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1.1 Identificator de produs   

 Denumirea comercială: Elabrick adeziv special bază / grund 

 Numărul produsului: 55001-55003-55011-55013-55021-55023-55031-55033-55041-55043-55301-55303-55150 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale amestecului ș i utilizări contraindicate 

  Adeziv / grund pentru cărămidă flexibilă Elabrick 

 

  1.3 Detalii privind furnizorul fiș ei cu date de securitate: 

Elastolith Nederland bv 

Rietmolenweg 6 

7482 NX Haaksbergen - Ț ările de Jos 

Telefon: 0031-74-3575473  

Fax:  0031-74-3575566 

 info@elastolith.nl  

 www.elastolith.nl 

  Departamentul responsabil pentru informaț ii: A se vedea producătorul 

 

1.4 Informaț ii relevante în caz de urgenț ă: Telefon: 0031-74-3575473 

 

 

 

2.1 Clasificarea substanț ei sau a amestecului 

      Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

      Nu este clasificat drept periculos conform criteriilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1772/2008. 

 

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

                    Nu este clasificat drept periculos conform criteriilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1772/2008. 

                    Etichetare suplimentară: 

                     EUH208    Conț ine 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate produce o reacț ie alergică 

2.3 Alte pericole 

Rezultatele evaluărilor PBT ș i vPvB nu se aplică 

 

 

 

3.1 Amestecuri 

                    Natura chimică  Adeziv / grund cu răș ină cu răș ină sintetică  

                            Componente periculoase  Nu există componenț i periculoș i  

 

 

 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Observaț ii generale   în caz de accident sau dacă nu vă simț iț i bine, solicitaț i sfatul unui 

medic. 

 

După inhalare    Ieș iț i la aer curat. 

 

După contactul cu pielea Scoateț i încălț ămintea ș i îmbrăcămintea contaminate. Spălaț i-vă 

cu săpun ș i apă. 

 

După contactul cu ochii Îndepărtaț i lentilele de contact, spălaț i ochii cu pleoapele deschise 

timp de câteva minute sub jet de apă curentă ș i, în caz de îndoială, 

consultaț i un medic. 

 

După ingerare Clătiț i gura ș i beț i multă apă. Nu provocaț i vărsături, solicitaț i 

imediat sfatul unui medic    

 

4.2 Cele mai importante simptome ș i efecte, atât acute, cât ș i întârziate      

      Simptome    Nu există informaț ii disponibile 

1. Identificarea substanț ei/amestecului ș i a societăț ii  

2. Identificarea pericolelor 

3. Compoziț ie/informaț ii privind componenț ii  

4. Măsuri de prim ajutor 
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4.3 Indicaț ii privind orice fel de asistenț ă medicală imediată ș i tratamentele speciale necesare 

Tratament    Tratare simptomatică 

 

 

 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere corespunzătoare  pulverizator cu apă 

     Spumă rezistentă la alcool 

     Dioxid de carbon (CO2) 

     Substanț ă chimică uscată 

 

Mijloace de stingere necorespunzătoare volum mare de jet de apă 

 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanț ă sau de amestec 

Focul poate provoca producerea de monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxizi 

 

5.3 Recomandări destinate pompierilor  

Dacă este necesar, purtaț i un aparat de respiraț ie autonomă pentru stingerea incendiilor. Folosiț i apă 

pulverizată pentru a răci recipientele nedeschise. 

 

 

 

6.1 Precauț ii personale, echipament de protecț ie ș i proceduri de urgenț ă  

Asiguraț i-vă că există suficientă ventilaț ie. Nu inhalaț i vaporii.  

 

6.2 Precauț ii pentru mediul înconjurător 

Nu lăsaț i să pătrundă în canalizare sau în cursurile de apă. Anunț aț i autorităț ile competente în caz de 

contaminare a râurilor, lacurilor sau a canalizărilor, în conformitate cu legislaț ia locală. 

 

6.3 Metode ș i material pentru izolarea incendiilor ș i pentru curăț enie  

Limitaț i deversarea, absorbiț i deversarea cu un material incombustibil (de exemplu, nisip, rumeguș  sau 

pământ de diatomee) ș i colectaț i-o pentru eliminare, în conformitate cu reglementările locale, în 

containere adecvate. 

 

6.4 Trimitere către alte secț iuni 

A se vedea capitolele 7 ș i 8 

 

 

 

7.1 Precauț ii pentru manipularea în condiț ii de securitate 

Sfaturi privind manipularea în condiț ii de siguranț ă  Asiguraț i o bună ventilaț ie la locul de 

muncă. Evitaț i contactul cu pielea ș i ochii 

 

Măsuri de igienă Ț ineț i departe de alimente ș i băuturi, spălaț i-vă pe mâini înainte de 

pauze 

 

7.2 Depozitare în condiț ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităț i 

Cerinț e pentru spaț iile de depozitare ș i rezervoare  Ț ineț i recipientul bine închis ș i păstraț i-l în 

poziț ie verticală pentru a preveni 

deversarea. Protejaț i de îngheț , căldură ș i lumina soarelui 

  A se păstra în recipientul original 

  Respectaț i precauț iile de pe etichetă 

 

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

Consultaț i fiș a tehnică. Perioada maximă de depozitare de 18 luni 

 

 

 

 

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale 

 

7. Manipularea ș i depozitarea 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 
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8.1 Parametri de control 

Produsul nu are valori-limită de expunere profesională. Listele valabile în timpul elaborării au fost folosite ca 

bază 

 

8.2 Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare Asiguraț i o bună ventilaț ie 

 

Echipament de protecț ie personală 

Protejarea ochilor   Clase de siguranț ă conform EN 166   

 

Protecț ia mâinilor ș i a pielii Purtaț i mănuș i de protecț ie pentru a preveni contactul direct cu 

pielea, conform EN 374, EU 89/686/CEE. Timp de străpungere 480 min., 

grosime minimă 0,11 mm. După muncă, curăț aț i ș i clătiț i temeinic 

pielea 

 

Protecț ia corpului   Purtaț i haine de lucru.  

 

Protecț ie respiratorie În mod normal, nu este necesar un echipament de protecț ie 

respiratorie personală. În caz de ventilaț ie insuficientă, purtaț i 

echipament respirator. Atunci când se desfăș oară lucrări de 

pulverizare, utilizaț i un filtru de particule P2. Protecț ie respiratorie 

conform EN 143. 

 

Controale ale expunerii mediului  

Nu lăsaț i produsul să pătrundă în canalizare. În cazul în care produsul contaminează râuri ș i lacuri sau 

canale de scurgere, informaț i autorităț ile.    

           

 

 

 

9.1. Informaț ii privind proprietăț ile fizice ș i chimice de bază 

Aspect   pastă 

Culoare    a se vedea pe ambalaj 

Miros    slab, caracteristic 

pH     cca. 8 - 9,5, 20°C 

Punctul de topire/punctul de îngheț are  nu se aplică 

Punctul iniț ial de fierbere ș i intervalul de fierbere nu se aplică 

Punctul de inflamabilitate    nu se aplică 

Viteza de evaporare   nu se aplică 

Inflamabilitate (solid, gaz)  produsul nu este inflamabil 

Limita inferioară de explozie   nu se aplică 

Limita superioară de explozie   nu se aplică 

Presiunea vaporilor   nu există date disponibile 

Densitatea vaporilor   nu există date disponibile 

Densitatea    cca. 1,65 g/cm³, 20°C 

Solubilitatea    insolubil 

Coeficientul de partiț ie   nedeterminat 

n-octanol/apă    

Temperatura de autoaprindere  nu este autoinflamabil 

Temperatura de descompunere  nu se aplică 

Vâscozitatea    1.900,00 mPas, 20°C 

Proprietăț i explozive   nu este exploziv 

Proprietăț i oxidante   nu se aplică     

 

9.2 Alte informaț ii 

Nu există date disponibile 

8. Controale ale expunerii/protecț ia personală 

9. Proprietăț ile fizice ș i chimice 
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10.1 Reactivitate 

Nu se cunoaș te nicio reacț ie periculoasă în condiț ii normale 

 

10.2 Stabilitate chimică 

Stabil în condiț ii normale 

 

10.3 Posibilitatea de reacț ii periculoase 

Nu se cunoaș te nicio reacț ie periculoasă în condiț ii normale  

 

10.4 Condiț ii de evitat 

Evitaț i expunerea la îngheț , aer sau umiditate pe o perioadă lungă de timp (a se vedea secț iunea 7) 

 

10.5 Materiale incompatibile 

Acizi puternici ș i materiale alcaline, agenț i oxidanț i puternici 

 

10.6 Produș i de descompunere periculoș i 

          Nu se descompune dacă este depozitat ș i aplicat conform instrucț iunilor.  

 

  

11.1. Informaț ii privind efectele toxicologice 

Toxicitatea orală acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare 

Corodarea/iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare 

                       Lezarea gravă/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare 

         Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii   Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare 

             

                       Mutagenitatea celulelor germinative  Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare 

                       Cancerigenitatea   Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare 

                       Toxicitatea pentru reproducere  Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare 

                       STOT (toxicitatea asupra organelor ț intă specifice) – expunere unică  Pe baza datelor 

disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare 

                       STOT (toxicitatea asupra organelor ț intă specifice) – expunere repetată  Pe baza datelor 

disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare 

                       Pericolul prin aspirare   Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare 

                                     Informaț ii suplimentare Amestecul este clasificat în conformitate cu anexa 1 la Directiva CE 

1272/2008. 

 

 

 

Produs 

12.1 Toxicitate 

Toxicitate pentru peș ti   Nu sunt disponibile date privind produsul în sine 

 

12.2 Persistenț ă ș i degradabilitate 

Biodegradabilitate   Nu există date disponibile  

 

 

10. Stabilitate ș i reactivitate 

11. Informaț ii toxicologice 

12. Informaț ii ecologice 
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12.3 Potenț ial de bioacumulare  

Bioacumulare   Nu există date disponibile  

 

12.4 Mobilitate în sol 

Mobilitate    Nu există date disponibile 

 

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT ș i vPvB 

Evaluare  Acest amestec nu conț ine componenț i consideraț i fie persistenț i, 

bioacumulativi ș i toxici (PBT), fie foarte persistenț i ș i foarte 

bioacumulativi (vPvB) la un nivel de 0,1% sau mai mare 

 

12.6 Alte efecte adverse 

Informaț ii ecologice suplimentare   Nu sunt disponibile date privind produsul în sine 

 

 

 

 

 

 

13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

Produs Utilizatorul este responsabil pentru codul corect al deș eurilor. 

Prin aplicarea recomandată, codul deș eurilor din catalogul european 

al deș eurilor este categoria 17.09 – Alte deș euri de la construcț ii ș i 

demolări. Lăsaț i reziduurile de adeziv să se usuce sau îngroș aț i-le cu 

lianț i hidraulici (de exemplu, ciment). 

 

Ambalaje contaminate Containerele goale pot fi reciclate prin intermediul sistemelor de 

eliminare. 

 

Numărul de cod de deș eu pentru produsul neaplicat 08.01.12 – deș euri de vopsele ș i lacuri, altele 

decât cele specificate la 08 01 11 

      

 

 

 

14.1 Numărul ONU    Nu este reglementat ca marfă periculoasă 

 

14.2 Denumirea corectă pentru expediț ie  Nu este reglementat ca marfă periculoasă 

                            

14.3 Clasa de pericol pentru transport  Nu este reglementat ca marfă periculoasă 

 

14.4 Grupul de ambalare   Nu este reglementat ca marfă periculoasă 

 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător  Nu este reglementat ca marfă periculoasă 

 

14.6 Precauț ii speciale pentru utilizatori  Nu este reglementat ca marfă periculoasă în sensul reglementărilor 

privind transportul 

Observaț ii 

 

14.7 Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 ș i Codul IBC 

        Observaț ii    Nu se aplică 

 

 

 

 

 

 

 

13. Consideraț ii privind eliminarea 

14. Informaț ii referitoare la transport 



 
 
 
 

Elabrick este o marcă a companiei Elastolith  

 

  
pagina 6/6 

 

Fiș ă cu date de securitate: (EG) CLP 2015/830 

Revizie:                    28.04.2020 V6.0  

Data tipăririi: 28.04.2020 

Elabrick adeziv special / grund 

 

 

 

 

15.1 Regulamentele/legislaț ia din domeniul securităț ii, al sănătăț ii ș i al mediului specifice (specifică) pentru 

substanț a sau amestecul în cauză 

Directiva 2010/75/UE  0,7%, 11,9g/l 

 

Directiva 2004/42/CE  Nu se aplică 

 

Alte regulamente  Respectarea reglementărilor legale privind sănătatea ș i securitatea la 

locul de muncă. Clasă de pericol pentru apă 1 (auto-evaluare); uș or 

periculos pentru apă. 

 

15.2 Evaluarea securităț ii chimice 

                      Pentru această substanț ă nu este necesară o evaluare a securităț ii chimice. 

 

 

 

 

Informaț iile din această FDS se bazează pe cunoș tinț ele noastre actuale ș i sunt conforme cu legislaț ia naț ională 

ș i a UE. Cu toate acestea, având în vedere condiț iile de lucru ale utilizatorilor, este dincolo de cunoș tinț ele ș i 

controlul nostru. Informaț iile furnizate sunt concepute doar ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, prelucrarea, 

depozitarea, transportul, eliminarea ș i eliberarea în condiț ii de siguranț ă ș i nu trebuie să fie considerate o garanț ie 

a specificaț iilor de calitate. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea tuturor dispoziț iilor legale necesare. 

Informaț iile se referă numai la materialul specific desemnat ș i nu în combinaț ie cu alte materiale sau în orice proces. 

Departamentul emitent al fiș ei cu date de securitate a materialului Departamentul de laborator / Elastolith 

Nederland bv – Haaksbergen – Ț ările de Jos 

Contact   D.H.J. Wielens 

15. Informaț ii de reglementare 

16. Alte informaț ii 


