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Fișa cu date de securitate 

Secțiunea 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/societății 

1.1. Identificatorul produsului 
FISS Codul:  

Denumire  FISSATIVO UNIVERSALE 

Denumirea chimică și 
sinonimele  Amestec de rășini sintetice în alcool și solvenți alfatici. 

1.2. Utilizările relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizările nerecomandate 
Descriere/Utilizare Vopsea lucioasă de protecție pentru pictură și artă 

Utilizări identificate  Industriale Profesionale Consumul 
Utilizare decorare - - SU: 19. 

ERC: 8a, 8d. 
PROC: 10, 11, 13, 7, 8a. 
PC: 9a, 9c. 

Picturi de uz profesional  SU: 10, 19, 6a. - - 
 ERC: 11b, 12b, 2, 8c, 8d, 8f. 

 PROC: 10, 13, 19, 21, 7, 8b. 
 PC: 9a. 

Utilizarea consumului - - SU: 19. 
ERC: 10a, 11a. 
PROC: 10, 11, 21, 8a. 
AC: 11. 
PC: 9a, 9b, 9c. 

1.3. Informații despre furnizorul cardului de date de securitate 

nume 

Adresa 

Locație și stare 

e-mail al persoanei competente

Distribuit de: 

 Cobea S.R.L. 
 VIA DELLA MACCHIA,26 

 53045- Montepulciano Scalo 

 Siena - Italia 

 Tel: +39 0578738153 

 
 info@cobeacolori.it 

 Lucas impex srl

1.4. Numărul de telefon de urgență 

Pentru informații urgente, vă rugăm să contactați 

Secțiunea 2. Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

Numărul de telefon al
Oficiului de Informații despre Toxicologie 0040 21 318 36 06
(luni - vineri între orele 8:00 - 15:00, ora locală)
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Produsul este clasificat ca periculos în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 1272/2008 (CLP) (și modificările și ajustările ulterioare). Prin urmare, produsul 
necesită o fișă tehnică de securitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) 1907/2006 și cu modificările ulterioare. Orice informații suplimentare privind 
riscurile pentru sănătate și/sau mediu sunt furnizate la orele 11 și 12 de pe acest card. 

Clasificare și avertizare: 
Lichid inflamabil, categoria 2 H225 Lichid și vapori ușor inflamabili. 
Iritarea ochilor, categoria 2 H319 Provoacă iritații oculare severe. 
Toxicitate specifică țintei - expunere H336 Aceasta poate provoca somnolență sau amețeli. 

unică, categoria 3 

Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, H412 Dăunătoare organismelor acvatice cu efecte de lungă durată. 
categoria 3 

2.2. Elemente de etichetă 

Etichetarea pericolelor în temeiul Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) și modificările și ajustările ulterioare. 

Pictograme de pericol: 

Avertismente: Pericol 

Semne de avertizare: 

H225 Lichid și vapori ușor inflamabili. 
H319 Provoacă iritații oculare severe. 
H336 Aceasta poate provoca somnolență sau amețeli. 
H412 Dăunătoare organismelor acvatice cu efecte de lungă durată. 

Sfaturi de precauție: 

P101 Dacă ați consultat un medic, păstrați la dispoziție recipientul sau eticheta produsului. 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P210 A se păstra departe de sursele de căldură, suprafețele fierbinți, scânteile, flăcările libere sau alte surse de aprindere. Nu fuma. 
P271 Utilizați numai în aer liber sau într-un loc bine ventilat. 
P280 Purtați mănuși de protecție și protejați-vă ochii sau fața. 
P501 Eliminarea produsului și a navei în conformitate cu legislația în vigoare. 

Conţine: 2-PROPANOLO
IDROCARBURI, C8-C10, UVCB, CONȚINUT BENZEN < 0,1%

COV (Directiva 2004/42/CE): 

Vopsele cu o singură componentă de înaltă performanță.  
COV exprimat în g/litru de produs gata de utilizare: 

454,91 

500,00 

UFI: W610-105F-E006-X43D 

2.3. Alte pericole 

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB  într-un procent mai mare de 0,1%. 
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Secțiunea 3. Compoziția/informații despre ingrediente 

3.1. Substanțe 

Informații care nu sunt relevante 

3.2. Amestecuri 

Conţine: 

Textul integral al indicațiilor de pericol (H) este prezentat în secțiunea 16 a cardului.  
Identificare Evaluare 1272/2008 

RĂȘINĂ CHETONICĂ POLIMERICĂ 
(CLP) 

CAZUL 25054-06-2 30 ≤ x < 50 

Acest 

INDEX - 

Etanol 

CAZUL 64-17-5 30 ≤ x < 50 Flam. Liq. 2 H225 

ACEST 200-578-6 

INDEX 603-002-00-5 

2-PROPANOLO

CAZUL 67-63-0 10 ≤ x < 20 Flam. Liq. 2 H225, Ochi  Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 

ACEST 200-661-7 

INDEX 603-117-00-0 

No. Reg.  01-2119457558-25-**** 

HIDROCARBURI, C8-C10, UVCB, CONȚINUT 

 BENZEN < 0,1% 

CAZUL 64742-95-6 2,5 ≤ x < 5 Flam. Liq. 3 H226, Asp.  Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, 
Aquatic Chronic  2 H411, EUH066, Nota P 

ACEST 918-668-5 

INDEX 649-356-00-4 

No. Reg.  01-2119455851-35-XXXX 

Secțiunea 4. Măsuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

OCCHI: Ștergeți orice lentile de contact. Se spală imediat și abundent cu apă timp de cel puțin 15 minute, deschizând bine pleoapele. 
Consultați un medic dacă problema persistă. 
Scoate hainele contaminate. Fă un duș imediat. Cheamă un doctor imediat. Spălați hainele contaminate înainte de a le refolosi. 
Introduceți subiectul la aer curat. Dacă respirația se oprește, exersați respirația artificială. Cheamă un doctor imediat. 
Cheamă imediat un medic. Nu induce vărsături. Nu administrați nimic care nu este autorizat în mod expres de către medicul dumneavoastră. 

4.2. Principalele simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
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Nu se cunosc informații specifice despre simptomele și efectele cauzate de produs. 

4.3. Indicarea necesității de a consulta imediat un medic și un tratament special 

Informații indisponibile 

SECȚIUNEA 5. Măsuri de stingere a incendiilor 

5.1. Mijloace de extincție 

MIJLOACE ELIGIBILE DE EXTINCȚIE  
Mijloacele de extincție sunt: dioxidul de carbon și praful chimic. Pentru scurgerile și scurgerile de produse care nu s-au aprins, apa pulverizată poate fi utilizată pentru 
a dispersa vaporii inflamabili și pentru a proteja persoanele angajate în oprirea scurgerii. MIJLOACE NECORESPUNZĂTOARE DE EXTINCȚIE 

Nu folosiți jeturi de apă.  
Apa nu este eficientă pentru stingerea incendiului, cu toate acestea, poate fi folosită pentru răcirea recipientelor închise expuse la flacără prin prevenirea exploziilor și 
exploziilor. 

5.2. Pericole speciale din cauza substanței sau a amestecului 

PERICOLE DE EXPUNERE LA FOC 

Produsul, dacă este implicat în cantități semnificative într-un incendiu, îl poate agrava foarte mult. Evitați să respirați produse de ardere. 

5.3. Recomandări pentru extinctoare 

INFORMAȚII GENERALE  
În caz de incendiu, răciți imediat recipientele pentru a evita riscul de explozie (descompunerea produsului, suprapresiune) și  
potențial periculos pentru sănătate. Purtați întotdeauna echipament complet de protecție împotriva incendiilor. Dacă este posibil 
recipientele care conțin produsul sunt eliberate de incendiu. 
Echipamente  
Îmbrăcăminte normală pentru stingerea incendiilor, ar fi un aparat de respirat cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), costum inflamabil (EN469), mănuși 
inflamabile (EN 659) și cizme pentru pompieri (HO A29 sau A30). 

SECȚIUNEA 6. Măsuri de eliberare accidentală 

6.1. Măsuri de precauție personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Blocați scurgerea dacă nu există nici un pericol.  
Purtați echipament de protecție adecvat (inclusiv echipament individual de protecție în secțiunea 8 a cardului de date de siguranță) pentru a preveni contaminarea 
pielii, a ochilor și a îmbrăcămintei personale. Prezentele orientări se aplică atât lucrătorilor, cât și lucrătorilor de urgență. 

Mută oamenii neachipați. Îndepărtați orice sursă de aprindere (țigări, flăcări, scântei etc.) sau căldura din zona în care 
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Pierderea. 

6.2. Măsuri de precauție de mediu 

Împiedicați produsul să intre în canale, apă de suprafață, apă subterană. 

6.3. Metode și materiale de izolare și remediere 

Respirați produsul vărsat într-un vas adecvat. În cazul în care produsul este inflamabil, folosiți un echipament de ardere. Se evaluează compatibilitatea navei care 
urmează să fie utilizată cu produsul prin verificarea secțiunii 10. Se absoarbe restul cu material absorbant inert.  
Asigurați o ventilație suficientă a locului afectat de scurgere. Eliminarea materialelor contaminate trebuie efectuată în conformitate cu dispozițiile alineatului (13). 

6.4. Trimiterea la alte secțiuni 

Orice informații privind protecția personală și eliminarea pot fi găsite în secțiunile 8 și 13. 

SECȚIUNEA 7. Manipulare și depozitare 

7.1. Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță 

A se păstra departe de căldură, scântei și flăcări deschise, nu fumați și nu folosiți chibrituri sau brichete. Vaporii se pot aprinde odată cu explozia, de aceea este necesar 
să se evite acumularea prin păstrarea ușilor și ferestrelor deschise și asigurarea ventilației încrucișate. Fără o ventilație adecvată, vaporii se pot acumula la sol și se pot 
aprinde chiar și la distanță, dacă este declanșată, cu pericolul revenirii flăcării. Evitați acumularea de sarcini electrostatice. Conectați-vă la o priză la sol în cazul 
ambalajelor mari în timpul operațiunilor de teleportare și purtați pantofi antistatici. Agitația puternică și fluxul viguros de lichid în conducte și echipamente pot 
provoca formarea și acumularea de sarcini electrostatice. Pentru a evita pericolul de incendiu și explozie, nu folosiți niciodată aer comprimat în manevrare. Deschideți 

recipientele cu prudență, deoarece acestea pot fi sub presiune. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. Evitați dispersarea produsului în mediu.

7.2. Condiții de depozitare sigure, inclusiv posibile incompatibilități 

Depozitați numai în recipientul original. Depozitați recipientele închise, într-un loc bine ventilat, protejat de lumina directă a soarelui. Depozitați într-un loc răcoros și 
bine ventilat, departe de sursele de căldură, flăcările libere, scânteile și alte surse de aprindere. Ți lângă recipientele de orice materiale incompatibile, verificând 
secțiunea 10. 

7.3. Utilizări finale speciale 

Informații indisponibile 

SECȚIUNEA 8. Controlul expunerii/protecția individuală 
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8.1. Parametrii de control 

Referințe de reglementare: 

TLV-ACGIH ACGIH 2016 

RĂȘINĂ CHETONICĂ POLIMERICĂ 
Valoare limită prag 
Tip Fost TWA/8h SET/15min 

mg/m3 Ppm mg/m3 Ppm 

TLV-ACGIH 3 10 

Etanol 
Valoare limită prag 
Tip Fost TWA/8h SET/15min 

mg/m3 Ppm mg/m3 Ppm 

TLV-ACGIH 1884 1000 

2-PROPANOLO
Valoare limită prag
Tip Fost TWA/8h SET/15min 

mg/m3 Ppm mg/m3 Ppm 

TLV-ACGIH 492 200 983 400 

IDROCARBURI, C8-C10, UVCB, CONȚINUT BENZEN < 0,1% 

Valoare limită prag 
Tip Fost TWA/8h SET/15min 

mg/m3 Ppm mg/m3 Ppm 

TLV-ACGIH 100 

Sănătate - Nivel derivat fără efect - DNEL / DMEL 
Efecte asupra Efecte asupra 

Consumatori Lucrătorilor 
Strada Expunerii Camere acute Acută sistemică Spații cronice Sistemice Camere acute Sistemice Spații cronice Sistemice 

Cronice Acută Cronice 

Orală Vnd 

26 mg/kg greutate 
redusă/d 

Inhalare Vnd 71 mg/m3 Vnd 330 mg/m3 

Dermică Vnd 

26 mg/kg greutate 
redusă/d Vnd 44 mg/cm2 

Legendă: 

(c) - PLAFON; INALAB - Fracție inhalabilă; RESPIRAȚIE - Fracție respirabilă; TORAC - Fracție 
toracică. 

VND - pericol identificat, dar nu există DNEL/PNEC disponibil;  NEA - nu se preconizează nicio expunere; ; 
NPI nu este un pericol identificat. 

8.2. Controlul expunerii 

Având în vedere 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 aspirare locală eficientă.  
Dacă alegeți echipament individual de protecție, cereți sfatul furnizorilor de produse chimice, dacă este necesar. 
Echipamentele individuale de protecție trebuie să raporteze piața CE, confirmând că sunt conforme cu normele actuale. 
Oferiți duș de urgență cu tavă visoculară.   
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PROTECȚIA MÂINILOR  
Protejați-vă mâinile cu mănuși de lucru de categoria III(ref. EN 374).  
Pentru alegerea finală a materialului mănușilor de lucru trebuie luate în considerare: compatibilitatea, degradarea, timpul de pauză și permeație.  
În cazul preparatelor, rezistența mănușilor de lucru la agenții chimici trebuie verificată înainte de utilizare, deoarece este imprevizibilă. Mănușile au un timp de uzură 
care depinde de durata și modul de utilizare. 

PROTECȚIA PIELII  
Purtați haine de lucru cu mâneci lungi și încălțăminte de siguranță pentru uz profesional categoria I (ref. De asemenea, este important să rețineți că este 
nevoie de o imagine mai cuprinzătoare în lupta împotriva celor fără semințe. Spălați cu apă și săpun după îndepărtarea hainelor de protecție.

Evaluați oportunitatea furnizării de îmbrăcăminte antistatică în cazul în care mediul de lucru prezintă un risc de explozivitate. 

PROTECȚIA OCHILOR  
Este recomandabil să purtați ochelari de protecție etanși(ref. en-us regula 166). 

PROTECȚIA RESPIRATORIE  
Dacă depășiți valoarea pragului (de exemplu, TLV-TWA) a substanței sau a uneia sau mai multor substanțe din produs, se recomandă să purtați o mască de filtru AX a 
cărei limită de utilizare va fi definită de producător (ref. EN 14387). În cazul în care există 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 căilor respiratorii 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 considerată a fi inodoră sau pragul său olfactiv este mai mare decât TLV-TWA și, în caz de urgență, purtați o respirație cu aer comprimat cu 
circuit deschis(ref. sau un aparat respirator de admisie a aerului în aer liber(ref. en-us regula 138). Pentru alegerea corectă a dispozitivului de protecție a căilor 
respiratorii, consultați standardul EN 529. 

CONTROALE ALE EXPUNERII MEDIULUI 

Emisiile provenite de la procesele de producție, inclusiv cele provenite de la echipamentele de ventilație, ar trebui controlate pentru a se verifica respectarea 
reglementărilor privind protecția mediului. 

Reziduurile de produs nu trebuie necontrolate în apele uzate sau în căile navigabile. 

SECȚIUNEA 9. Proprietăți fizice și chimice 

9.1. Despre proprietățile fizice și chimich și fundamentale 

lichid dens 

Opalescentă 
caracteristică solventului 
Nu este disponibil 
Nu este disponibil 
Nu este disponibil 
> 35 °C
Nu este disponibil
< 23 °C
Nu este disponibil
lichid inflamabil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
0,88 0,890
solubile în solvenți organici
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Produsul nu este exploziv

Stare fizică 

Culoare 

Miros 
Prag olfactiv 

Ph 

Punct de topire sau congelare 

Punctul de fierbere inițial 
Interval de fierbere 

Punct de aprindere/ inflamabilitate 

Rata de evaporare 

Inflamabilitatea solidelor și gazelor 
Limita inferioară de inflamabilitate 

Limita superioară de inflamabilitate 

Limita inferioară de explozivitate 

Limita superioară a explozivilor 
Tensiune a aburului 
Densitatea vaporilor 
Densitate relativă 

Solubilitate 
Coeficientul de defalcare: n-octan/
apă: Temperatura de autoaprindere 

Temperatura de descompunere 

Vâscozitate 

Proprietăți explozive 

Proprietăți oxidante Produsul nu are caracteristici oxidante
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9.2. Mai multe informații 

Total solide (250 grade Celsius / 482 
grade Fahrenheit) 48,50 %  

COV (Directiva 2004/42/CE): 51,50 % - 454,91 g/litru
COV (carbon volatil): 28,80 % - 254,39 g/litru

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și capacitate de reacție 

10.1. Capacitatea de reacție 

Nu există pericole speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare. 

10.2. Stabilitatechimică 

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare. 

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase 

Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aer. 

Etanol  
Risc de explozie în contact cu: metale de alcalină, oxizi de alcalin, clorhidrat de calciu,  di   di  monofluorură calcio,monofluoruro  di  de sulf, dioxid acetic, acizi, 
peroxid de hidrogen  concentrat, perclorat, acid percloritril,  nitrat de mercur, acid azotic, argint, nitrit de argint, amoniac, oxid de argint,  di  amoniac, 

amoniac, mercurio,acido  ossidanti  alcalini,ossidi oxid.  Poate reacționa periculos cu: bromul de acetilenă,  di   di   di  clorul acetilenă, trifluorura de brom,  di  
trifluorura de crom, clorura, fluorura, ter-butoxidul, hidroxidul de litiu, trioxidul de fosfor, platina neagră,  ter- clorura de zirconiu (IV), hidroida de zirconiu (IV). 

Formează amestecuri explozive cu: aer. 

10.4. Condiții de evitat 

Evitați supraîncălzirea. Evitați acumularea de sarcini electrostatice. Evitați orice sursă de energie. 

Etanol  
Evitați expunerea la: surse de căldură, flăcări libere.

10.5. Materiale incompatibile 

Informații indisponibile 

10.6. Produse periculoase de descompunere 

Gazele și vaporii care pot fi nocivi pentru sănătate pot fi eliberați prin descompunere termică sau incendiu. 
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SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice 

În absența datelor toxicologice experimentale privind produsul în sine, orice pericole ale produsului pentru sănătate au fost evaluate pe baza proprietăților 
substanțelor conținute, în conformitate cu criteriile stabilite în legislația de clasificare.  
Prin urmare, să ia în considerare concentrația de substanțe periculoase individuale, care pot fi menționate în secțiunea 3, pentru a evalua efectele toxicologice ale 
expunerii la produs. 

11.1. Informații privind efectele toxicologice 

Metabolismul, cinetica, mecanismul de acțiune și alte informații  
Informații indisponibileInformații nu sunt disponibile 

Despre căile probabile de expunere  
Informații indisponibileInformații nu sunt disponibile 

Efecte imediate, întârziate și cronice ale expunerilor pe termen scurt și lung Informații 
indisponibileInformații nu sunt disponibile 

Efecte interactive  
Informații indisponibileInformații nu sunt disponibile 

TOXICITATE ACUTĂ  
LC50 (Inhalare - vapori) din amestecul:LC50 (Inhalare - vapori) al amestecului:  
Neclasificate (fără componente relevante) 
LC50 (Inhalare - ceață / pulberi) din amestecul:LC50 (Inhalare - ceață / pulberi) din amestec: 
Neclasificate (fără componente relevante)  
LD50 (Oral) al amestecului:LD50 (Oral) al amestecului: 
Neclasificate (fără componente relevante) 
LD50 (Cutanea) din amestecul:LD50 (Cutanea) al amestecului:  
Neclasificate (fără componente relevante) 

IDROCARBURI, C8-C10, UVCB, CONȚINUT BENZEN < 0,1%  
> 5000 mg/kg Șobolan acut 
LD50 (Cutanea)
> 13,1 mg/l 4 ore Rat 
LC50 (Inhalare)

Etanol  
> 5000 mg/kg
Șobolan LD50 (oral)
120 mg/l/4h Pimephales  promelas
LC50 (Inalazione)

2-PROPANOLO
4710 mg/kg Consiliu
LD50 (Oral) 
12800 mg/kg Consiliu
LD50 (Cutanea)
72,6 mg/l/4h Șobolan 
LC50 (Inhalare)

COROZIUNEA PIELII / IRITAREA CUTANEEI  
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericolAcesta nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol
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LEZIUNI OCULARE SEVERE / IRITAREA OCHILOR  
Provoacă iritații oculare severeProvoca iritație oculară severă 

CONȘTIENTIZAREA RESPIRATORIE SAU A PIELII 

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericolAcesta nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINALE  
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericolAcesta nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

Carcinogenitate  
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericolAcesta nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

TOXICITATEA REPRODUCERII 

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericolAcesta nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

TOSSICITY SPECIFICE PENTRU ORGANELE BERSAGLIO (STOT) - EXPUNERE UNICĂ Poate provoca 
somnolență sau amețeliPoate provoca somnolență sau amețeli 

TOXICITATE SPECIFICĂ ȚINTEI (STOT) - EXPUNERE REPETATĂ  
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericolAcesta nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

PERICOL ÎN CAZ DE ASPIRAȚIE 

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericolAcesta nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice 

Produsul trebuie considerat periculos pentru mediu și este dăunător organismelor acvatice cu efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.  
12.1. Toxicitate 

HIDROCARBURI, C8-C10,  
UVCB, CONȚINUT 

BENZEN < 0,1% 

LC50 - Pești 30 mg/l/96h Pesce Oncorhynchus  mykiss 

EC50 - Crustacee 20 mg/l/48h Daphnia 

EC50 - Alge marine / Plante > 10 mg/l/72h Daphnia
 Acvatice 

12.2. Persistența și degradabilitatea 

Etanol 

Solubilitate în apă 1000 - 10.000 mg/l 

Rapid biodegradabile 

2-PROPANOLO

Rapid biodegradabile 

12.3. Potențialul de bioacumulare 

Etanol 

Coeficientul de defalcare: -0,35
n-octan/apă
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2-PROPANOLO

Coeficientul de defalcare: 0,05 

n-octan/apă

12.4. Mobilitatea în sol 

Informații indisponibile 

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 indisponibile 

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deșeurilor 

Refolosiți, dacă este posibil. Reziduurile produsului sunt considerate deșeuri speciale periculoase. Pericolul deșeurilor care conțin parțial acest produs trebuie evaluat 
în conformitate cu dispozițiile legislative existente.  
Eliminarea trebuie încredințată unei societăți autorizate să gestioneze deșeurile, în conformitate cu legislația națională și, eventual, locală.  
Transportul deșeurilor poate face obiectul ADR. 
AMBALAJE CONTAMINATE 

Ambalajele contaminate trebuie trimise spre valorificare sau eliminare în conformitate cu normele naționale de gestionare a deșeurilor. 

SECȚIUNEA 14. Informații privind transportul 

14.1. Numărul ONU 

ADR / RID, IMDG, 1263 
IATA: 

14.2. Numele de expediere onu 

ADR / RID: PITTURE SAU MATERIE SIMILI LA PITTURE 

Imdg: MATERIAL LEGAT DE VOPSEA SAU VOPSEA 

IATA: MATERIAL LEGAT DE VOPSEA SAU VOPSEA 

14.3. Clase de pericol legate de transport 

ADR / RID:  Clasa: 3 Etichetă: 3 

Imdg: Clasa: 3 Etichetă: 3 

IATA: Clasa: 3 Etichetă: 3 
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14.4. Grupa de ambalare 

 
ADR / RID, IMDG, Ⅱ 

IATA:  

 
14.5. Pericole pentru mediu 

 
ADR / RID: nu 

Imdg: nu 

IATA: nu 
  

 
14.6. Măsuri speciale de precauție pentru utilizatori 

 
ADR / RID: HIN - Kemler:33  Suma  Codul de 

     Limitat: 5 L  restricție în 

 
Aranjament special: 640D 

   galerie: (D/E) 
     

Imdg: EMS: F-E, S-E  Suma   
     Limitat: 5 L   

IATA: Taxa:  Suma  Instrucţiuni 
     Maxim: 60  Pachet: 364 
     L   

 Trece.:  Suma  Instrucţiuni 
     Maxim: 5 L  Pachet: 353 

 Instrucțiuni speciale:  A3, A72,   

     A192   

 
14.7. Transportul în vrac în conformitate cu anexa II marpol și codul IBC 

 

 
Informații care nu sunt relevante 

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare 

 
15.1. Legislația și reglementările privind sănătatea, siguranța și mediul specifice substanțelor 

 
Categoria Seveso - Directiva 2012/18/CE: P5c 

 
Restricții privind produsul sau substanțele prevăzute în anexa 17 (CE) 1907/2006 

 
Produs 

Punct  3 - 40 
   

 
Substanțe în lista candidaților (art. 59 REACH) 

 
Conform datelor disponibile, produsul nu conține substanțe SVHC în procente mai mari de 0,1%. 

 
Substanțe supuse autorizării (anexa XIV REACH) 

 
nu 

 
Substanțe supuse obligației de notificare a exportului Reg. (CE) 649/2012: 

 
nu 
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Substanțe care fac obiectul Convenției de la Rotterdam: 

 
nu 

 
Substanțe care fac obiectul Convenției de la Stockholm: 

 
nu 

 
Controale de sănătate 

 
Lucrătorii expuși la acest agent chimic care pune în pericol sănătatea trebuie să fie supuși supravegherii sănătății în conformitate cu dispozițiile art. 41 din D.Lgs. 81 din 
9 aprilie 2008, cu excepția cazului în care riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorului a fost considerat irelevant, astfel se prevede la articolul 224 alineatul (2). 

 
COV (Directiva 2004/42/CE): 

 
Vopsele cu o singură componentă de înaltă performanță. 

 

 
15.2. Evaluarea securității chimice 

 
Nu a fost pregătită o evaluare a securității chimice a amestecului și a substanțelor conținute în acesta. 

 

SECȚIUNEA 16. Mai multe informații 

 
Textul indicațiilor de pericol (H) menționate la secțiunile 2-3 ale cardului: 

 
Flam. Liq. 2. Lichid inflamabil, categoria 2 

Flam. Liq. 3. Lichid inflamabil, categoria 3 

Asp. Tox. 1. Pericol în caz de aspirație, categoria 1 

Ochi Irrit. 2 Iritarea ochilor, categoria 2 

STOT SE 3 Toxicitate specifică organului țintă - expunere unică, categoria 3 

Cronice  acvatice 2 Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 2 

Cronice  acvatice 3 Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 3 

H225 Lichid și vapori ușor inflamabili. 

H226 Lichid inflamabil și vapori. 

H304 Acesta poate fi letală în caz de ingestie și penetrare în căile respiratorii. 

H319 Provoacă iritații oculare severe. 

H336 Aceasta poate provoca somnolență sau amețeli. 

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte de lungă durată. 

H412 Dăunătoare organismelor acvatice cu efecte de lungă durată. 

EUH066 Expunerea repetată poate duce la uscarea și crăparea pielii. 
  

 
Decodarea descriptorilor utilizărilor: 

 
 Ac  11  Articole din lemn 

 Cec  10a  Utilizarea extinsă în aer liber dispersate de low-lansare articole de lungă durată și materiale 
 Cec  11a  Utilizarea extinsă în interior dispersate de elemente și materiale de lungă durată cu eliberare redusă 
 

Cec 

 

11b 

 

Utilizarea extinsă dispersate în interior articole și materiale de lungă durată cu eliberare ridicată 

sau 

 

    

 
Cec 

 
12b 

 intenționat (inclusiv abrazive)  
   Prelucrarea industrială a articolelor cu tehnici abrazive (cu eliberare ridicată) 
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 Cec  2 Formularea preparatelor 
 Cec  8a Utilizarea dispersată extensivă a ajutorului tehnologic în sisteme deschise 

 Cec  8c Utilizare extinsă a dispersiei interne care duce la includerea într-o matrice sau aplicație 

 
Cec 

 
8d 

într-o matrice 
  Utilizarea extinsă în aer liber dispersate de ajutoare tehnologice în sisteme deschise 
 Cec  8f Utilizarea extinsă a dispersiei în aer liber care duce la includerea într-o matrice sau 

 
Pc 

 
9a 

aplicație la o matrice 
  Acoperiri si vopsele, diluanti, vopsele 
 Pc  9b Aditivi, stuc, tencuieli, argilă care urmează să fie turnate 

 Pc  9c Culori deget 
 Proc  10 Aplicarea cu role sau perii 
 Proc  11 Aplicarea spray-ului neindustrial 
 Proc  13 Tratamentul articolelor de scufundări și turnare 
 Proc  19 Amestecaremanuală cu contact direct, folosind doar un echipament de protecție 

    Cred că este un lucru bun faptul că Comisia nu a fost în măsură să 
 Proc  21 Manipularea eficientă din punct de vedere energetic a substanțelor din materiale și/sau articole 
 Proc  7 Aplicarea spray-ului industrial 
 Proc  8a Transferul unei substanțe sau al unui preparat (umplere/golire) din 

 
Proc 

 
8b 

containere/containere mari, în structuri nededicate 
  Transferul unei substanțe sau al unui preparat (umplere/golire) din 

    containere/containere mari, în instalații dedicate 
 Dvs.  10 Formularea [amestecarea] preparatelor și/sau reambalarea (cu excepția aliajelor) 
 Dvs.  19 Clădiri 
 Dvs.  6a Prelucrarea lemnului și produse din lemn 
     

 
Legendă: 
 
- ADR: Acord european de transport rutier de mărfuri periculoase  
- NUMĂR CAS: Numero del Chemical Abstract Service 

- CE50: Concentrația care produce efecte la 50% din populația supusă testării 
- NUMĂRUL CE: Numărul de identificare în ESIS (arhiva europeană a substanțelor existente) 
- CLP: Regulamentele CE 1272/2008 

- DNEL: Nivel derivat fără efect 
- EmS: Programul de urgență 

- GHS: Sistem global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice 

- IATA DGR: Reglementări pentru transportul mărfurilor periculoase ale Asociației Internaționale de Transport Aerian 

- IC50: Concentrarea imobilizării a 50% din populația supusă testării 
- IMDG: Codul maritim internațional pentru transportul mărfurilor periculoase 

- OMI: Organizația Maritimă Internațională 

- NUMĂRUL INDEXULUI: Numărul de identificare din anexa VI a CLP 

- LC50: Concentrația letală 50% 

- LD50: Doza letală 50% 

- OEL: Nivelul de expunere la ocuparea forței de muncă 

- PBT: Persistent, bioacumulatoare și toxic în conformitate cu REACH 

- PEC: Concentrare previzibilă a mediului 
- PEL: Nivel previzibil de expunere 

- PNEC: Concentrație previzibilă fără efect 
- REACH: Regulamentul CE 1907/2006 

- RID: Regulamentul privind transportul internațional de mărfuri periculoase cu trenul 
- TLV: Valoare limită prag 

- TLV PLAFON: Concentrare care nu ar trebui să fie depășite în orice moment de expunere la locul de muncă. 
- TWA STEL: Limita de expunere pe termen scurt 
- TWA: Limita medie ponderată de expunere 

- COV: Compus organic volatil 
- vPvB: Foarte persistente și foarte bioacumularea în funcție de ajunge 

- WGK: Clasa de pericol acvatic (Germania). 

 

 
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: 
 
1. Regulamentul (UE) 1907/2006 al Parlamentului European (REACH)  
2. De asemenea, este important de remarcat faptul că este nevoie de o imagine mai cuprinzătoare a activității UE în timp util. 
3. Regulamentul (UE) 790/2009 al Parlamentului European (I ATP. CLP). 
4. Regulamentul (UE) 2015/830 al Parlamentului European 

5. Regulamentul (UE) 286/2011 al Parlamentului European (II ATP. CLP). 
6. Regulamentul (UE) 618/2012 al Parlamentului European (III ATP. CLP). 
7. Regulamentul (UE) 487/2013 al Parlamentului European (IV ATP. CLP). 
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8. 944/2013 a Parlamentului European (V ATP. CLP).  
9. Regulamentul (UE) 605/2014 al Parlamentului European (VI ATP. CLP). 
10. Regulamentul (UE) 2015/1221 al Parlamentului European (VII ATP. CLP). 
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamentario Europeo (VIII Atp. CLP) - 
Indicele Merck. - Ediția a 10-a 

- Manipularea securității chimice 

- INRS - Fiche Toxicologie  (foaietoxicologică)  - Patty 
- Igienăindustrială  Hygiene  și  toxicologie 

- N.I. Sax - Proprietati periculoase ale materialelor industriale-7, editia 

1989 - Sito Web IFAGESTI 
- Sito Web Agenzia ECHA 

- Baza de date a modelelor SDS de produse chimice - Ministerul Sănătății și Institutul Superior de Sănătate 

 
Notă pentru utilizator:  
Informațiile din această filă se bazează pe cunoștințele pe care le avem la dispoziție de la data celei mai recente versiuni. Utilizatorul trebuie să se asigure că 
informațiile sunt adecvate și complete în legătură cu utilizarea specifică a produsului. Acest document nu trebuie interpretat ca o garanție a proprietăților specifice 
produsului. 
Deoarece utilizarea produsului nu intră sub controlul nostru direct, utilizatorul este obligat să respecte legile și reglementările în vigoare privind igiena și siguranța pe 
propria răspundere. Ei nu își asumă responsabilitatea pentru utilizări necorespunzătoare. Asigurarea unei instruiri adecvate pentru personalul chimic. 




