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FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
 
 

  

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂII/ÎNTREPRINDERII 

 
1.1. Element de identificare a produsului:  

MESTER Silicon Policarbonat 
 
1.2.  Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului și utilizări contraindicate:  
 Agent de lipire şi de etanșare pentru uz de către publicul larg. Silicon neutru pentru policarbonat, plexiglas, diverse materiale 

plastice și metale.   
  
 Categorie produs chimic:  
 PC1 - Materiale adezive și izolante 
 
1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:  

 
Detalii privind distribuitorul/ utilizatorul/ importatorul fișei cu date de securitate: 
Distribuitor:  
OPTIMA FORMA KFT. 
1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Tel.: +36 1 430 3090 

 
1.3.1. Numele persoanei responsabile: - 
 E-mail:    optima@optimaforma.hu 
 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă: Vă rugăm să completați! 
 
 

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 
2.1.  Clasificarea amestecului:  
  
 Clasificare pe baza Regulamentului 1272/2008/CE (CLP): 

Nu este clasificat amestec periculos. 
 

Frazele H de atenţionare: Nu sunt. 
 
2.2.  Elemente pentru etichetă:  

 
Frazele H de atenţionare: Nu sunt. 

 
Frazele P referitoare la măsurile de precauţie:  

 P102 –  A nu se lăsa la îndemâna copiilor.     

 
EUH 208 – Conţine: N- (3-trimetoxisilil) propil) etilendiamină. Poate provoca o reacţie alergică. 

 
2.3.  Alte pericole:  

Produsul nu are alte efecte nocive cunoscute asupra sănătăţii sau mediului înconjurător. 
Produsul nu corespunde criteriilor referitoare la materiale PBT sau vPvB.  
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SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 

 
3.1. Substanţă:    

Nu se aplică. 
 
3.2. Amestec: 
 

Denumire chimică Număr-CAS 
Număr-CE/ 

Numărul listei 
ECHA 

Nr. de  
registraţie 

REACH 

Conc.  
(%) 

Clasificare pe baza Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008 privind (CLP) 

Pictogram 
de pericol 

Categorie de 
pericol 

Fraze H 

5-etil-2,8-dimetil-5 - 
{[(propan-2-iliden) 
oxi) amino} -4,6-
dioxa-3,7-diaza-5-
silanona-2,7-dien* 

58190-57-1 611-631-1 - 1 – 5  
GHS08 
Atenţie 

STOT RE 2 H373 

N- (3-trimetoxisilil) 
propil) 
etilendiamină* 

1760-24-3 217-164-6 - 0,1 – 1  
GHS05 
GHS07 
Pericol 

Acute Tox. 4 
Eye Dam. 1 
Skin Sens. 1 

H332 
H318 
H317 

 
*: Specificată de producător, clasificarea substanţei nu este inclusă în Regulamentul 1272/2008 / CE, anexa VI. 
 
Nu conţine substanţe considerate periculoase, sau concentraţia de substanţe periculoase nu atinge măsura menţionată în 
regulamentele în cauză, prin urmare, nu este necesar să fie indicat în fişa cu date de securitate. 

 
Pentru textul integral al frazelor H, consultaţi secţiunea 16. 
 
 

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 
4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor:  

INGERARE:  
Măsuri:  

- Consultaţi un medic. 
 INHALARE: 

Măsuri: 
- În caz de inhalare accidentală a vaporilor rănitul trebuie dus la aer curat. 
- Consultaţi un medic. 

  CONTACTUL CU PIELEA: 
Măsuri: 

- Îndepărtaţi imediat haina şi pantofile murdare, cu excepţia cazului în care se lipesc de piele.  
- Spălaţi zona contaminată cu apă curgătoare din abundenţă şi cu săpun. 
- Dacă apare iritaţie, solicitaţi asistenţă medicală.   
- Dacă este posibil, arătaţi medicului recipientul sau eticheta produsului.  

 CONTACTUL CU OCHIUL: 
Măsuri: 

- Ochiul trebuie clătit cu multă apă, ridicând uşor pleoapele. 
- Dacă apare iritaţie, consultaţi un oftamolog.   

4.2.  Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:  
Contactul cu pielea: poate apare iritaţie și roșeaţă.  
Contactul cu ochii: poate apare iritaţie și roșeaţă la locul contactului.  

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată și tratamentele speciale necesare:  
Nu este necesar, tratament simptomatic. 
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SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:  
5.1.1. Mijloace de stingere corespunzătoare: 

Dioxid de carbon, substanţă chimică uscată, apă pulverizată, spumă de alcool sau polimer. Se va utiliza material de stingere 
adecvat mediului:  

5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzătoare: 
Nu sunt date disponibile.  

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză: 
În caz de incendiu se generează fum (monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot, silice) și alte substanţe periculoase,  
inhalarea acestora dăunează grav sănătăţii. Încălzirea poate provoca ruperea recipientelor.  

5.3.  Recomandări destinate pompierilor:  
Se utilizează echipamente de protecţie cu sistem de respiraţe independent.  Pentru a evita contactul cu ochii și pielea, utilizaţi 
îmbrăcăminte de protecţie adecvate. Recipientele închise în apropierea focului trebuie răcite cu apă pulverizată.  

 
 

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 cu privire la modul de stingere, îmbrăcaţi cu haine adecvate de protecţie.   
6.1.2. Pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă: 

Evacuaţi persoanele neprotejate, incompetente într-un loc sigur.  
Dacă este necesar, evacuaţi zona.  
Evitaţi contactul produsului cu pielea, cu ochii şi cu îmbrăcămintea. 
Evitaţi inhalarea vaporilor.  
Îndepărtaţi sursele de aprindere. 
Stingeţi flăcările deschise, nu fumaţi, nu folosiţi unelte care produc scântei, îndepărtaţi suprafeţele fierbinţi și altele surse de 
căldură. 
Recipientele trebuie protejate împotriva căldurii - pericol de explozie. Suprimaţi vaporii cu spray de apă. Vaporii se pot răspândi 
la nivelul solului și în apropierea surselor de aprindere prezintă pericol de explozie. 
Evitaţi contactul cu produsul scurs. 
Asiguraţi ventilaţiie corespunzătoare.  
Informaţi pe persoanele din zona înconjurătoare de la situaţia de urgenţă. 

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător: 
Nu permiteţi scurgerea în canalizare sau în ape.  

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curăţenie:  
Lăsaţi amestecul să se întărească, colectaţi-l și eliminaţi-l  într-o manieră profesională.  
Aruncaţi deșeurile colectate, așa cum este descris în secţiunea 13.  

6.4. Trimiteri către alte secţiuni:  
 Pentru alte informaţii vezi secţiunea 8 şi 13.  
 
 

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

Respectarea normelor de igienă aferente este obligatorie. 
Fumatul interzis.  
Măsuri tehnice: 
Asiguraţi ventilarea corectă în zonele de lucru.  
Instrucţiuni privind prevenirea izbucnirii incendiilor sau exploziilor: 
Nu sunt instrucţiuni specifice. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi: 
Măsuri tehnice şi condiţii de depozitare: 
Evitaţi contactul cu apă sau cu umiditate.  
A se păstra ferit de razele solare directe. 
Produsul poate fi depozitat doar în ambalajul original, închis şi etichetat corespunzător.  
Materiale incompatibile: Vezi secţiunea 10.5.  
Tipul materialului utilizat pentru ambalare/stocare: Nu sunt instrucţiuni specifice.  

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice): 
Nu există instrucţiuni specifice.  
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SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ  

 
8.1. Parametri de control: 

 
Valori limite de expunere pe baza HG nr. 1218 din 6 septembrie 2006 şi modificările ulterioare: 
Componentele amestecului nu sunt reglementate cu o valoare limită de expunere profesională.    
 

Valori DNEL 
Expunere orală Expunere dermică Expunere inhalabilă 

Pe termen scurt 
(acut) 

Pe termen lung 
(cronic) 

Pe termen scurt 
(acut) 

Pe termen lung 
(cronic) 

Pe termen scurt 
(acut) 

Pe termen lung 
(cronic) 

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 
nu există 

date 

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 
nu există 

date 

 

Valori PNEC 

Mediu Valoare Observaţii 

Apă dulce nu există date nu sunt observaţii 

Apă de mare nu există date nu sunt observaţii 
Sedimente de ape dulci nu există date nu sunt observaţii 
Sedimente de apă de mare: nu există date nu sunt observaţii 
Staţii de epurare a apelor 
reziduale (STP) 

nu există date 
nu sunt observaţii 

Emisii intermitente nu există date nu sunt observaţii 
Întoxicare secundară nu există date nu sunt observaţii 
Sol nu există date nu sunt observaţii 

 
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. 

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare: 
Respectaţi normele generale relative la subtanţele chimice. Evitaţi contactul cu ochii, îmbrăcăminte şi pielea. 
Asiguraţi ventilarea corectă în zonele de lucru.  

8.2.2. Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală:  
1. Protecţia ochilor/feţei:  În caz de risc de contact cu ochii, folosiţi ochelari de protecţie adecvaţi cu protecţie laterală (EN 

166). 
2. Protecţia pielii:   

a. Protecţia mâinilor:  Utilizaţi de mănuşi de protecţie din butil, nitril sau PVC conform normelor (EN 374).  
Timpul de penetraţie al materialului mănușilor:> 1 oră.  

b. Altele: Se va utiliza îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare prevederilor. 
3. Protecţia  respiraţiei:  Nu este necesar utilizarea echipmentului de protecţie respiratorie. 
4. Proprietăţi termice: Nu sunt cunoscute. 

8.2.3. Controlul expunerii mediului:  
Nu sunt instrucţiuni specifice. 
Punctul 8 specifică 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. 
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SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚIILE FIZICE ŞI CHIMICE 

 
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice și chimice de bază: 
 

Parametru Valoare / Metodă de analiză / Observaţii 

1. Aspect pastă de culoare diferite  

2. Miros miros caractersitic 

3. Pragul de acceptare a mirosului nu există date* 

4. valoare pH nu există date* 

5. Punct de topire / punctul de congelare nu există date* 

6. Punctul iniţial de fierbere și intervalul de fierbere nu există date* 

7. Punctul de aprindere > 93 °C 

8. Viteza de evaporare nu există date* 

9. Inflamabilitatea (solid, gaz) nu există date* 

10. Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de 
explozie 

nu există date* 

11. Presiunea de vapori nu există date* 

12. Densitatea vaporilor nu există date* 

13. Densitatea relativă approx. 1,0 

14. Solubilitatea (solubilităţile) solubil în apă 

15. Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă nu există date* 

16. Temperatura de auto-aprindere approx. 435 °C 

17. Temperatura de descompunere nu există date* 

18. Vâscozitate nu există date* 

19. Proprietăţi explozive nu există date* 

20. Proprietăţi oxidante nu există date* 

 
9.2. Alte informaţii: 

VOC: < 30 g/l 
*: Producătorul nu a efectuat teste asupra produsului în cauză pentru acest parametru, sau rezultatele testelor nu sunt 
disponibile în momentul emiterii fișei cu date de securitate. 

 
 

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 
10.1.  Reactivitate: 

În condiţii normale de manipulare şi de depozitare nu sunt reacţii periculoase.  
10.2.  Stabilitatea chimică: 

În condiţii normale de manipulare şi de depozitare este stabil.  
10.3.  Posibilitatea de reacţii periculoase: 

În condiţii normale de manipulare şi de depozitare nu sunt reacţii periculoase. Descompunerea se poate produce sub influenţa 
substanţelor sau condiţiilor menţionate la subsecţiunile 10.4. și 10.5.  

10.4.  Condiţii de evitat: 
 Umiditate, căldură, lumina directă a soarelui. 
10.5.  Materiale incompatibile: 

Apă, oxidanţi puternici, acizi puternici.  
10.6.  Produși de descompunere periculoși: 

La ardere, se pot degaja fumuri toxice (monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi de azot, silice).  
În contact cu apă / umiditate, se eliberează o cantitate mică de metanol.  

 
 

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE  

 
11.1.  Informaţii privind efectele toxicologice: 

Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de clasificare. 
 Corodarea/iritarea pielii:  Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de clasificare. 

Lezarea gravă/iritarea ochilor:  Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de clasificare. 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:  Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de clasificare. 
Mutagenitatea celulelor germinative:  Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de clasificare. 
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Cancerogenitatea: Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de clasificare. 
 Toxicitatea pentru reproducere:  Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de clasificare. 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică:  Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de 
clasificare. 
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată:  Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile 
de clasificare. 

 Pericol prin aspirare: Pe baza datelor disponibile, nu îndeplinește criteriile de clasificare. 
11.1.1. Resumatul rezultatelor clinice:  
 Nu sunt date disponibile. 
11.1.2. Proprietăţile toxicologice ale amestecului:  

Nu sunt date disponibile. 
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: 

Contactul cu pielea: poate apare iritaţie și roșeaţă.  
Contactul cu ochii: poate apare iritaţie și roșeaţă la locul contactului.  

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: 
Conţine: N- (3-trimetoxisilil) propil) etilendiamină. Poate provoca o reacţie alergică. 

11.1.6. Efecte interactive:  
 Nu sunt date disponibile. 
11.1.7. Absenţa datelor specifice:  

Nu sunt disponibile. 
11.1.8. Alte informaţii: 

Nu sunt date disponibile. 
 
 

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE  

 
12.1. Toxicitatea: 

Nu sunt date disponibile.    
12.2.  Persistenţă și degradabilitate: 

Nu este biodegradabil. 
12.3.  Potenţialul de bioacumulare: 

Nu există potenţial de bioacumulare.  
12.4.  Mobilitatea în sol: 

Nu este volatil; insolubil în apă.   
12.5.  Rezultatele evaluării PBT și vPvB: 

Produsul nu corespunde criteriilor referitoare la materiale PBT sau vPvB.  
12.6.  Alte efecte adverse: 
 Nu sunt date disponibile.   
 
 

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 

 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor: 

Eliminarea reziduurilor se va realiza conform normelor  în vigoare.  
13.1.1. Informaţii privind metodele de eliminare a produsului: 

După întărire, produsul poate fi eliminat ca deșeu menajer sau comercial. Produsul neîntărit poate fi eliminat ca deşeu special.   
Se elimină în conformitate cu prevederile regionale şi naţionale aplicabile. 
Codul de înregistrare al deşeului:  
08 04 10 deșeuri de adezivi și chituri, altele decât cele de la 08 04 09 

13.1.2. Informaţii privind metodele de eliminare a recipientelor: 
Se elimină în conformitate cu prevederile regionale şi naţionale aplicabile. 
Containerele pot fi eliminate după golire (curăţare) corespunzătoare (categoria: deșeuri comerciale, deșeuri menajere). 

13.1.3. Proprietăţile fizico-chimice care ar putea afecta opţiunile de tratare a deșeurilor: 
 Nu sunt cunoscute.  
13.1.4. Eliminarea prin sistemul de canalizare: 
 Nu sunt cunoscute.  
13.1.5. Precauţii speciale pentru orice opţiune de tratare a deșeurilor recomandată:  
 Nu există date.  
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SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 
 

ADR/RID; ADN; IMDG; IATA: 
Nu este reglementat pentru transport. 

 
14.1.  Numărul ONU: 
 Nu există date.  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie: 
 Nu există date.  
14.3.  Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 
 Nu există date.   
14.4.  Grupa de ambalare:  
 Nu există date.    
14.5.  Pericole pentru mediul înconjurător: 

Periculos pentru mediu: Nu. 
Poluant la mare:  Nu.  

14.6.  Precauţii speciale pentru utilizatori: 
 Nu sunt precauţii speciale. 
14.7.  Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenţia MARPOL și cu Codul IBC: 
 Nu se aplică. 
 
 

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 

 
15.1.  Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau 

amestecul în cauză:  
1. Reglementare internaţională REACH: 

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 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. 

2. Reglementare internaţională CLP: 
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 67/548/CEE şi 
1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1) 

3. REGULAMENTUL (UE) 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)    

4. Norme privind produsele biocide: 
REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  din 22 mai 2012  privind 
punerea la dispoziţie pe piaţă și utilizarea produselor biocide 
 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012, produsul este considerat ca un "articol tratat" (nu un produs biocid) și 
conţine o substanţă activă biocidă în scopul conservării produsului:  Propiconazol (nr. CAS: 60207-90-1): 

 
15.2.  Evaluarea securităţii chimice: Fabricantul nu a realizat evaluarea securităţii chimice pentru produs.    
 
 

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII  

 
Date referind la revizia fişei tehnice de securitate:  Nu sunt. 
 
Bibliografie/Surse utilizate:   
Fişa cu date de securitate (03. 12. 2018, versiune: 1/HU) 

 
Metode utilizate pentru clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008: Pe baza metodei de calcul bazat pe 
pericolele cunoscute ale componentelor nu este clasificat ca fiind periculos. 
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 Textul frazelor cu H care se regăsesc în fişa cu date de securitate la secţiunile 2 şi 3:  
  H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 

H318 – Provoacă leziuni oculare grave. 
H332 – Nociv în caz de inhalare. 
H373 – Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicați toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere 
prelungită sau repetată <indicați calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest 
pericol>. 
EUH 208 – Conţine: N- (3-trimetoxisilil) propil) etilendiamină. Poate provoca o reacţie alergică. 

 
 Sfaturi legate de cursurile de perfecţionare şi instruire: Nu sunt date disponibile. 
 

Expresiile complete privind prescurtările din cuprinsul fişei cu date de securitate sunt următoarele: 
ADN: Regulamentul privind transportul transportul internaţional de mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare. 
ADR: Acord european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase. 
ATE: Valoare toxicitate acută. 
AOX: Halogen organic adsorbabil. 

 BCF: Factorul de bioconcentrare 
 BOD: Consumul biochimic de oxigen. 

Număr-CAS: Număr „Chemical Abstract Service”. 
CLP: Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și amestecurilor.  
Efecte CMR: Efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere.  
CSA: Evaluarea securităţii chimice.  
CSR: Raport de securitate chimică.  
DNEL: Nivel derivat fără efect.  
ECHA: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice.  
CE: Comunitatea Europeană.  
Număr-CE: Număr EINECS şi ELINCS  (vezi EINECS şi ELINCS). 
CEE: Comunitatea Econimică Europeană. 
EEA: Spaţiul Economic European (UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia). 
EINECS: Inventarul european al substanţelor chimice comerciale existente. 
ELINCS: Inventarul european al substanţelor chimice înregistrate. 
EN: Standard European.  
ONU: Naţiunile Unite.  
UE: Uniunea Europeană  
EWC: Catalogul european al deșeurilor (înlocuit cu LoW - a se vedea mai jos). 
GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice. 
IATA: Asociaţia Internaţională de Transport Aerian. 
ICAO-TI: Instrucţiuni tehnice pentru transportul sigur al mărfurilor periculoase cu avionul. 
IMDG: Codul internaţional maritim al mărfurilor periculoase. 
IMSBC: Transport maritim internaţional maritim în vrac. 
IUCLID: Bază de date internaţională privind informaţiile chimice. 
IUPAC: Uniunea Internaţională de Chimie Teoretică și Aplicată. 

 COD: Consumul chimic de oxigen. 
Kow: coeficient de partiţie n-octanol / apă.  
LC50: Concentraţia letală în 50% din populaţia testată. 
LD50: Doza letală în 50% din populaţia testată (doză letală moderată). 
LoW: Codul de înregistrare al deşeului. 
LOEC: Cea mai mică concentraţie a cărei efect este deja observabil. 
LOEL: Cea mai mică doză a cărei efect este deja observabil. 
VLM: Valoare limită maximă 
NOEC: Cea mai mare concentraţie care nu are efect observabil. 
NOEL: Cea mai mare doză care nu are efect observabil. 
NOAEC: Cea mai mare concentraţie care nu cauzează efecte adverse detectabile. 
NOAEL: Cea mai mare doză care nu cauzează efecte adverse detectabile. 
OECD: Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 
OSHA: Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă. 
PBT: Persistent, bioacumulativ şi toxic. 
PNEC: Concentraţie predictibilă fără efect. 
QSAR: Relaţia cantitativă între structura moleculară și activitatea biologică. 
REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice. 
RID: Regulamentul privind transportul feroviar internaţional de mărfuri periculoase. 
SCBA: Echipamente de protecţie cu sistem de respiraţe independent.   
SDS: Fişă cu date de securitate.  
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STOT: Toxicitate asupra organelor ţinte.  
SVHC: Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. 
UVCB: substanţe cu compoziţie necunoscută sau variabilă, generate în reacţii complexe sau de origine biologică. 
VOC: Compus organic volatil. 
vPvB: Foarte persistent şi foarte bioacumulativ. 
 
Această fișă cu date de securitate se bazează pe documentaţia furnizată de producătorul / furnizorul produsului și respectă 
reglementările și standardele aplicabile.  
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.   
Pe parcursul utilizării şi manipulării produsului pot fi necesare, în anumite circumstanţe, alte consideraţii care nu sunt menţionate 
aici.  
Este responsabilitatea operatorului să ia în considerare fiabilitatea informaţiilor conţinute în fișa cu date de securitate și să 
determine utilizarea și manipularea specifică a produsului.  
Utilizatorul trebuie să respecte toate cerinţele legale în vigoare, care se referă la activităţiile cu acest produs. 
 
 
 

 
Fişa cu date de securitate a fost întocmită de:   
ToxInfo Kft. 
 
Asigurarea asistenţei tehnice privind 
interpretarea fişei cu date de securitate: 
 
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com  
 

  


