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Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tipărită la: 11.04.2012
*

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 11.04.2012

1 Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
· 1.1 Element de identificare a produsului
· Denumire comercială: AKKIT 201 AUSGLEICHSMASSE
· 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
· Utilizarea materialului / a preparatului Masă de nivelat
· 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
· Producător/furnizor:
MUREXIN AG
Franz v. Furtenbachstr. 1
A-2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0)2622/27401

SC Baumit Romania Com SRL
B-dul luliul Maniu Nr. 598
RO-77619 Bucuresti, sector 6
Tel.: +40 21350 0106

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße
76878 Bornheim / Germany
· Informaţii asigurate de: c.marinescu@murexin.com
· 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:
Bucharest Emergency telephone: +40 2121 06282 or +40 2121 06183
*

2 Identificarea pericolelor
· 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
GHS05 corodare
Eye Dam. 1 H318 Provoacă leziuni oculare grave.
GHS07
Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
· Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE
Xi; Sensibilizant
R43: Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
· Indicaţii de pericol speciale pentru om si mediul înconjurător:
Produsul trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale de clasificare
pentru preparatele EG" în versiunea cu valabilitate recentă.
· Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este însă îmbogăţită cu datele rezultate din
bibliografia de specialitate şi cu datele puse la dispoziţia noastră de către firmă.
· 2.2 Elemente pentru etichetă
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul nu este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea (CLP).
· Pictograme de pericol

GHS05 GHS07
· Cuvânt de avertizare Pericol
· Componente periculoase care determină etichetarea:
Cement, portland, chemicals
(Continuare pe pagina 2 )
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· Fraze de pericol
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
· Fraze de securitate
P101
Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau
eticheta produsului.
P102
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103
Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P280
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a
ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P261
Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P310
Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P321
Tratament specific (a se vedea de pe această etichetă).
P501
Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/
naţionale/internaţionale.
· 2.3 Alte pericole
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

3 Compoziţie/informaţii privind componenţii
· 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri
· Descriere: Amestec format din următoarele substanţe:
· Componente periculoase:
2,5-5%
CAS: 65997-15-1
Cement, portland, chemicals
Xi R37/38-41
EINECS: 266-043-4
Xi R43
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
· Indicaţii suplimentare:
Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din (frazele R) capitolul 16 'Lista
frazelor R relevante'.
*

4 Măsuri de prim ajutor
· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
· după inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul
medicului.
In caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cît mai stabilă.
· după contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă.
· după contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet
deschise şi apoi trebuie consultat medicul.
· după înghiţire: Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.
· 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Nu există alte informaţii relevante.
(Continuare pe pagina 3 )
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· 4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale
necesare
Nu există alte informaţii relevante.
*

5 Măsuri de combatere a incendiilor
· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă
rezistentă la alcool.
· 5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Nu există alte informaţii relevante.
· 5.3 Recomandări destinate pompierilor
· Mijloace de protecţie specifice: Nu sînt necesare măsuri speciale.

*

6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
· 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Trebuie folosit echipamentul de protecţie personal.
· 6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător:
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.
· 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie: Curăţare mecanică.
· 6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

*

7 Manipularea şi depozitarea
· 7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Trebuie evitată formarea de praf.
· Indicaţii în caz de incendiu sau explozie: Nu sînt necesare măsuri speciale.
· 7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
· Mod de păstrare:
· Condiţii pentru depozite şi rezervoare: Produsul se va păstra numai în ambalajul original.
· Indicaţii cu privire la stocarea mixtă: Nu este necesar.
· Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare: A se păstra la loc uscat.
· 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.

*

8 Controale ale expunerii/protecţia personală
· Indicaţii suplimentare privind instalaţiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.
· 8.1 Parametri de control
· Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:
Produsul nu conţine cantităţi relevante de substanţe ale căror valori limită trebuie ţinute sub control
la locurile de muncă.
· Indicaţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.
· 8.2 Controale ale expunerii
· Echipament de protecţie personală:
· Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:
A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
(Continuare pe pagina 4 )
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· Mască de protecţie:
In cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense şi de durată se
va utiliza aparatul autorespirator.
· Protecţia mîinilor: Mănuşi de protecţie
· Material pentru mănuşi
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate
şi diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe
substanţe, durabilitatea materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea
trebuie controlată înainte de folosire.
· Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.
· Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie.
· Protecţie corporală: Salopetă protectivă.
*

9 Proprietăţile fizice şi chimice
· 9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
· Indicaţii generale
· Aspect:
Pulbere
Formă:
gri
Culoare:
· Miros:
inodor
· Valoare pH:

neaplicabil

· Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit

*

· Punct de inflamabilitate:

neaplicabil

· Inflamabilitate (solid, gazos):

Nedefinit.

· Autoaprindere:

Produsul nu este autoinflamabil.

· Pericol de explozie:

Produsul nu este explozibil.

· Densitate:

Nedefinită

· Solubil în / amestecabil cu:
Apa:
· 9.2 Alte informaţii

se amestecă parţial
Nu există alte informaţii relevante.

10 Stabilitate şi reactivitate
· 10.1 Reactivitate
· 10.2 Stabilitate chimică
· Descompunere termică/ condiţii de evitat:
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
· 10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase Nu se cunosc reacţii periculoase.
· 10.4 Condiţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
· 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informaţii relevante.
· 10.6 Produşi de descompunere periculoşi:
Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.
RO
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11 Informaţii toxicologice
· 11.1 Informaţii privind efectele toxicologice
· Toxicitate acută:
· Iritabilitate primară:
· Pe piele: Nu are efecte iritante
· la ochi: Nu are efect iritant
· Indicaţii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva Generală a Comunităţii Europene asupra clasificării
preparatelor în ultima sa versiune valabilă, produsul prezintă următoarele riscuri:
Iritant
· Informaţii cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:
· Sensibilizare Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
*

12 Informaţii ecologice
· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatică: Nu există alte informaţii relevante.
· 12.2 Persistenţă şi degradabilitate Nu există alte informaţii relevante.
· 12.3 Potenţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.
· 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
· Alte indicaţii ecologice:
· Indicaţii generale:
Clasa de pericol pentru ape (Germania) 1 (D) (Autoclasificare): puţin periculos
Se poate infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă şi în canalizare numai dacă a fost diluat.
· 12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
· 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

*

13 Consideraţii privind eliminarea
· 13.1 Metode de tratare a deşeurilor
· Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
· Catalogul European al Deşeurilor
17 09 04 amestecuri de deşeuri din construcţii şi demolări, altele decât cele de la 17 09 01, 17 09
02 şi 17 09 03
· Ambalaje impure:
· Recomandare:
Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
Ambalajele contaminate trebuie să fie bine golite, apoi pot fi refolosite după ce au fost supuse
tratamentului de curăţare corespunzător.

*

14 Informaţii referitoare la transport
· 14.1 Nr. UN:
· ADR, ADN, IMDG, IATA

nu apare

· 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie
· ADR, ADN, IMDG, IATA
nu apare
(Continuare pe pagina 6 )
RO

34.1.1

Pagina: 6 / 6

Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tipărită la: 11.04.2012

Numărul versiunii 1

data de actualizare: 11.04.2012

Denumire comercială: AKKIT 201 AUSGLEICHSMASSE
(Continuare pe pagina 5 )

· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clasa

nu apare

· 14.4 Grup de ambalaj:
· ADR, IMDG, IATA

nu apare

· 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:
· Marine Pollutant
Nu
· 14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori

neaplicabil

· 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu
neaplicabil
anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC
· UN "Model Regulation":

*

-

15 Informaţii de reglementare
· 15.2 Evaluarea securităţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

*

16 Alte informaţii
· principiile relevante
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
R37/38 Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele.
R41
Risc de leziuni oculare grave.
R43
Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
· Interlocutor: c.marinescu@murexin.com
· * Date privitoare la versiunea anterioară modificată
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