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Conform recomandărilor 91/155 UE, Ordinului 44/2000. (XII. 27.) al MS, respectiv Ordinului 

1907/2006. UE.                              

Data emiterii: 25.11.1999. 

Revizuit: 05.05.2004, 02.04.2006 

Data emiterii autohtone: 08.07.2011 

 

1. Identificarea preparatului și al societății 

1.1 Identificarea preparatului: Mester Ghit Geam Universal 

1.2 Domeniul de utilizare: etanțeizant 

1.3 Identificarea societății 

Societatea distribuitoare – denumire, adresa, telefon și fax: 

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., H-1044 Budapest, Ezred u. 2. 

Telefon/Fax: +36 1 430-3090, +36 1 430-2926 optima@optimaforma.hu 

Járó György, director administrativ 

1.4 Număr apelabil în caz de urgență: 112 

2 A veszélyek azonosítása 

2. Identificarea riscurilor 

Produsul nu conține compnente nocive. 

Denumire: 

CAS :- 

ES(EINECS)SZÁM:-     Conținut % 

Material de umplutură anorganic, uleiuri sicative și semisicative, adaos de materiale umectante și 

de plastifianți. 

 

3. Informații asupra compoziției/părților componente 

Conform reglementărilor UE nu este produs periculos.  

La utilizare nu reprezintă riscuri asupra sănătății. La utilizare este interzis mâncatul, băutul sau 

fumatul. Se vor respecta regulile generale de protecția și igiena muncii, se vor spăla mâinile la 

apuze sau terminarea lucrului cu apă cu săpun, se va aplica cremă de mâini.  

Efect asupra mediului: nu se cunosc. Este posibilă folosirea necorespunzătoare a preparatului. A 

nu se păstra la îndemâna copiilor. Alte date: nu se cunosc.                      

 

4. Măsuri de prim ajutor 

Măsuri generale: dacă apar situații de risc (contact cu ochii, înghițire) se va consulta imediat un 

medic.  

În caz de inhalare:  

Se va administra aer curat, repaos și căldură. 

În caz de contact cu pielea: se îndepărtează echipamentul contaminat, se spală pielea cu apă cu 

săpun, se clătește foarte bine. 

În caz de contact cu ochii:  

Se va spăla cu apă din abundență timp de 10-15 minute, cu pleopele întredeschise. 

În caz de înghițire:  

Se clătește gura cu apă, se va administra cca. 0.5 litri de apă. 

mailto:optima@optimaforma.hu
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5. Măsuri de protecție împotriva incendiilor Tű   Agent de stingere recomandat: spumă, apă 

   Agent nerecomandat:- 

   Risc specific: - 

   Alte date:- 

 

6. Măsuri de protecție în caz de accidenteletlenszerű  

Măsuri privind personalul: 

Se va evita contactul cu pielea sau ochii. Se va asigura echipament de lucru corespunzător, 

pantofi de lucru, mănuși, în caz de nevoie ochelari de protecție sau mască de protecție. 

Măsuri privind mediul:  

Se va evita ajungerea preparatului în mediu, ape  de suprafață, ape în sol sau canalizare.  

Măsuri de colectare: 

Se va colecta în vase închise și se va neutraliza corespunzător sub control de personal specializat. 

Alte date:  

Nu se cunosc. 

 

7. Manipulare și depozitare  

7.1.Manipulare: vezi 6.1. 

7.2.Depozitare:  

În ambalajul original, închis ermetic. În depozite acoperite, uscate și la temperaturi între +5 și 

+25°C. A se feri de îngheț. 

 

8. Controlul expozițional la locul de muncă/protecția personalului 

Vezi 6.1 

8.1.  Limite de expunere: nu este cazul. 

8.2.  Măsuri de urmărit: aerisire locală 

8.2.1.  Protecția respirației:  

8.2.1.2. Protecția mâinilor: mănuși corespunzătoare inpenetrabile 

8.2.1.3. Protecția ochilor: ochelari de protecție sau mască  

8.2.1.3. Protecția pielii: echipament de protecție corespunzător   

Alte date:                                                                                                                                                 

                                                                                  

9. Proprietăți fizico-chimice99 

9.1. Date generale 

Forma (20 °C): cremos  

Culoare:                 bej  

Miros:           inodor  

  9.2. Alte informații 

  pH(23°C): 

  

 Temperatura de topire (°C) -   

 Temperatura de fierbere (°C) -  
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 Punct de autoaprindere: (°C) Temperatura la care preparatul se 

autoaprinde 480°C 

 

 

Aprinderea vaporilor(°C)  Temperatura minimă la care vaporii 

se pot aprinde Material solid 

inflamabil, aprinderea materialului 

inflamabil 550°C 

 

Limita inferioară de explozie (% v) -  

Limita superioară de explozie(% v) -  

Caracter oxidant: -  

Presiunea vaporilor(20 °C) (mbar):  -  

Vâscozitate (20
o
C) (s)  -  

Densitate (23°C): cca.2g/cm3  

Solubilitate în apă (°C): 

în grăsimi (mix cu uleiuri): 

- 

- 

 

Coeficient de separabilitate -

octanol/apă 

-  

 

 

   

10. Stabilitate și reactivitate 

10.1. În condiții normale preparatul este stabil : 

         Condiții de depozitare corespunzătoare (între +5°C - +25°C) 

10.2. Condiții de evitat: nu exista risc de descompunere termică, se va evita sursele de căldură, 

radiațiile solare, presiunea, lovirea, înghețul. 

10.3. Materiale incompatibile: nu se cunosc 

10.3. Produse de descompunere nocive: în caz de utilizare corespunzătoare nu este cazul  

 

 

 

                                                                                                                                   

11. Informații toxicologice 

Toxicitate acută: 

         LD,  prin mucoasă, șobolani    (mg/kg)     nu este testat 

         LD,  prin piele, șobolani, iepure         (mg/kg)     nu este testat 

         LD,  prin inhalare, șobolani, aerosoli, sau particule  (mg/kg)     nu este testat 

                                                                                                                                                   

         Toxicitate cronică: 

         Sensibilizare: 

         Efect carcinogen: 

         Efect mutagen: 

         Toxicitate reproductivă: 

         Efecte asupra omului:  
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La persoane sensibile poate provoca sensibilitatea pielii respectiv inflamarea ochilor. 

         Teste umane: nu se cunosc 

         Alte date de toxicitate: nu se cunosc 

                                                                                                                                             

12. Informații ecologice                                                                                                 

Clasa de pericol asupra calității apelor:  

- LC, 96 ore, pește (mg/kg): nu există date 

- EC, 48 ore, organisme acvatice: nu există date 

- IC, 72 ore, plante subacvatice(mg/kg): nu există date 

Descompunere: 

Toxicitate asupra altor medii: 

ÁK: 

CK:   

Alte date: nu se va deversa în ape sau la canalizare. 

 

13. Măsuri de neutralizare 

13.1.Conform reglementărilor legale în vigoare. 

                                                        

14. Informații privind transportul 

Nu există reglementări specifice. 

 

15. Informații privind reglementările 

Simbol:- 

15.1.Clasificare: nu este periculos, conform reglementărilor în vigoare 

15.1.1. Simbol: nu este cazul 

15.1.2. Produse de specificat pe ambalaj: nu este cazul 

15.1.3. Fraze R: nu este cazul 

15.1.4. Fraze S: nu este cazul 

Recomandări specifice UE: nu este cazul                                                                                                                   

 

                                                                                                                                 

16. Alte informații 

Datele din prezenta fișă se bazează pe cunoștințele noastre actuale, dar nu reprezintă garanție 

asupra calităților produsului și nu implică emitentul la angajamente contractuale. 

 

 


