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Fișa cu date de securitate
SECȚIUNEA 1. Identificare
1.1. Identificarea produsului
Cod:
Denumirea produsului
Denumire chimică și

GOLD
PORPORINA GOLDEN LEAF
sinonime Rășină de ulei și soluție de ragia minerală

1.2. Utilizarea preconizată a produsului
Utilizați o
Utilizare prevăzută Numai pentru

substanță de bronz pictura / amestec
uz profesional

1.3. Numele, adresa și telefonul părții responsabile
Numele companiei Cobea srl
Via della Macchia Adresa, 26
Oraș și provincie 53045 Montepulciano Scalo, Italia
Tel: +39 0578738153
Email info@cobeacolori.it
Distribuit de: Lucas impex srl office@lucas-impex.ro

1.4. Numărul de telefon de urgență Pentru informatii urgente adresati-va la
Oficiului de Informații despre Toxicologie 0040 21 318 36 06
(luni - vineri între orele 8:00 - 15:00, ora locală)
SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor.
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului.
Substanța este clasificată ca periculoasă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
Substanța are nevoie de o fișă tehnică de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
Mai multe informații despre siguranța și pericolele pentru mediu pot fi găsite în secțiunile 11 și 12 din
prezentul SDS.
2.1.1. Regulamentul 1272/2008 (CLP) și modificările și ajustările ulterioare.
Clasificări ghs:
 Flam. Liq, te-ai săi. 3 H226
 Asp. Tox. 1 H304
 STOT SE 3
H335
 STOT SE 3
H336
 Aquatic Cronice 2
H411
 EUH066
Textul integral al propozițiilor H și EUH: a se vedea SECȚIUNEA 16.
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2.2. Elemente de etichetă
Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
Pictograme de pericol: ----Pictograme de pericol

Avertisment: pericol
Indicații de pericol:
• H226: lichid inflamabil și abur
• H304: poate fi letală în caz de ingestie și penetrare în tractul respirator
• H335: poate provoca iritații ale tractului respirator
• H336: poate provoca somnolență sau amețeli
• H411: toxic pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată
• EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscarea și crăparea pielii
Sfaturi de siguranță:
• P101: În cazul consultării cu un medic, păstrați la dispoziție recipientul sau eticheta produsului.
• P102: A se păstra la distanță de accesul copiilor.
• P210: A se păstra departe de căldură, suprafață fierbinte, scântei, flăcări deschise și alte surse de
aprindere. Nu se fumează.
• P280: purtați mănuși/îmbrăcăminte de protecție / protejați ochii/fața.
• P301 + P310: ÎN CAZ DE INGESTIE: contactați imediat un CENTRU DE OTRĂVIRE / un medic.
Conţine:
• HIDROCARBURI, C8-C10, UVCB, CONȚINUT DE BENZEN <0,1%
• ACETAT DE N-BUTIL
UFI:2410-H0G2-300P-8SHA
2.3. Alte pericole
Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB într-un procent mai mare de 0,1%.
SECȚIUNEA 3. Informații privind compoziția / ingredientul
3.1. Substanțe
Nu se aplică.
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3.2. Amestecuri.

NR. CAS

CE nr.

Nr. index

REACH nr.

6474295-6

918-6685

649-356-00-4

01211945585135-XXX

6474216-1

265-1168

---

---

Raportul
Denumirea
de
substanței
concent
50
HIDROCARBURI,
C8-C10, UVCB,
CONȚINUT
BENZEN <0,1%

50

RĂȘINĂ
PETROLIERĂ

SCL și/sauM-f
actor
Flam. Liq, te-ai
săi. 3 H226,
Asp. Tox. 1
H304,
STOT SE 3 H335
STOT SE 3 H336,
Aquatic Chronic
2 H411,
EUH066, P Notă
---

Textul integral al expresiilor H și EUH: a se vedea SECȚIUNEA 16.
SECȚIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor.
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor.
Măsuri generale de prim ajutor: nu da nimic pe gură la o persoană inconștientă. În caz de stare de rău,
consultați un medic (arătați eticheta acolo unde este posibil).
Măsuri de prim ajutor după inhalare: consultați un medic dacă persistă dificultăți de respirație. Când apar
simptome: du-te în aer liber și ventilează zona suspectă.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact cu pielea: îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți imediat
pielea cu multă apă timp de cel puțin 30 de minute. Contactați imediat un centru de otrăvire sau un medic.
Spălați hainele contaminate înainte de a le refolosi.
Măsuri de prim ajutor în caz de contact vizual: clătiți bine cu apă timp de cel puțin 30 de minute. Scoateți
lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Clătirea continuă. Consultați imediat un medic
Măsuri de prim ajutor după ingestie: clătiți gura. Nu provoacă vărsături. Consultă un doctor.
4.2. Principalele simptome și efecte atât acute, cât și întârziate.
Vă rugăm să consultați secțiunea 11 pentru orice efecte toxicologice.
4.3. Indicarea necesității posibile de a consulta imediat un medic și tratamente speciale.
Informații indisponibile.
SECȚIUNEA 5. Măsuri de stingere a incendiilor.
5.1. Mijloace de extincție.
MEDII DE STINGERE ADECVATE: pulbere chimică uscată, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon (CO2).
Apa poate fi ineficientă, dar ar trebui să fie utilizat pentru a menține recipientul rece expuse la foc.
MEDII DE STINGERE NEELIGIBILE: Nu folosiți un debit de apă mare. Utilizarea fluxului intens de apă poate
răspândi focul. Acesta poate fi utilizat pentru răcirea containerelor închise expuse la flăcări, prevenind
exploziile și exploziile.
5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau amestec.
PERICOL DE INCENDIU:
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Suprapresiunea poate fi creată în recipiente expuse la foc, cu risc de explozie.
Evitați produsele de ardere respiratorie (oxizi de carbon, produse toxice de piroliză etc.).
5.3. Sfaturi pentru pompieri.
INFORMAȚII GENERALE
Se răcesc recipientele cu jeturi de apă pentru a preveni descompunerea produsului și dezvoltarea de
substanțe care sunt potențial periculoase pentru sănătate.
Purtați întotdeauna echipamentul complet de protecție împotriva incendiilor. Colectați apă de stingere care
nu trebuie deversată în canale. Se elimină apa contaminată utilizată pentru stingerea și stingerea
reziduurilor de incendiu în conformitate cu reglementările în vigoare.
Echipamente
Cască de protecție cu vizor, îmbrăcăminte ignifugă (jachetă ignifugă și pantaloni cu benzi în jurul brațelor,
picioarelor și taliei), mănuși (ignifug, rezistent la tăieturi și antistatice), auto-salvator (auto-salvator).
Nu intrați în zona de incendiu fără echipament de protecție adecvat, inclusiv protecția tractului respirator.

SECȚIUNEA 6. Măsuri în caz de eliberare accidentală.
Eliminați orice sursă de aprindere (țigări, flăcări, scântei etc.) Sau căldură din zona în care s-a produs
scurgerea. În cazul unui produs solid, evitați formarea prafului prin pulverizarea produsului cu apă dacă nu
există contraindicații. În cazul prafului sau vaporilor dispersați în aer, adoptați protecția respiratorie. Blocați
scurgerea dacă nu există nici un pericol. Nu manipulați recipientele deteriorate sau scurgerile de produse
fără a purta mai întâi echipamentul de protecție corespunzător. Consultați celelalte secțiuni ale acestei fișe
pentru informații privind riscurile pentru mediu și sănătate, protecția respiratorie, ventilația și dispozitivele
de protecție personală. Prezentele orientări se aplică atât angajaților care lucrează pentru operațiuni de
urgență.
6.2. Măsuri de precauție de mediu.
Împiedicați pătrunderea produsului în canale, ape de suprafață, ape subterane și zone restricționate.
6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare.
Absorbiți deversarea cu material absorbant inert (nisip, vermiculită, făină fosilă etc.).
Colectați cea mai mare parte a materialului rezultat și depozitați-l în recipiente de eliminare.
Se îndepărtează reziduul cu jeturi de apă dacă nu există contraindicații.
Asigurați o ventilație suficientă a locului afectat de scurgere. Materialul contaminat se elimină în
conformitate cu dispozițiile de la punctul 13.
6.4. Trimiterea la alte secțiuni.
A se vedea secțiunea 8 pentru controlul expunerii și protecția personală și secțiunea 13 pentru considerații
privind eliminarea.
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SECȚIUNEA 7. Manipulare și depozitare.
7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță.
Purtați echipament de protecție adecvat (a se vedea secțiunea 8). Este interzisă consumul, consumul și
fumatul în zonele în care materialul este manipulat, depozitat sau tratat. Persoanele care folosesc produsul
trebuie să se spele pe mâini și pe față înainte de a mânca, bea și fuma. Îndepărtați îmbrăcămintea și
echipamentul de protecție contaminate înainte de a accesa zonele refectorii.
A se feri de sursele de căldură, scântei și flăcări deschise, nu fumați și nu folosiți chibrituri sau brichete. Fără
o ventilație adecvată, vaporii se pot acumula pe sol și se pot aprinde chiar și de la distanță, dacă sunt
declanșați, cu risc de incendiu. Evitați acumularea de sarcini electrostatice
Nu reutilizați recipientul.
7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități.
Depozitați numai în recipientul original. Depozitați recipientele închise într-o zonă bine ventilată, departe
de lumina directă a soarelui. Depozitați într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de sursele de căldură,
flăcările deschise, scânteile și alte surse de aprindere. Țineți recipientele departe de materialele
incompatibile prin verificarea secțiunii 10.
7.3. Utilizări finale specifice.
Informații indisponibile.
SECȚIUNEA 8. Controlul expunerii / protecția personală.
8.1. Parametrii de control
Pentru substanțele enumerate în secțiunea 3 care nu sunt enumerate aici, nu există limite de expunere
stabilite de producător, furnizor, importator sau agenție de consultanță corespunzătoare, inclusiv: ACGIH
(TLV), AIHA (WEEL), NIOSH (REL) sau OSHA (PEL).
HIDROCARBURI, C8-C10,
UVCB, CONȚINUT BENZEN
<0,1%







TLV (ACGIH) = TWA(ppm)= 25
TLV(OEL) = TWA (mg/m3)= 100
TLV(OEL) = TWA (ppm) = 20
DNEL/DMEL (oral) = 11 mg/kg/d
DNEL/DMEL(inhaled) = 32 mg/m3 (consumatori) – 150 mg/m3
(lucrători)
 DNEL/DMEL (dermic) 11 mg/kg greutate redusă/d
(consumatori) – 25 mg/cm2 (lucrători)

8.2. Controale ale expunerii.
Luați în considerare faptul că utilizarea măsurilor tehnice adecvate ar trebui să aibă întotdeauna prioritate
față de echipamentul individual de protecție, să asigure o bună ventilație la locul de muncă prin aspirație
localăeficientă.
PROTECȚIA MÂINILOR

PROTECȚIA PIELII

Protejați-vă mâinile cu mănuși de lucru de categoria III (vezi Directiva
89/686/CEE și EN 374). Pentru alegerea materială finală a mănușilor
de lucru ar trebui să fie luate în considerare: degradarea, timpul de
rupere și permeație. În cazul preparatelor, rezistența mănușilor de
lucru trebuie verificată înainte de utilizare ca imprevizibilă. Mănușile
au un timp de uzură care depinde de durata expunerii.
Purtați haine de lucru cu mâneci lungi și încălțăminte de siguranță
pentru uz profesional în categoria I (a se vedea Directiva 89/686/CEE
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și EN 344).
Spălați cu apă și săpun după îndepărtarea hainelor de protecție.
Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție strâmți (vezi
standardul EN 166).
În cazul în care valoarea pragului (de exemplu, TLV-TWA) a substanței
sau a uneia sau mai multor substanțe din produs este depășită, se
recomandă purtarea unei măști de filtru de tip A a cărei clasă (1, 2 sau
3) ar trebui aleasă în raport cu concentrația limită de utilizare. (a se
vedea EN 14387). În cazul în care sunt prezente gaze sau vapori de
altă natură și/sau gaze sau vapori cu particule (aerosoli, vapori, ceață
etc.), trebuie prevăzute filtre combinate.
Utilizarea mijloacelor de protecție a tractului respirator este necesară
în cazul în care măsurile tehnice luate nu sunt suficiente pentru a
limita expunerea lucrătorului la valorile-prag luate în considerare. Cu
toate acestea, protecția oferită de măști este limitată.
În cazul în care substanța luată în considerare este inodoră sau pragul
său olfactiv este mai mare decât TLV-TWA și în caz de urgență, purtați
o unitate de respirație cu aer comprimat cu circuit deschis (a se vedea
EN 137) sau un aparat de respirat extern al aerului (a se vedea
standardul EN 138). Pentru alegerea corectă a dispozitivului de
protecție respiratorie, consultați EN 529.
Emisiile provenite de la procesele de producție, inclusiv cele provenite
de la echipamentele de ventilație, trebuie monitorizate pentru a
verifica conformitatea acestora cu legislația privind protecția
mediului.
Reziduurile produsului nu trebuie evacuate nemâncate în apele uzate
sau în căile navigabile.

SECȚIUNEA 9. Proprietăți fizice și chimice.
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice esențiale
Stare fizică densăLichidă
Culoare
bronz
solvent
Miros caracteristic
> 21 °C
Punct de aprindere
150-215°C
Punct initial de fierbere
1,020 Kg/l
Densitate relativă
Proprietăți explozive indisponibile
disponibilă
Temperatura de descompunerenu este
indisponibile
Proprietăți oxidante
9.2. Aflați mai multe.
COV (Directiva 1999/13/CE): 40,00% - 410 g/
l COV (carbon volatil): 3,5% - 21 g/l
SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reacție.
10.1. Capacitatea de reacție.
Nu există un risc special de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare
Acetat de N-BUTIL: se descompune ușor în apă, mai ales atunci când este fierbinte.
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10.2. Stabilitatechimică.
Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.
10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase.
Nu sunt așteptate reacții neobișnuite în condiții normale de utilizare și depozitare.
Acetat de N-BUTIL: risc de explozie în contact cu: agenți oxidanți puternici. Poate reacționa periculos cu
hidroxid alcalin, terz-butoxid de potasiu. Formează amestecuri explozive cu aerul.
10.4. Condiții de evitat.
Evitați supraîncălzirea, descărcările electrostatice și orice sursă de aprindere.
10.5. Materiale incompatibile.
Informații indisponibile.
10.6. Materiale de descompunere periculoase.
Prin descompunere termică sau în caz de incendiu, pot fi eliberate gaze și vapori potențial periculoși pentru
sănătate
SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice.
11.1. Informații privind efectele toxicologice.
În absența datelor toxicologice experimentale privind produsul în sine, pericolele posibile ale produsului
pentru sănătate au fost evaluate pe baza proprietăților substanțelor conținute, în conformitate cu criteriile
stabilite în standardul de referință pentru clasificare. Prin urmare, să ia în considerare concentrația
substanțelor periculoase individuale menționate în secțiunea 3 pentru a evalua efectele toxicologice ale
expunerii la produs.
Introducerea chiar și a unor cantități mici de lichid în sistemul respirator în caz de ingestie sau vărsături
poate provoca bronchopneumită și edem pulmonar.
Produsul conține substanțe foarte volatile care pot provoca depresie semnificativă a sistemului nervos
central (SNC), cu efecte ar fi somnolență, amețeli, pierderea reflexelor, narcoza.
În caz de expunere repetată, produsul poate exercita o acțiune degresare a pielii, care se manifestă prin
uscăciune și cracare.
Acetat de N-BUTIL: La om vaporii substanței provoacă iritații la nivelul ochilor și nasului. În cazul expunerilor
repetate, apar iritații ale pielii, dermatoze (cu uscăciune și cracare a pielii) și keratită.
ACETAT DE N-BUTIL
LD50 (oral):> 6.400 mg / kg Șobolan
LD50 (cutanat):> 5.000 mg / kg Iepure
LC50 (inhalat): 21,1 mg / l / 4h Șobolan
HIDROCARBURI, C8-C10, UVCB, CONȚINUT DE BENZEN <0,1%
LD50 (oral):> 3,492 mg / kg Șobolan
LD50 (cutanat):> 3,160 mg / kg Iepure
LC50 (inhalat): 6,193 mg / m3 / 4h Șobolanla
SECȚIUNEA 12. Informații ecologice.
Produsul este considerat periculos pentru mediu și este toxic pentru organismele acvatice cu efecte
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
12.1. Toxicitate
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HIDROCARBURI, C8-C10, UVCB, CONȚINUT DE BENZEN <0,1%
LC50 - Pește> 92 mg / l / 96h Oncorhynchus Pește mykiss
EC50 - Moluște> 32 mg / l / 48h Daphnia magna
EC50 - alge și plante acvatice> 29 mg / l / 72h Pseudokirchneriella subcapitate
12.2. Persistența și degradabilitatea
ACETAT DE N-BUTIL.
Solubilitate în apă 1000 - 10000 mg / l
12.3. Potențialul bioacumulativ
ACETAT DE N-BUTIL
Coeficientul de distribuție: n-octanol / apă 2.3
BCF 15.3
12.4. Mobilitatea în sol
ACETAT DE N-BUTIL
Coeficientul de distribuție: sol / apă <3
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB.
Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB într-un procent mai mare de 0,1%.
12.6. Alte efecte adverse
Informații indisponibileSECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea.
SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea.
13.1. Metode de tratare a deșeurilor.
Reutilizarea, dacă este posibil. Reziduurile de produs trebuie considerate deșeuri speciale periculoase.
Pericolul deșeurilor care conțin parțial acest produs trebuie evaluat în conformitate cu legislația în vigoare.
Eliminarea trebuie încredințată unei societăți autorizate să gestioneze deșeurile, în conformitate cu
reglementările naționale și, eventual, locale.
AMBALAJE CONTAMINATE
Ambalajele contaminate trebuie trimise spre valorificare sau eliminare în conformitate cu reglementările
naționale privind gestionarea deșeurilor.
SECȚIUNEA 14. Informații despre transport.
Transportul trebuie efectuat de vehicule autorizate să transporte mărfuri periculoase în conformitate cu
dispozițiile ediției curente a A.D.R. și cu dispozițiile naționale aplicabile. Transportul trebuie efectuat în
ambalajul original și, în orice caz, în ambalaje din materiale care nu sunt disponibile pentru conținut și care
probabil nu generează reacții periculoase. Lucrătorii care încarcă și descarcă mărfuri periculoase trebuie să
au beneficiat de o formare adecvată cu privire la riscurile prezentate de preparat și la orice proceduri care
urmează să fie adoptate în caz de situații de urgență.
Transportul
terestru
(ADR/RID)
14.1 Nr. ONU
14.2 Un nume de expediere adecvat

Transportul
maritim
(IMDG)

Transport
aerian (OACITI / IATADGR)
1263
1263
1263
Material legat de vopsea
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14.3 Clasa de pericol pentru
transport (de exemplu,
Eticheta (etichetele) de
pericol

3

3

3

14.4 Grupa de ambalare
14.5 Pericole enviromamentale

Iii

Iii

Iii

5,0 L

5,0 L

60 L(ambalaj
instr..355)
220 L(ambalaj
instr..366)

14.6 Cantitate limitată

SECȚIUNEA 15. Informații privind reglementarea.
15.1. Standarde/legislație specifică în materie de sănătate, siguranță și mediu pentru substanță sau
amestec.
Categoria Seveso ((Dir. 96/82/CE și Dir
105/2003/CE și D.Lgs 105/2015)
Restricții privind utilizarea în temeiul
Regulamentului REACH (Regulamentul CE nr.
1907/2006 și modificările ulterioare)
Substanțe pe lista candidaților (articolul 59 din
REACH)
Substanțe supuse autorizării (anexa XIV la
Regulamentul privind fluxul)
Substanțe supuse obligației de notificare a
exportului Reg. (CE) 649/2012
Substanțe care fac obiectul Convenției de la
Rotterdam
Substanțe care fac obiectul Convenției de la
Stockholm
Controale de sănătate.

E2, P5c
Punctul#3-40

nu
nu
nu
nu
nu
Lucrătorii expuși la acest agent chimic periculos din
motive de sănătate trebuie să facă obiectul unei
supravegheri a sănătății efectuate în conformitate cu
reglementările locale în materie de sănătate și
siguranță.

15.2. Evaluarea securității chimice.
S-a efectuat o evaluare a securității chimice pentru următoarele substanțe:
HIDROCARBURI, C8-C10, UVCB, CONȚINUT BENZEN <0,1%
SECȚIUNEA 16. Aflați mai multe.
Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare utilizate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1207/2008
[CLP]:
Flam. Liq, te-ai săi. 3 Lichid inflamabil, categoria 2
Asp. Tox. 1 Pericol în caz de aspirație, categoria 1
STOT SE 3 Toxicitate specifică pentru organele țintă, expunere unică, categoria 3
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Chron acvatic.2 Periculos pentru mediul acvatic, categoria de toxicitate cronică 2
H226 Lichid și vapori inflamabili
H304 Acesta poate fi letal în caz de ingestie și penetrare în tractul respirator
H335 Poate irita tractul respirator
H336 Poate provoca somnolență sau amețeli
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea și crăparea pielii
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:
1. Directiva 1999/45/CE și modificările ulterioare
2. Directiva 67/548/CEE și modificările și ajustările ulterioare
3. Regulamentul (CE) nr.
4. Regulamentul (CE) nr.
5. Regulamentul (CE) nr. CLP).
6. Regulamentul (CE) nr.
7. Indicele Merck. Ed.
8. Managementul securității chimice
9. Niosh - Registrul efectelor toxice ale substanțelor chimice
10. INRS - Toxicologique Cunts
11. Patty - Igienă și toxicologie industriale
12. N.I. Sax - Proprietati periculoase ale materialelor industriale-editia a VII-a, 1989
13. Site-ul Agenției ECHA

Notă pentru utilizator:
Informațiile conținute în această foaie se bazează pe cunoștințele de care dispunem la data celei mai
recente versiuni. Utilizatorul trebuie să asigure caracterul adecvat și complet al informațiilor referitoare la
utilizarea specifică a produsului.
Acest document nu trebuie interpretat ca o garanție a proprietăților specifice produsului.
Deoarece utilizarea produsului nu face parte din controlul nostru direct, utilizatorul este obligat să respecte
legile și reglementările în vigoare privind igiena și siguranța pe propria răspundere. Nu ne asumăm
responsabilitatea pentru utilizare abuzivă.
Modificări ți de la revizuirea anterioară.
S-au efectuat modificări la următoarele secțiuni: 00

