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44.2.2

· dup ă contactul cu ochii: nu apare
· dup ă înghi ţire: nu apare
· 4.2 Cele mai importante simptome
şi efecte, atât acute, cât şi întârziate nu apare

· Indica ţii pentru medic: nu apare
· 4.3 Indica ţii privind orice fel de

asisten ţă medical ă imediat ă şi
tratamentele speciale necesare nu apare

* SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit: CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă

gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.
· 5.2 Pericole speciale cauzate de

substan ţa sau amestecul în cauz ă self-adhesive tapes based on Polypropylene or Polyethylene show a tendency to
burn with release of heavy smoke.
In caz de incendiu se pot forma:
Nitrogen oxide (NOx)
Carbon monoxide (CO)

· 5.3 Recomand ări destinate pompierilor
· Mijloace de protec ţie specifice: Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.
· Alte indica ţii niciuna

* SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidental ă

· 6.1 Precau ţii personale, echipament
de protec ţie şi proceduri de urgen ţă Nu este necesar.

· 6.2 Precau ţii pentru mediul
înconjur ător: Nu sînt necesare măsuri speciale.

· 6.3 Metode şi material pentru
izolarea incendiilor şi pentru
curăţenie: Curăţare mecanică.

· 6.4 Trimiteri c ătre alte sec ţiuni Nu se formează substanţe periculoase.
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi
capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

· 7.1 Precau ţii pentru manipularea în
condi ţii de securitate Nu sînt necesare măsuri speciale.

· Indica ţii în caz de incendiu sau
explozie: Nu sînt necesare măsuri speciale.

· 7.2 Condi ţii de depozitare în condi ţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi
· Mod de p ăstrare:
· Condi ţii pentru depozite şi

rezervoare: Nu sînt necesare condiţii speciale.
· Indica ţii cu privire la stocarea

mixt ă: Nu este necesar.
· Alte indica ţii cu privire la condi ţiile

de depozitare: niciuna
· 7.3 Utilizare final ă specific ă (utiliz ări

finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.
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