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FIȘĂ CU DATE DE SIGURANȚĂ 

 

 

SECȚIUNEA 1: DATE DE IDENTIFICARE ALE AMESTECULUI ȘI ALE 

COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII 

1.1.  Identificarea produsului: 

Gel pentru aprindere grătar Landmann 

 

Art. Nr. 0128 

 

1.2. Utilizări identificate relevante ale amestecului și utilizări necorespunzătoare: 

Gel pentru aprinderea focului pentru uz casnic. 

Pentru aprinderea de cărbune, grătare, șemineuri, vase pentru fondant. 

 

1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de siguranță: 

Memória CopyCare Hungary Kft. 

2330 Dunaharaszti, Kossuth u. 93. 

Tel: +36-24/260-760 

Fax: +36-24/260-860 

Email: memoriaglass@memoriaglass.hu 

 

1.3.1. Persoană responsabilă: János Surányi 

Email:    suranyij@memoriaglass.hu 

 

1.4. Număr de telefon de urgență: Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti, str. Dr. Leonte 
nr. 1-3, sector 5 : 021.318.36.06 

 

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1.  Clasificarea amestecului: 

 

Clasificare conform cu Reglementarea 1272/2008/CE (CLP): 

 

Nu este necesară nicio pictogramă de pericole. 

 

Declarații H de avertizare: niciuna. 

 

2.2.  Elementele etichetei: 

 

mailto:memoriaglass@memoriaglass.hu
mailto:suranyij@memoriaglass.hu
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Declarații H de avertizare: niciuna. 

 

EUH 066 - Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii. 

 

Declarații P de precauție: 

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P301 + P311 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/un medic/… 
P302 + P352 –  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/… 

 

2.3.  Alte pericole: 

Produsul nu are alte pericole specifice cunoscute pentru oameni sau mediul înconjurător. 

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru substanțele PBT și vPvB. 

 

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE 

3.1.  Substanță 

Nu se aplică. 

 

3.2.  Amestec: 

Descriere: substanță pentru aprindere a focului sub formă de gel. 

 
 

Descriere 

 

Nr. 

CAS 

 

Nr. 

EU 

 

Nr. reg. 

REACH 

 

Conc. 

(%) 
Clasificare 1272/2008/CE (CLP) 

Pictogramă 

Pericol 

Cat. 

Pericol 

Frază H 

Distilați (petrol), 

flacără 

hidrotratată 

64742-

47-8 

265-

149-8 

- 80-90  Asp. 

Tox. 1 

H304 

EUH066 

 

Pentru textul complet al frazelor R și H: vezi Secțiunea 16. 

 

 

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor: 

ÎN CAZ DE INGERARE: 

Măsuri: 

- Contactați imediat un medic și arătați-i eticheta. 

- Puneți victima într-o poziție confortabilă. 

- Victima nu trebuie să bea sau să mănânce nimic și nu trebuie să i se inducă voma 

dacă este inconștientă. 
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ÎN CAZ DE INHALARE: 

Măsuri: 

- Duceți victima la aer curat, desfaceți-i îmbrăcămintea și lăsați victima să se 

odihnească. 

ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA: 

Măsuri: 

- Scoateți hainele contaminate. 

- Spălați pielea cu multă apă și săpun (timp de 15 minute). 

ÎN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII: 

Măsuri: 

- În cazul contactului cu ochii, clătiți cu apă ținând pleoapele depărtate și mișcând 

globul ocular (pentru cel puțin 15 minute). 

- În cazul simptomelor persistente, apelați la un medic. 

 

4.2.  Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate: 

Nu sunt disponibile date. 

4.3.  Indicație de orice ajutor medical imediat și tratament special necesar: 

Nu sunt disponibile date. 

 

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 

5.1.  MEDII DE STINGERE: 

5.1.1.  Medii de stingere corespunzătoare: 

Ceață de apă, spumă, chimicale uscate, dioxid de carbon. 

Alegeți mediile de stingere în funcție de focul din jur. 

5.1.2.  Medii de stingere necorespunzătoare: 

Nu utilizați jeturi de apă deoarece ar putea dispersa și împrăștia focul. 

 

5.2.  Pericole speciale care apar din substanță sau amestec: 

Formarea de produse periculoase de descompunere depinde în mare măsură de 

circumstanțele combustiei. Poate apărea un amestec complex de substanțe solide, lichide 

și gazoase purtate în aer, cum ar fi monoxid de carbon, dioxid de carbon și compuși 

neidentificați. 

În caz de incendiu, se pot forma fum și alte produse ale combustiei, iar inhalarea acestor 

produse de combustie poate avea efecte adverse grave asupra sănătății. 

 

5.3.  Sfaturi pentru pompieri 

Purtați haine complete de protecție și aparat de respirație autonom. 

Apa de stingere contaminată va fi colectată separat, pentru a nu intra în canalizare. 

Apa de stingere nu trebuie să ajungă în scurgeri sau cursuri de apă. 
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Răciți recipientele afectate de foc prin pulverizare cu apă. 

 

SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE 

6.1.  Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: 

6.1.1.  Pentru personal care nu aparține de urgențe: 

Țineți departe oamenii neprotejați, permiteți numai experți bine instruiți care poartă haine 

de protecție și care pot rămâne în zona accidentului. 

6.1.2.  Pentru cei de la urgențe: 

Nu sunt necesare precauții speciale. 

6.2. Precauții de mediu: 

Debarasați scurgerile și deșeurile (produs/ambalaj) în conformitate cu toate legile 

aplicabile de mediu. Nu lăsați produsul și deșeurile rezultante să ajungă în 

canalizări/sol/suprafață sau apă freatică. Notificați imediat autoritățile respective, în 

conformitate cu legislația locală privind poluarea mediului. 

6.3.  Metode și materiale pentru izolare și pentru curățenie: 

Colectați produsul vărsat cu un absorbant necombustibil, apoi plasați-l într-un recipient 

corespunzător, închis, etichetat în mod conform, recipient  cu deșeuri chimice pentru 

eliminare/debarasare. 

În timpul colectării/plasării/debarasării deşeurilor, purtaţi echipament de protecţie 

personală. 

În timpul debarasării, se recomandă purtarea echipamentelor de protecție personală. 

6.4  Referințe la alte secțiuni: 

Pentru mai multe informații detailate vezi secțiunile 8 și 13. 

 

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 

7.1.  Precauții pentru manipularea în siguranță: 

Respectați precauțiile convenționale de igienă. 

Măsuri tehnice: 

Asigurați o ventilație corespunzătoare. 

Precauții împotriva incendiilor și exploziilor: 

Măsuri generale de protecție preventivă contra incendiilor. 

7.2.  Condiții pentru o depozitare în siguranță inclusiv orice incompatibilități: 

Măsuri tehnice și condiții de depozitare: 

Pastrati in ambalajul original,inchis si cu eticheta corespunzatoare 

Respectați toate instrucțiunile de pe etichetă. 

Materiale incompatibile: nu se cunosc. 

Materiale de ambalare: nu există prescrieri speciale. 

7.3.  Utilizare finală specifică/utilizări finale specifice: 

Nu sunt disponibile instrucțiuni specifice. 
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SECȚIUNEA 8: CONTROL DE EXPUNERE/PROTECȚIE PERSONALĂ 

8.1.  Parametrii de control: 

 

Valori limită de expunere ocupațională: 

 

Componentele amestecului nu sunt reglementate privind valoarea limită de expunere. 

 
DNEL Rute de expunere Frecvența de expunere: Observații: 

Muncitor Consumator 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Dermală Termen scurt (acută) 

Termen lung (repetată) 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Inhalativă Termen scurt (acută) 

Termen lung (repetată) 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Orală Termen scurt (acută) 

Termen lung (repetată) 

Nu există date 

disponibile 

 
PNEC Frecvența de expunere: Observații: 

Apă Sol Aer 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Termen scurt (o singură 

utilizare) 

Termen lung (continuă) 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Termen scurt (o singură 

utilizare) 

Termen lung (continuă) 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Nu există date 

disponibile 

Termen scurt (o singură 

utilizare) 

Termen lung (continuă)  

Nu există date 

disponibile 

 

8.2. Control de expunere: 

În cazul unui material periculos fără limită de concentrație controlată, este responsabilitatea 

angajatorului să mențină la minim nivelurile de concentrație prin intermediul mijloacelor 

științifice și tehnologice existente, atunci când substanța periculoasă nu reprezintă un 

pericol pentru muncitori. 

8.2.1.  Controale adecvate de inginerie: 

Pentru îndeplinirea muncii este necesar să evitați scurgerile/împrăștierile pe haine și 

podele, evitați contactul cu pielea și ochii. 

Asigurați o ventilație adecvată. 

În cazul consumatorilor, utilizarea de echipament de protecție nu este necesară, evitați 

contactul cu ochii și pielea şievitați respirarea de vapori. 

8.2.2.  Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipament de protecție personală: 

1. Protecție ochi/față: utilizați ochelari adecvați de protecție (EN 166). 

2. Protecție piele: 

a. Protecție mâini: utilizați mănuși adecvate de protecție (EN 374). 
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b. Altele: utilizați haine de protecție adecvate. 

3. Protecție respiratorie: utilizați dispozitiv adecvat protector pentru respirație. 

4. Pericol termic: nu se cunoaște. 

 

8.2.3.  Control de expunere privind mediul înconjurător: 

Nu există prescripții specifice. 

Cerințele detailate în Secțiunea 8 presupun lucru calificat în baza condițiilor normale 

și utilizarea produsului pentru obiectivele corespunzătoare. Dacă condițiile diferă de 

cele normale sau dacă lucrul este efectuat în condiții extreme, trebuie apelat la sfatul 

experților înainte de a decide asupra măsurilor de protecție suplimentară. 

 

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI CHIMICE ȘI FIZICE 

9.1. Informații asupra proprietăților fizice și chimice: 

 

Parametru            Metodă de testare:  Observații: 

 

1. Aspect:   gel albicios 

2. Miros:   ușor, similar cu petrolul 

3. Prag de miros:  nu sunt disponibile date 

4. Valoare pH:   nu sunt disponibile date 

5. Punct de topire/punct de îngheț:  

1. nu suntdisponibile date 

6. Punct inițial de fierbere/gama de fierbere:  

nu sunt disponibile date 

7. Temperatură de aprindere:  >61°C 

8. Rată de evaporare:  nu sunt disponibile date 

9. Inflamabilitate:  nu sunt disponibile date 

10. Inflamabilitate inferioară/superioară sau  

limite explozive:  nu sunt disponibile date 

11. Presiune vapori:  nu sunt disponibile date 

12. Densitate vapori:  nu sunt disponibile date 

13. Densitate relativă:  nu sunt disponibile date 

14. Solubilitate (ies):  nu sunt disponibile date 

15. Coeficient de partiție: n-octanol/apă: nu sunt  

disponibile date 

16. Temperatură de auto-aprindere:  

nu sunt disponibile date 

17. Temperatură de degradare: nu sunt disponibile 

date 

18. Vâscozitate:                 > 20.5 mm2/s(40°C) 
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19. Proprietăți explozive:  nu sunt disponibile date 

20. Proprietăți de oxidare: nu sunt disponibile date 

 

9.2.  Alte informații: 

Nu sunt disponibile date. 

 

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

10.1.  Reactivitate: 

Nu se cunoaște. 

10.2.  Stabilitate chimică: 

Stabil la temperaturi normale și în condiții generale de lucru. 

10.3.  Posibilitatea de reacții periculoase: 

Nu se cunoaște. 

10.4.  Condiții de evitat: 

Nu se cunosc. 

10.5.  Materiale incompatibile: 

Nu se cunosc. 

10.6.  Produse periculoase de descompunere: 

Nu se cunosc. 

 

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

11.1.  Informații asupra efectelor toxicologice: 

Toxicitate acută: nu se cunoaște. 

Coroziune/iritare piele: nu se cunoaște. 

Vătămare gravă ochi/iritație ochi: nu se cunoaște. 

Sensibilizare respiratorie/piele: nu se cunoaște. 

Mutageneză celule germeni: nu se cunoaște. 

Carcinogeneză: nu se cunoaște. 

Toxicitate reproductivă: nu se cunoaște. 

Expunere singulară STOT: nu se cunoaște. 

Expunere repetată STOT: expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii. 

Pericol de aspirație: nu se cunoaște. 

11.1.1. Pentru substanțele supuse înregistrării, rezumate scurte ale informațiilor derivate din  

testările întreprinse: nu sunt disponibile date. 

11.1.2. Proprietăți toxicologice relevante ale substanțelor periculoase: 

Nu sunt disponibile date. 

11.1.3. Informații asupra presupuselor rute de expunere: 

Ingestie, inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochii. 

11.1.4. Simptome aferente caracteristicilor toxicologice, chimice și fizice: 

Nu sunt disponibile date. 
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11.1.5. Efecte imediate și întârziate precum și efecte cronice în urma expunerii pe termen scurt și  

lung: 

Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii. 

În baza experiențelor noastre și a informațiilor disponibile, în caz de utilizare și manipulare 

corespunzătoare, nu există efecte adverse asupra sănătății. 

11.1.6. Efecte interactive: 

Nu sunt disponibile date. 

11.1.7. Absența de date specifice: 

Nu există informații. 

11.1.8.  Alte informații: 

Nu sunt disponibile date. 

Clasificarea acestui amestec a fost efectuată în baza metodei de calcul detaliate în 

”Instrucțiuni de Clasificare Generală pentru amestecuri în UE” în ultima versiune valabilă. 

 

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

12.1.  Toxicitate: 

Nu sunt disponibile date. 

12.2.  Persistență și degradare: 

Nu sunt disponibile date. 

12.3.  Potențial de bioacumulare: 

Nu sunt disponibile date. 

12.4.  Mobilitate în sol: 

Nu sunt disponibile date. 

12.5.  Rezultatele analizei PBT și vPvB: 

Nu sunt disponibile date. 

12.6.  Alte efecte adverse: 

Nu sunt disponibile date 

 

SECȚIUNEA 13: INFORMAȚII PRIVIND DEBARASAREA 

13.1.  Metode de tratare a deșeurilor: 

Debarasarea se face conform reglementărilor locale. 

13.1.1. Informații cu privire la debarasarea produsului: 

Nu există recomandări speciale de la producător. 

Codul European pentru Deșeuri: 

Pentru acest produs, nu se poate determina o legendă de debarasare a deșeurilor conform 

Catalogului European de Deșeuri (EWC), deoarece scopul aplicației definit de către 

utilizator permite o alocare. Codul EWC poate fi furnizat după o consultare cu un expert în 

administrarea deșeurilor. 

13.1.2  Informații privind debarasarea ambalajului: 

Debarasarea se face conform reglementărilor locale. 
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13.1.3. Se vor specifica proprietățile fizice/chimice care pot afecta opțiunile de tratare a  

deșeurilor: 

Nu se cunosc. 

13.1.4. Debarasarea în canalizare: 

Nu se cunoaște. 

13.1.5. Precauții speciale pentru orice tratament recomandat al deșeurilor: 

Nu există date disponibile. 

 

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII PRIVINDTRANSPORTUL 

Marfă nepericuloasă privind reglementările de transport. 

14.1.  Număr UN: 

Niciunul.  

14.2.  Nume corespunzător UN de transport: 

Niciunul. 

14.3.  Clasa de pericol în transport: 

Niciuna. 

14.4.  Grup ambalare: 

Niciunul. 

14.5  Pericol de mediu: 

Nu sunt disponibile informații relevante. 

14.6.  Precauții speciale pentru utilizator: 

Nu sunt disponibile informații relevante. 

14.7.  Transport în vrac conform cu Anexa II din MARPOL 73/78 și Codul IBC: 

Nu se aplică. 

 

 

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA 

15.1.  Reglementări/legislație de mediu, siguranță și sănătate pentru substanță sau amestec: 

REGLEMENTAREA (CE) nr. 1907/2006 A PARLAMENTULUI ȘI CONSILIULUI 

EUROPEAN din 18 decembrie 2006 referitoare la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și 

Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH) care stabilește o Agenție Europeană a 

Substanțelor Chimice, care amendează Directiva 1999/45/CE și abrogă Reglementarea 

Consiliului (CEE) nr. 793/93 și Reglementarea Comisiei (CE) nr. 1488/94 precum și 

Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE și 2000/21/CE. 

 

 

REGLEMENTAREA (CE) nr. 1272/2008 a Consiliului și Parlamentului European din 16 

decembrie 2008 asupra clasificării, etichetării și ambalării substanțelor și amestecurilor, 
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care amendează și abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE și care amendează 

Reglementarea (CE) nr. 1907/2006. 

 

REGLEMENTAREA COMISIEI (UE) nr. 2015/830 din 28 mai 2015 care amendează 

Reglementarea (CE) nr. 1907/2006 a Consiliului și Parlamentului European asupra 

Înregistrării, Evaluării, Autorizării și Restricționării Substanțelor Chimice (REACH). 

 

15.2.  Evaluarea siguranței chimice: nu sunt informații disponibile. 

 

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

Informații privind revizuirea fișei cu date de siguranță: 

Fisa de siguranta a fost revizuita conform reglementarilor(EUR) 2015/830(sectiunea 1-16) 

 

Textul complet al abrevierilor din fișa cu date de siguranță: 

DNEL: Nivel fără efect derivat. PNEC: Concentrație preconizată fără efect. Efecte CMR: 

carcinogeneză, mutageneză și toxicitate pentru reproducere. PBT: Persistent, 

bioacumulativ și toxic. vPvB: foarte persistent, foarte bioacumulativ. N.d.: nedefinit. N.a.: 

nu se aplică. 

 

Surse de date: Versiunea anterioara a fisei de securitate (12.01.2017,versiunea 3) 

 

Metodele folosite pentru clasificare sunt in conformitate cu Regulamentul 1272/2008/EC: 

bazata pe metoda calcul care are in vedere pericolele ingredientelor , luand in considerare 

indicele de vascozitate, nefiind clasificat ca periculos 

 

 

Fraze H relevante (număr și text complet) al Secțiunilor 2 și 3: 

 

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. 

 

EUH 066  - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

 

Instrucțiuni de training: Nu sunt disponibile informatii 

 

Această fișă cu date de siguranță a fost întocmită în baza informațiilor furnizate de către 

producător/furnizor și sunt în conformitate cu reglementările relevante. Informațiile, datele și 

recomandările cuprinse aici sunt furnizate cu bună credință, sunt obținute din surse sigure și sunt 

considerate a fi adevărate și precise la data emiterii; totuși, nu s-a făcut nicio reprezentare în 

legătură cu completitudinea informațiilor. SDS va fi utilizat numai ca un ghid pentru manipularea 

produsului; pe parcursul manipulării și utilizării produsului, pot apărea sau pot fi necesare alte 
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considerații. Utilizatorii sunt avertizați să determine aplicabilitatea și caracterul corespunzător al 

informațiilor de mai sus la circumstanțele și scopurile lor specifice și să-și asume toate riscurile 

asociate cu utilizarea acestui produs. Este responsabilitatea utilizatorului să se conformeze în 

întregime cu reglementările locale, naționale și internaționale privind utilizarea acestui produs. 

 

Fișa cu date de siguranță a fost întocmită de: ToxInfo Kft. 

 

Ajutor profesional cu privire la explicarea fișei cu date de siguranță: 

+36 70 335 8480; msds@msds-europe.com 

 

Descărcarea fișei cu date de siguranță: 

 

 

 

 

 

 

mailto:msds@msds-europe.com

