 
Procentaj ACGIH 8 Hr. TWA: OSHA 8 Hr. TWA: 

POLI (DIMETILSILOXAN), HIDROXI 
TERMINAT  
70131-67-8 

55-65 Nu este listat Nu este listat 

POLIDIMETILSILOXAN 
63148-62-9 

15-25 Nu este listat Nu este listat 

DIOXID DE SILICON MODIFICAT 
68611-44-9 

1-10 Nu este listat Nu este listat 

VINIL OXIMINOSILAN 
2224-33-1 

1-10 Nu este listat Nu este listat 

OXID DE FIER 
1309-37-1 

1-10 5 mg/m3 (Fe) 10 mg/m3 (Fe) microparticulă 

BIOXID DE SILICIU, MICA 
12001-26-2 

1-10 3 mg/m3 TWA 20 mppcf 

2-OXIMĂ BUTANONICĂ 
96-29-7 

**** Nu este listat Nu este listat 

AZOT 
7727-37-9 

**** Nu este listat Nu este listat 

 
3. IDENTIFICAREA RISCURILOR 

Toxicitate: Notă: Acest produs nu conŃine bioxid de siliciu microcristalin. Poate 
cauza iritaŃii la ochi şi la piele. Poate irita buzele, gingiile, limba, 
cavitatea bucală, nasul şi gâtul. Poate fi nociv dacă este ingerat. Când 
este încălzit la temperaturi de peste 300 de grade F în prezenŃa 
aerului, acest produs poate forma vapori de formaldehidă. 
Formaldehida este un potenŃial factor riscant cauzator de cancer şi un 
cunoscut sensibiluzator de piele şi respirator. CondiŃiile sigure de 
manipulare a produsului pot fi menŃinute prin păstrarea concentraŃiei 
de vapori sub limita permisibilă OSHA pentru formaldehidă. ****Când 
acest produs este expus umidităŃii, se poate forma oxima butanonică. 

Principalele căi de acces: Prin contactul cu ochii şi pielea, ingestie, inhalare 
Semne şi simptome ale expunerii Oxima butanonică produsă în timpul întăririi este toxică şi irită ochii, 

nasul şi gâtul. Supraexpunerea la silan poate cauza comă şi 
insuficienŃă respiratorie. 

 
 

Ingrediente 
 

 
Procentaj 

 
NTP: 

 
ACGIH Carcinogen 

 
IARC 

OXID DE FIER 
1309-37-1 

1-10  A4 – neclasificabil Grupa 3 

 
Stări medicale recnoscute ca fiind agravte prin 
expunere: 

Persoane cu probleme respiratorii precum emfizema şi astmul ar 
trebui să evite inhalarea. 

 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

Ingestia: ClătiŃi cavitatea bucală cu apă de mai multe ori. Dacă este ingerat, 
NU induceŃi vărsăturile. PăstraŃi-vă calmul individual. RecurgeŃi la 
îngrijire medicală. 

Inhalare: Dacă este inhalat, ieşiŃi la aer curat. RecurgeŃi la îngrijire medicală 
dacă iritaŃia respiratorie se intensifică sau dacă respiraŃia devine 
dificilă. 
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Denumirea produsului: ULTRA COPPER POWER BEAD  9.5  OZ  AE 
Codul de produs: 85088 
 

 

Contactul cu pielea: CurăŃaŃi pasta cu un prosop de hârtie sau cu o cârpă. SpălaŃi zonele 
expuse cu apă şi săpun. RecurgeŃi la îngrijire medicală, dacă iritaŃia 
persistă.  

Contactul cu ochii: În caz de contact, clătiŃi imediat ochii cu apă din abundenŃă timp de 
cel puŃin 15 minute şi recurgeŃi la îngrijire medicală, dacă iritaŃia 
persistă. 

 
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 

Punctul de aprindere (ºF/C): Peste 200 grade F (produs de bază). Metoda: Tag Closed Cup. 
AgenŃi de stingere recomandaŃi: Dioxid de carbon, substanŃe chimice uscate, spumă. 
Proceduri speciale de stingere a incendiilor: ****AtenŃie: Acest recipient este sub presiune cu nitrogen. Nu înlăturaŃi       

Pulverizatorul cu apă ar putea fi ineficace asupra flăcărilor, dar ar 
trebui utilizat pentru a menŃine recipientele expuse la incendii în 
mediu rece. 

Rezultate periculoase produse în urma incendiilor 
sau a descompunerii termale: 

Oxizi de nitrogen, metil etil cetona, posibil metil etil cetoxima. Vapori 
de bioxid de siliciu, oxizi de carbon. Formaldehidă. 

Riscuri excepŃionale datorate incendiului/exploziei:  Nici unul. 
Limita explozivă inferioară: Oxid de “ferris”: 2.6 
Limita explozivă superioară Oxid de “ferris”: 12.5 

 
6. MĂSURI ÎMPOTRIVA RISIPIRILOR ACCIDENTALE 

Proceduri în caz de risipire: CurăŃaŃi sau răzuiŃi produsul risipit. MenŃineŃi o bună aerisire pentru 
risipirile în cantităŃi mari. PlasaŃi resturile de produs într-un spaŃiu bine 
aerisit şi lăsaŃi să se întărească pe cauciuc. CurăŃaŃi bine produsul 
risipit, deoarece rezidurile sunt alunecoase. 

 
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

Depozitare: FeriŃi produsul de căldură, scântei sau flacără deschisă. Nu depozitaŃi 
produsul la temperaturi sub 120 grade F. Expunerea la temperaturi 
mari poate duce la explozia recipientului.  

Manipulare: EvitaŃi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaŃi vaporii. 

 
8. MĂSURI DE CONTROL ÎMPOTRIVA EXPUNERII/PROTECłIA PERSONALĂ 

Ochii: În mod normal, nu sunt necesare măsuri speciale, dar purtarea 
ochelarilor de siguranŃă va diminua efectele expunerii. Nu purtaŃi 
lentile de contact. 

Piele: Mănuşi din cauciuc sau plastic. 
VentilaŃie: Generală; ventilaŃie locală prin evacuare necesară pentru a controla 

orice impurităŃi ale aerului până la limitele lor de expunere pe 
perioada utilizării acestui produs.   

ProtecŃia respiratorie: În mod normal, nu este necesară. Un aparat respirator  (de ex: 
NIOSH, etc) ar trebui purtat atunci când expunerile este de aşteptat 
să depăşească limitele aplicabile. 

 
9. PROPRIETĂłI FIZICE ŞI CHIMICE 

Aspect: Pastă de culoarea cuprului 
Miros: UŞOR 
Punctul de fierbere (ºF): Nu se aplică, material polimeric 
pH: 7-8 
Solubilitate în apă: Polimerizată 
Gravitate specifică: 1.05  
ConŃinut VOC (Wt.%): 7.8% din masă 
Presiunea vaporilor: Mai puŃin de 5 mm Hg @ 70 de grade F 
Densitatea vaporilor (Aer=1): 3.0 
Rata evaporării: Mai lentă decât acetatul de butil 

 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

Stabilitate chimică: Stabil în condiŃii normale 
Polimerizare primejdioasă: NU VA AVEA LOC 
IncompatibilităŃi: OxidanŃi puternici. Polimerizat prin contactul cu umiditatea. Acizi, fier. 
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Denumirea produsului: ULTRA COPPER POWER BEAD  9.5  OZ  AE 
Codul de produs: 85088 

 
 

CondiŃii de mediu ce trebuie evitate: Umiditatea pe perioada depozitării. Nu expuneŃi produsul la căldură 
sau nu-l depozitaŃi la temperaturi de peste 120 F.  

Rezultate primejdioase produse în urma incendiului 
sau a descompunerii termice: 

Vapori de bioxid de siliciu, Formaldehida, Oxizi de carbon, Oxizi de 
nitrogen, Metil Etil Cetona, posibil Metil Ezil Cetoxima  

 
11. INFORMAłII TOXICOLOGICE 
A se vedea SecŃiunea 3.  

 
12. INFORMAłII ECOLOGICE 
Nici o dată informativă disponibilă. 

 
13. CONSIDERAłII DESPRE EVACUAREA PRODUSULUI 

Metoda recomandată pentru evacuare: Evacuarea ar trebui făcută în conformitate cu reglementările federale, 
de stat şi locale.  

Numărul de deşeu US EPA D003 – (recipient sub presiune) Deşeu periculos conform 40CFR 
261.23(6) 

 
14. INFORMAłII DESPRE TRANSPORT 
DOT (49CFR 172)  
Transportul intern terestru:  
Denumirea transportului DOT: Bunuri de consum (nu mai mult de 1 litru) 
Clasa primejdioasă: ORM-D 
Numărul UN/ID: Nici unul 
PoluanŃi marini: Nici unul 
IATA  
Denumirea transportului propriu-zis: Bunuri de consum (nu mai mult de 1 litru) 
Clasa sau divizia: Clasa 9 
Numărul UN/NA: ID 8000 
IMDG  
Transportul propriu-zis: Aerosoli, Cantitate limitată 
Clasa primejdioasă: Clasa 2.2 
Numărul UN: UN 1950 

 
15. INFORMAłII DE REGLEMENTARE 
SubstanŃele chimice SARA 313: Componentele de mai jos sunt prezentate ca şi SubstanŃe Chimice Toxice ce fac parte din 
SecŃiunea SARA 313 
Nici una. 

 
CALIFORNIA PROP 65: 
ATENłIE: Acest produs conŃine substanŃe chimice cunoscute în statul California ce pot cauza cancer şi disfuncŃionalităŃii 
reproductive. 

 
SituaŃia Inventarului TSCA: 
Toate componentele acestui produs sunt prezentate (exceptate de) pe Inventarul EPA TSCA. 

 
16. INFORMAłII SUPLIMENTARE: 

Evaluarea estimativă NFPA: SĂNĂTATE 2, INFLAMABILITATE 1, REACTIVITATE 1 
Clasificarea estimativă HMIS: SĂNĂTATE 2, INFLAMABILITATE 1, RISC FIZIC 0 

 
NFPA este o marcă comercială înregistrată a AsociaŃiei NaŃionale de ProtecŃie împotiva Incendiilor. 
HMIS este o marcă comercială înregistrată a AsociaŃiei NaŃionale de Pictură şi Tencuit. 

 
 

Pregătit de: Denise Boyd        Manager pentru Sănătate şi Securitate 
Compania: Permatex Inc.  10 Columbus Blvd.  Hartford, CT 06106 
Număr de telefon: 1-87-Permatex          (877) 376-2839 
Data revizuirii:                     02/24/2005 
Revizuire:                     Nouă 
Numărul revizuirii:  
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