
 

  
Creata de: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw 
(BIG) Publicata la data: 2019-03-12 

13
4-

1
59

60
-6

4
2-

en
 

Adresa: Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Data revizuirii: - 

http://www.big.be Motivul revizuirii: - 

  Numarul revizuirii: 0000 

Numar produs: 61518 Inlocuieste versiunea din: - 

   

 
 

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE 
Pe baza Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) Nr. 2015/830 

 
 

LVT Premium Podele și Pereți 
SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 

 

1.1. Identificatorul produsului 
Denumirea produsului : LVT Premium Podele și Pereți 
Număr de înregistrare REACH : Nu este aplicabil (amestec) 

Tipul produsului REACH : Amestec 

1.2. Utilizări relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 

1.2.1 Utilizări relevante identificate 

Adeziv 

1.2.2 Utilizări contraindicate 

Nu se cunosc utilizări contraindicate 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei tehnice de securitate 

Furnizorul fișei tehnice de securitate 
SOUDAL N.V. 

Everdongenlaan 18-20 

B-2300 Turnhout 

☎ +32 14 42 42 31 

ι!Ι +32 14 42 65 14 

msds@soudal.com  

Fabricantul produsului 
SOUDAL N.V. 

Everdongenlaan 18-20 

B-2300 Turnhout 

☎ +32 14 42 42 31 

ι!Ι +32 14 42 65 14 

msds@soudal.com  
 
Distribuit in Romania: 
Soudal Srl  
Incinta Crevedia Logistic Park Hala 2 
Sos Bucuresti-Targoviste 697C Crevedia 
Judetul Dambovita-137180 
+4021.351.58.04 

 
 

1.4. Număr de telefon de urgență 
24h din 24h (Consultanță telefonică: engleză, franceză, germană, olandeză) 

+32 14 58 45 45 (BIG)  
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanței sau amestecului 
Nu este clasificată în conformitate cu criteriile Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 

2.2. Elementele etichetei 
Nu este clasificată în conformitate cu criteriile Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 
Informații suplimentare 

EUH208 Conține: masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Nr. CE 247-500-7] și 2-metil-4-izotiazolină-3-onă [Nr. 
CE  220-239-6] (3:1). Poate produce reacții alergice. 

EUH210 Fișa tehnică de securitate disponibilă la cerere. 

2.3. Alte pericole 
Nu se cunosc alte pericole 
 

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente 

 

3.1. Substanțe 

Nu este aplicabil 

 
3.1. Amestecuri 

Acest amestec nu conține substanțe notificabile. 

 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
Generalități: 

Verificați funcțiile vitale. Stare de inconștiență: mențineți căile respiratorii și respirația în stare adecvată. Stop respirator: respirație artificială sau 
oxigen. Stop cardiac: efectuați resuscitarea. Victima conștientă cu respirație dificilă: poziție semi-așezată. Victima în stare de șoc: așezată pe spate, cu 
picioarele ușor ridicate. Vomă: împiedicați asfixierea/pneumonia de aspirație. Împiedicați scăderea temperaturii prin acoperirea victimei (fără să se 
încălzească excesiv). Țineți victima sub observație. Oferiți asistență psihologică. Țineți victima în stare calmă, evitați solicitările fizice. În funcție de 
starea victimei: doctor/spital. 

După inhalare: 
Scoateți victima la aer curat. Probleme respiratorii: consultați un doctor/asistență medicală. 

După contactul cu pielea: 
Spălați imediat cu multă apă. Nu aplicați agenți (chimici) de neutralizare fără sfatul medicului. Duceți victima la doctor dacă persistă iritația. 

La contactul cu ochii: 
Clătiți cu apă. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt aplicate și pot fi scoase ușor. Continuați clătirea. Nu aplicați agenți (chimici) de neutralizare fără 
sfatul medicului. Duceți victima la oftalmolog dacă persistă iritația. 

După ingerare: 
Clătiți gura cu apă. Nu aplicați agenți (chimici) de neutralizare fără sfatul medicului. Apelați la un consult medical/servicii medicale dacă nu vă simțiți 
bine. 
 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și tardive 
     4.2.1. Simptome acute 
      Nu se cunosc efecte. 
 
                Dupa inhalare: 
      Nu se cunosc efecte. 
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Dupa contactul cu pielea: 
        Nu se cunosc efectele. 
                      La contactul cu ochii: 
        Nu se cunosc efectele. 
                       Dupa ingerare: 
        Nu se cunosc efectele. 
    
   4.2.2. Simptome tardive 
         Nu se cunosc efectele. 
 

4.3. Indicarea oricărui consult medical imediat și tratament special necesar 
      Dacă este aplicabil și disponibil, vor fi prezentate mai jos. 

 

SECȚIUNEA 5: Măsuri PSI 

5.1. Agenți de stingere 
5.1.1 Agenți de stingere adecvați: 

Adaptați agentul de stingere la mediu pentru izolarea incendiilor. 
5.1.2 Agenți de stingere inadecvați: 

Nu este aplicabil. 

5.2. Pericole speciale prezentate de substanță sau de amestec 
La arsuri: eliberare de gaze/vapori nocivi, de ex: monoxid de carbon - dioxid de carbon. 

5.3. Indicații pentru echipele PSI 
5.3.1 Instrucțiuni: 

Nu sunt necesare instrucțiuni PSI specifice. 
5.3.2 Echipament de protecție special pentru echipele PSI: 

Mănuși. Îmbrăcăminte de protecție. Expunerea la căldură/foc: aparat de aer comprimat/oxigen. 
 

 

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de deversare accidentală 

6.1. Măsuri de protecție personală, echipamente de protecție și proceduri de urgență 
6.1.1 Echipament de protecție pentru personal care nu intervine în caz de urgență 

Vezi titlul 8.2 
6.1.2 Echipament de protecție pentru personal care intervine în caz de urgență 

Mănuși. Îmbrăcăminte de protecție. 
Îmbrăcăminte de protecție 

adecvată Vezi titlul 8.2 

6.2. Măsuri de precauție privind mediul 
Izolați produsul deversat. 

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare 
Colectați lichidul deversat cu materiale absorbante inerte, de ex: nisip/pământ. Scoateți cu lopata substanța absorbită în recipiente ce pot fi închise. 
Curățați suprafețele  contaminate cu apă din abundență. Spălați hainele și echipamentele după manipulare. 

6.4. Referire la alte secțiuni 
Vezi titlul 13. 
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SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 
Informațiile din aceste secțiuni reprezintă o descriere generală. Dacă sunt aplicabile și disponibile, scenariile privind expunerea sunt date în anexă. Utilizați 
întotdeauna scenariile de expunere relevante care  corespund utilizării identificate de dvs. 

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță 
Respectați norme stricte de igienă. Păstrați recipientele închise etanș. 

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv orice necompatibilități 
7.2.1 Cerințe privind depozitarea în siguranță 

Depozitați la temperatura camerei. Respectați normele legale. Durată maximă de depozitare: 1 an. 

7.2.2 A se păstra la  distanță 
de: 

Nu sunt date disponibile. 

7.2.3 Materiale de ambalare adecvate: 
Material sintetic. 

7.2.4 Materiale de ambalare inadecvate: 
Nu există date 

7.3. Utilizare finală specifică 
Dacă sunt aplicabile și disponibile, scenariile privind expunerea sunt date în anexă. Vezi informațiile comunicate de producător. 
 
 

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție personală 

8.1. Parametri de control 
8.1.1 Expunere profesională 

a) Valorile limită de expunere profesională 
Dacă valorile limită sunt aplicabile și disponibile, vor fi prezentate mai jos. 

b) Valorile limită biologice naționale 
Dacă valorile limită sunt aplicabile și disponibile, vor fi prezentate mai jos. 

8.1.2 Metode de  prelevare a probelor 
Dacă este aplicabil și disponibil, vor fi prezentate mai jos. 

8.1.3 Valori limită aplicabile la utilizarea substanței sau amestecului conform instrucțiunilor 
Dacă valorile limită sunt aplicabile și disponibile, vor fi prezentate mai jos. 

8.1.4 Valori limită 
Dacă este aplicabil și disponibil, vor fi prezentate mai jos. 

8.1.5 Control 
Dacă este aplicabil și disponibil, vor fi prezentate mai jos. 

8.2. Controlul expunerii 
Informațiile din aceste secțiuni reprezintă o descriere generală. Dacă sunt aplicabile și disponibile, scenariile privind expunerea sunt date în anexă. Utilizați 
întotdeauna scenariile de expunere relevante care  corespund utilizării identificate de dvs. 
8.2.1 Controale de inginerie adecvate 

Efectuați operațiunile în aer deschis/sub evacuarea/ventilația locală sau cu protecție respiratorie. 
8.2.2 Măsuri de protecție individuale, cum ar fi echipamentul de protecție individual 

Respectați norme stricte de igienă. Nu consumați alimente, 
băuturi și nu fumați în timpul lucrului. a) Protecție respiratorie: 

Protecția respiratorie nu este necesară în condiții 
normale. b) Protecția mâinilor: 

Mănuși de protecție împotriva 
substanțelor chimice (EN374). c) Protecția 
ochilor: 

Mască de protecție. 
d) Protecția pielii: 

Îmbrăcăminte de 
protecție. 

8.2.3 Controlul expunerii mediului: 
Vezi titlurile 6.2, 6.3 și 13 
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SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
Formă fizică Vâscos 

Miros Miros caracteristic 
Limită de miros Nu există date 
Culoare Culoare variabilă, în funcție de compoziție 
Dimensiunea particulelor Nu există date 
Limite de explozie Nu este aplicabil 

Inflamabilitate Neinflamabil 

Log Kow Nu este aplicabil (amestec) 
Vâscozitate dinamică Nu există date 
Vâscozitate cinematică Nu există date 
Punct de topire Nu există date 
Punct de fierbere Nu există date 

  
Rata de evaporare Nu există date 

Densitatea relativă a vaporilor Nu este aplicabil 

Presiunea vaporilor Nu există date 
Solubilitate Nu există date 
Densitate relativă 1,30 ; 20 °C 
Temperatura de descompunere Nu există date 
Temperatura de auto-aprindere Nu este aplicabil 

Punct de aprindere Nu este aplicabil 

Proprietăți explozive Nu există o categorie chimică asociată proprietăților explozive 
Proprietăți oxidante Nu există o categorie chimică asociată proprietăților oxidante 
pH Nu există date 

9.2. Alte informații 
Densitate absolută 1300 kg/m³ ; 20 °C 

 

 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 

10.1. Reactivitate 
Nu sunt date disponibile. 

10.2. Stabilitate chimică 
Stabil în condiții normale. 

10.3. Posibilitate de reacții periculoase 
Nu sunt date disponibile. 

10.4. Condiții de evitat 
Nu sunt date disponibile. 

10.5. Materiale incompatibile 
Nu sunt date disponibile. 

10.6. Produse de descompunere periculoase 
La arsuri: eliberare de gaze/vapori nocivi, de ex: monoxid de carbon - dioxid de carbon. 
 
 

 
 



 

  
Creata de: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw 
(BIG) Publicata la data: 2019-03-12 

13
4-

1
59

60
-6

4
2-

en
 

Adresa: Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Data revizuirii: - 

http://www.big.be Motivul revizuirii: - 

  Numarul revizuirii: 0000 

Numar produs: 61518 Inlocuieste versiunea din: - 

   

 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 

11.1. Informații privind efectele toxicologice 
11.1.1 Rezultatele testelor 

Toxicitate acută 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind amestecul 
Evaluarea se bazează pe ingredientele relevante 

Concluzie 
Nu este clasificat pentru toxicitate acută 

Coroziune/iritare 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind amestecul 
Evaluarea se bazează pe ingredientele relevante 

Concluzie 
Neclasificat ca iritant al pielii 
Neclasificat ca iritant al ochilor 
Neclasificat ca iritant al sistemului respirator 

Sensibilizare la nivelul aparatului respirator sau cutanat 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind amestecul 
Evaluarea se bazează pe ingredientele relevante 

Concluzie 
Neclasificat ca sensibilizant pentru inhalare 
Neclasificat ca sensibilizant pentru piele  

Toxicitate specifică pentru organul țintă 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind amestecul 

Evaluarea se bazează pe ingredientele relevante 
Concluzie 

Nu este clasificat pentru toxicitate subcronică 
 

Mutagenitate (in vitro) 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind amestecul 

 
Mutagenitate (in vitro) 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind 
amestecul Evaluarea se bazează pe 
ingredientele relevante 

Concluzie 
Neclasificat pentru toxicitate mutagenică sau genotoxicitate 

 
Caracter cancerigen 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind 
amestecul Evaluarea se bazează pe 
ingredientele relevante 
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Concluzie 
Neclasificat pentru caracter  cancerigen. 

 
Toxicitate reproductivă 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind 

amestecul Evaluarea se bazează pe 

ingredientele relevante 
Concluzie 

Neclasificat pentru toxicitate reproductivă sau de dezvoltare 

Toxicitate alte efecte 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind amestecul 

 
Efecte cronice în urma expunerii pe termen scurt și lung 

      LVT Premium Podea și Pereți Iritația/inflamarea pielii. 

 
 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 

12.1. Toxicitate 

LVT Premium Podea și Pereți 
Nu sunt disponibile date (teste) privind 
amestecul Evaluarea se bazează pe 

ingredientele relevante 

 
Concluzie 

Nu este clasificată ca periculoasă pentru mediu conform criteriilor Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 

12.2. Persistență și degradabilitate 

Include componente greu biodegradabile 

12.3. Potențial de bioacumulare 
LVT Premium Podea și Pereți 

Log Kow 

 
 

Concluzie 
Nu se poate trage nicio concluzie pe baza valorilor numerice disponibile 

 
12.4. Mobilitate în sol 

Include componente care se absorb în sol 

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
Din cauza datelor insuficiente, nu putem enunța nicio concluzie privind respectarea criteriilor de PBT și vPvB conform Anexei XIII a 
Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006. 
 
 

Metodă Observații Valoare Temperatură Stabilirea valorii 
 Nu este aplicabil (amestec)    
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12.6. Alte efecte adverse 
LVT Premium Podea și Pereți 

Gaze fluorurate cu efect de seră (Regulament (UE) Nr. 517/2014) 
Niciunul dintre componentele cunoscute nu este inclus în lista gazelor fluorurate cu efect de seră (Regulament (UE) Nr. 517/2014) 

Potențial de epuizare a stratului de ozon (ODP) 
Nu este clasificat ca periculos pentru stratul de ozon (Regulamentul (CE) Nr. 1005/2009). 

 
 

SECȚIUNEA 13: Aspecte privind eliminarea 
Informațiile din aceste secțiuni reprezintă o descriere generală. Dacă sunt aplicabile și disponibile, scenariile privind expunerea sunt date în anexă. Utilizați 
întotdeauna scenariile de expunere relevante care  corespund utilizării identificate de dvs. 

13.1. Metode de tratare a deșeurilor 
13.1.1 Prevederi referitoare la deșeuri 

Uniunea Europeană 
Poate fi considerat deșeu nepericulos conform Directivei 2008/98/EC, cu modificările din Regulamentul (UE) Nr. 1357/2014 și Regulamentul (UE) Nr. 
2017/997. 
Codul deșeului (Directiva 2008/98/EC, Decizia 2000/0532/EC). 
08 04 10 (deșeurile de la ambalajele de adezivi și etanșanți (inclusiv produsele de impermeabilizare): reziduurile de adezivi și etanșanți alții decât cei 
menționați în 08 04 09). În funcție de domeniul industrial și procesul de producție, pot fi aplicabile alte coduri de deșeuri 

13.1.2 Metode de eliminare 
Reciclare/reutilizare. Eliminați la un incinerator autorizat dotat cu post-arzător și filtru de gaze arse cu recuperarea energiei. Eliminați deșeurile 
conform normelor locale și/sau naționale. Nu eliminați în canalizare sau în mediul înconjurător. 

13.1.3 Ambalaj/Recipient 
Uniunea Europeană 

Ambalaj cu codul deșeului (Directiva 2008/98/EC). 
15 01 02 (ambalaj de plastic). 

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul 

Rutier (ADR), Feroviar (RID), Căi navigabile interioare (ADN), Maritim (IMDG/IMSBC), Aerian (ICAO-TI/IATA-DGR) 
14.1. Nr. ONU 

Transport Nu este supus 
14.2. Denumire corectă de transport ONU 
14.3. Clasa(ele) de pericol de transport 

 
 
 

14.4. Grup de ambalare 

 
 

14.5. Pericole pentru mediu 
Marcaj de substanță periculoasă pentru mediu nu 

14.6. Măsuri speciale de precauție pentru utilizator 
Prevederi speciale  

Cantități limitate  

14.7. Transport vrac conform Anexei II Marpol și Codului IBC 
Anexa II a MARPOL 73/78 Nu este aplicabil, pe baza datelor disponibile 

 
 
 
 
 

  

Număr de identificare a pericolului  

Clasă  

Cod de clasificare  

 

Grup de ambalare  

Etichete  
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SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
15.1. Norme de securitate, sănătate și mediu/legislație specifică pentru substanță sau amestec  

Legislație europeană: 

Directiva 2010/75/UE privind COV 

Conținut de COV Observații 

0 %  

0 g/l  

 
 

Legislația națională Belgia 
LVT Premium Podea și Pereți 

Nu există date 

Legislația națională Olanda 
LVT Premium Podele și Pereți 

Waterbezwaarlijkheid Z (1); Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) 

Legislația națională Franța 
LVT Premium Podea și Pereți 

Nu există date 

Legislația națională Germania 
LVT Premium Podele și Pereți 

WGK 2; Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) - 18. aprilie 2017 

Legislația Națională Regatul Unit 
LVT Premium Podea și Pereți 

Nu există date 

Alte date relevante 
LVT Premium Premium 

Podea și Pereți Nu există 
date 

15.2. Evaluarea siguranței chimice 
Nicio evaluare a siguranței chimice nu a fost efectuată pentru amestec. 
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SECȚIUNEA 16: Alte informații 
 

(*) CLASIFICARE INTERNĂ DUPĂ BIG 
ADI Doza zilnică acceptabilă 
AOEL Nivel acceptabil al expunerii operatorului 
CLP (EU-GHS) Clasificare, etichetare și ambalare (Sistem armonizat global  în Europa) 
DMEL Nivelul efectului minim derivat 
DNEL Nivel fără efect derivat 
EC50 Concentrația efectului 50 % 
ErC50 EC50 cu privire la reducerea ratei de creștere 
LC50 Concentrația mortală 50 % 
LD50 Doza mortală 50 % 
NOAEL Nivel fără efecte adverse observate 
NOEC Concentrație fără efecte observate 
OECD Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare economică 
PBT Persistent, Bioacumulativ și Toxic 
PNEC Concentrație fără efecte prevăzute 
STP Proces de tratare a nămolului 
vPvB foarte Persistent și foarte Bioacumulativ 

 
 

Informațiile din această fișă tehnică de securitate se bazează pe datele și eșantioanele puse la dispoziția BIG. Fișa a fost realizată cu mijloacele și din 
informațiile deținute de noi în acel moment. Fișa tehnică de securitate reprezintă doar o instrucțiune pentru manipularea în condiții de siguranță, 
utilizarea, consumul, depozitarea, transportul și eliminarea substanțelor/preparatelor/amestecurilor menționate la punctul 1. La anumite intervale de 
timp sunt realizate noi fișe tehnice de siguranță. Pot fi folosite doar cele mai noi versiuni. Dacă nu se indică altfel în mod explicit în fișa tehnică de 
securitate, informațiile nu se aplică substanțelor/preparatelor/amestecurilor în formă mai pură, amestecate cu alte substanțe sau în procese. Fișa 
tehnică de securitate nu oferă specificații de calitate pentru substanțele/preparatele/amestecurile respective. Respectarea instrucțiunilor din această 
fișă tehnică de securitate nu exonerează utilizatorul de obligația de a lua toate măsurile dictate de  bunul simț, norme și recomandări sau care sunt 
necesare și/sau utile pe baza condițiilor reale aplicabile. BIG nu garantează exactitatea sau caracterul complet al informațiilor furnizate și nu poate fi 
considerat de către terți ca fiind responsabil pentru vreo schimbare. Această fișă tehnică de securitate a fost întocmită pentru a fi utilizată în cadrul 
Uniunii Europene, Elveției, Islandei, Norvegiei și Liechtensteinului. Poate fi consultată și în alte țări, acolo unde normele locale referitoare la întocmirea 
fișelor tehnice de securitate va avea prioritate Dvs. aveți obligația de a verifica și aplica astfel de legislație locală. Utilizarea acestei fișe tehnice de 
securitate este supusă licenței și condițiilor care limitează responsabilitatea, așa cum se menționează în contractul dvs. de licență BIG sau atunci când 
nu corespunde condițiilor generale ale BIG. Toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la această fișă sunt proprietatea BIG, iar distribuirea 
și reproducerea acesteia sunt limitate. Consultați acordul/condițiile menționate pentru detalii. 

 


