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Valabilă începând cu:  24.02.2020 Versiunea:   3
_________________________________________________________________________________________________________________

1. Denumirea substanței sau a amestecului și a companiei
1.1 Elementul de identificare a produsului

Denumire comercială:   Precit Adeziv de etanșare

1.2 Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Utilizări identificate relevante:    Adeziv

Utilizări contraindicate:    -

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 
Producător/Furnizor:   Gerlinger GmbH & Co. KG  HORNBACH Baumarkt AG
    Dietrich-Gerlinger-Straße 1  Hornbachstrasse 11
    D-86720 Nördlingen  76879 Bornheim/Germany

Telefon:   +49 (0) 9081 213-0

Fax:   +49 (0) 9081 213-103

E-Mail:   info@gerband.de

Departamentul de informare:   Departamentul laborator

1.4 Număr de telefon de urgență
Număr de telefon de urgență:   + 49 (0) 9081 213-600 
    Luni - joi 7:30 - 17:00 
    Vineri 7:30 - 16:00 
    nu este disponibil în vacanțele germane

_________________________________________________________________________________________________________________

2.  Posibile pericole
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

Produsul nu este clasificat conform Regulamentului CLP.

2.2 Elemente de etichetare
Elemente de etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008  

Pictograma:  nu se aplică
Cuvânt de avertizare:  nu se aplică

Fișă cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
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Componente periculoase ce trebuie indicate pe etichetă

conține:  nu se aplică
Fraze de pericol:  nu se aplică
Fraze de securitate:  nu se aplică

Alte elemente de etichetare

Conține produse biocide ca agent de protecție.
EUH208: Conține 1,2-benzizotiazolin-3(2H)-onă și un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). 
Poate produce reacții alergice. EUH210: Fișa cu date de securitate poate fi obținută la cerere.

2.3 Alte pericole
Utilizarea conform destinației nu prezintă pericole.

_________________________________________________________________________________________________________________

3. Compoziție/Informații privind componentele
3.1 Substanțe

Nu se aplică

3.2 Amestecuri
Descriere: Etanșant adeziv pastos bazat pe o dispersie de polimer cu săruri anorganice insolubile

Componente Clasificare 1272/2008/CE Concentrație

1,2-benzizotiazolin-3(2H)-onă Nr. CAS: 2634-33-5
Nr. CE: 220-120-9
Nr. index: 613-088-00-6

Toxicitate acută 4: H302; 
iritație cutanată 2: H315; 
leziuni oculare 1: H318; 
sensibilitate cutanată 1: H317; 
toxicitate acvatică acută 1: H400

< 0,01 % masă

Amestec din:
5-clor-2-metil-2H- izotiazol-3-onă 
și 2-metil-2H- izotiazol-3-onă (3:1)

Nr. CAS: 55965-84-9
Nr. index: 613-167-00-5
Nr. REACH: 
01-2120764691-48-XXXX

Toxicitate acută 3: H301; 
Tox. acută 2: H310; Tox. acută 2: H330; 
Coroziune cutanată 1B: H314; 
leziuni oculare 1: H318; 
sensibilitate cutanată 1: H317; 
toxicitate acvatică acută 1: H400 (M=100); 
toxicitate acvatică cronică 1: H410 (M=10)

< 0,0014 % masă

(Textul complet al frazelor de pericol este disponibil în secțiunea 16)
_________________________________________________________________________________________________________________

4. Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

După inhalare  Inspirați aer proaspăt
După contactul cu pielea  Spălați-vă imediat cu o cantitate mare de apă și săpun și clătiți bine.
După contactul cu ochii  Ținând ochii deschiși și clătiți-i timp de câteva minute cu apă, apoi consultați un medic.
După înghițire  Nu încercați inducerea vărsăturilor, ci solicitați imediat asistență medicală.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Simptome  Poate provoca sensibilizare prin contact cu pielea.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Asistență medicală imediată  Ajutor elementar, decontaminare, tratament simptomatic.
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5. Măsuri de stingere a incendiilor
5.1 Extinctor

Adecvat  Extinctor cu CO2 sau jet de apă
Neadecvat  -

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
În caz de încălzire sau de incendiu, este posibilă acumularea de gaze toxice. 

5.3 Recomandări destinate pompierilor
Nu inhalați gaze explozive sau de combustie.

_________________________________________________________________________________________________________________

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație corespunzătoare.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător
Nu permiteți pătrunderea produsului în canalizare/apele de suprafață/apele subterane.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Eliminați materialul utilizat conform punctului 13.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni
A se vedea secțiunea 8 pentru informații cu privire la echipamentul individual de protecție.

_________________________________________________________________________________________________________________

7.  Manipularea și depozitarea
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Asigurați o aerisire corespunzătoare.

Măsuri generale privitoare la igienă
Este obligatorie respectarea precauțiilor standard cu privire la utilizarea substanțelor chimice.
Spălați-vă mâinile înainte de pauză și la finalul lucrărilor.
Evitați atingerea ochilor și a pielii.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Informații cu privire la condițiile de depozitare
Depozitați produsul într-un container bine închis, la temperaturi scăzute și într-un mediu uscat.
Protejați produsul împotriva căldurii și a acțiunii directe a razelor solare.

Cerințe cu privire la spațiile de depozitare și recipiente
Acestea trebuie să împiedice pătrunderea produsului în sol.

7.3 Utilizări finale specifice
Nu sunt disponibile alte informații relevante.

_________________________________________________________________________________________________________________

8.  Controale ale expunerii/protecția personală
8.1 Parametri de control

nu este prevăzut niciun parametru
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8.2 Controale ale expunerii
Precauții individuale – echipament individual de protecție
Este obligatorie respectarea precauțiilor standard cu privire la utilizarea substanțelor chimice. Spălați-vă mâinile înainte de pauză și la 
finalul lucrărilor. Evitați atingerea ochilor și a pielii. Asigurați o aerisire corespunzătoare.

Protecția ochilor/feței
Ochelari de protecție

Protecția pielii
Mănuși:  Mănuși de protecție, de exemplu, mănuși de unică folosință din cauciuc nitril, grosimea materialului > 0,1 mm

Alt tip de protecție a pielii
Îmbrăcăminte de protecție

Protecția respirației
Nu este necesară

_________________________________________________________________________________________________________________

9.  Proprietățile fizice și chimice
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect:
Stare fizică
Culoare

Fluid
Albastru

Miros Inodor

Pragul de acceptare a mirosului Nedeterminat

Valoare pH aprox. 7,5 - 8,0

Punctul de topire/punctul de înghețare Nedeterminat

Punctul inițial de fierbere și intervalul 
de fierbere

Nedeterminat

Punctul de aprindere Neaplicabil

Viteza de evaporare Nedeterminat

Inflamabilitatea (solid, gaz) Amestecul nu este inflamabil

Limita superioară/inferioară de 
inflamabilitate sau de explozie

Neaplicabil

Presiunea de vapori Nedeterminat

Densitatea vaporilor Nedeterminat

Densitatea relativă 1,10 g/m³

Solubilitatea (solubilitățile) Nedeterminat

Coeficientul de partiție n-octanol/apă Nedeterminat

Temperatura de autoaprindere Amestecul nu este autoinflamabil

Temperatura de descompunere Nedeterminat

Temperatura de aprindere Nedeterminat

Vâscozitatea cinematică Nedeterminat

9.2 Alte informații
Nu sunt disponibile alte informații relevante.

10. Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate

Nu sunt disponibile informații relevante.
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10.2 Stabilitate chimică
La utilizarea conform destinației, nu apar descompuneri termice, produși de descompunere periculoși și reacții periculoase.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase
Necunoscut.

10.4 Condiții de evitat
Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile
Necunoscut.

10.6 Produși de descompunere periculoși
Necunoscut.

_________________________________________________________________________________________________________________

11. Informații toxicologice
11.1 Informații privind efectele toxicologice

Indicații generale: Conform experiențelor noastre și informațiilor de care dispunem, produsul nu are efecte negative asupra sănătății în 
cazul manevrării corespunzătoare (a se vedea punctul 8) și a utilizării conform destinației. 

Toxicitate acută    Fără clasificare conform informațiilor disponibile.
Efect coroziv/iritant asupra pielii   Fără clasificare conform informațiilor disponibile.
      Observații: Poate provoca iritații ale pielii la persoanele sensibile.
Leziuni oculare grave/iritații grave Fără clasificare conform informațiilor disponibile.
Sensibilizarea căilor respiratorii/pielii Poate provoca reacții alergice. Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă și
      un amestec din  5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă[3:1].
Mutagenitatea celulelor germinale Fără clasificare conform informațiilor disponibile
Carcinogenitate   Fără clasificare conform informațiilor disponibile
Toxicitate pentru reproducere   Fără clasificare conform informațiilor disponibile
Toxicitate specifică pentru organe-țintă
 la expunerea unică   Fără clasificare conform informațiilor disponibile
Toxicitate specifică pentru organele țintă
 în caz de expunere repetată   Fără clasificare conform informațiilor disponibile
Pericol de aspirație   Fără clasificare conform informațiilor disponibile

11.2 Informații privind alte pericole
Nu sunt disponibile informații relevante.

11.2.1 Proprietăți perturbatoare ale sistemului endocrin
Nu sunt disponibile informații relevante.

11.2.2 Alte informații
Nu sunt disponibile informații relevante.

_________________________________________________________________________________________________________________

12. Informații de mediu 
Indicații generale: Nu este permisă pătrunderea în canalizare, în cursurile de apă sau în sol; poate fi eliminat din apele reziduale prin 
mijloace chimice, cum ar fi precipitarea prin floculare.

12.1 Toxicitate
Nu sunt disponibile informații relevante.
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12.2 Persistența și degradabilitatea
Persistența și degradabilitatea.
Ingrediente   1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Este ușor biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare
Nu sunt disponibile informații relevante.

12.4 Mobilitate în sol
Nu sunt disponibile informații relevante.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB
Nu sunt disponibile informații relevante.

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină
Nu sunt disponibile informații relevante.

12.7 Alte efecte adverse
Nu sunt disponibile informații relevante.

______________________________________________________________________________________________________________

13. Informații privind eliminarea
13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Poate fi eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare și după consultarea companiilor responsabile pentru eliminarea deșeurilor 
și a autorităților, curățarea cu apă a ambalajelor contaminate. 

Ambalajele care nu au fost golite corespunzător trebuie eliminate în același mod ca și produsul neutilizat.

Numărul de cod al deșeului 070299 (conform Catalogului european al deșeurilor din 01.01.1999)
_________________________________________________________________________________________________________________

14. Informații referitoare la transport
Produsul nu reprezintă o marfă periculoasă, conform regulamentelor de transport terestru ADR/RID (Acordul european privind transportul 
rutier internațional al mărfurilor periculoase/Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase), de trans-
port maritim IMDG/GGVS (Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase/Regulamentul privind transportul rutier al substanțelor 
periculoase) și de transport aerian IATA-DGR (Regulamentul Asociației Internaționale de Transport Aerian privind mărfurile periculoase).

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare
Nu este clasificat ca marfă periculoasă.

14.2 Denumirea oficială de transport ONU
Nu este clasificat ca marfă periculoasă.

14.3 Clase de pericol pentru transport
Nu este clasificat ca marfă periculoasă.

14.4 Grupa de ambalare
Nu este clasificat ca marfă periculoasă.

14.5 Pericole pentru mediu
Nu este clasificat ca marfă periculoasă.

14.6 Precauții speciale pentru utilizator
Nu se aplică.
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14.7 Transportul marin în vrac în conformitate cu instrumentele OMI
Nu se aplică produsului în starea de livrare.

15. Informații de reglementare
15.1 Reglementări privind siguranța, protecția sănătății și a mediului/legislația specifică pentru substanță sau
  amestec  

(CE) nr. 1005/2009 (Substanțe care diminuează stratul de ozon)  Nu se aplică.
(CE) nr. 2019/1021 (Poluanți organici persistenți)   Nu se aplică.
(CE) nr. 649/2012 (exportul și importul de produse chimice periculoase Nu se aplică.
(CE) nr. 648/2004 (Regulamentul privind detergenții)  Nu se aplică.
REACH - Restricții privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea
 anumitor substanțe, preparate și articole periculoase (anexa XVII) Nu se aplică.
REACH - Lista substanțelor candidate la autorizare care prezintă motive de
 îngrijorare deosebită (articolul 59)// REACH - Candidate List of
 Substances of Very High Concern for Authorisation (Article 59)  Nu se aplică.
REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (anexa XIV)  Nu se aplică.
Clasa de pericol pentru apă     1

15.2 Evaluarea securității chimice
Nu a fost efectuată.

_________________________________________________________________________________________________________________

16. Alte informații
Textul frazelor de pericol: 
EUH208: Conține 1,2-benzizotiazolin-3(2H)-onă și un amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă
și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate produce reacții alergice.
EUH210: Fișa cu date de securitate poate fi obținută la cerere.
H301: Toxic în caz de înghițire.
H302: Nociv în caz de înghițire.
H310: Mortal în contact cu pielea.
H314: Provoacă arsuri cutanate și leziuni oculare grave.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H317: Poate provoca reacție alergică a pielii.
H318: Provoacă leziuni oculare grave.
H330: Mortal în caz de inhalare.
H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

_________________________________________________________________________________________________________________

Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiențele de care dispunem în prezent și se referă la produs în forma în care este furnizat. 
Acestea descriu produsul nostru în raport cu cerințele de securitate și nu au menirea de a garanta anumite caracteristici de produs. Respecta-
rea prevederilor și stipulațiilor legislative este responsabilitatea utilizatorilor. Recomandăm efectuarea de probe suficiente pe cont propriu.
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