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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

EP 310 S - B

1.1. Element de identificare a produsului

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizarea substanţei/amestecului

Lipici, substante de legare / ingrosare

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHSocietatea:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Numele străzii:

D-64293 DarmstadtOraşul:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

E-Mail: info@de.hbm.com

E-Mail (Persoană de contact): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Departamentul responsabil:

 +49(0)6131/192401.4. Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă:

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Categorii de pericol:

Lichid inflamabil: Lich. infl. 2

Corodarea/iritarea pielii: Irit. Piele 2

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Irit. oc. 2

Sensibilizarea pielii/căilor respiratorii: Sens. piele 1

Cancerigenitate: Canc. 2

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere: Stot SE 3

Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic cronic 2

Fraze de pericol:

Lichid şi vapori foarte inflamabili.

Provoacă iritarea pielii.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

Susceptibil de a provoca cancer.

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă
Novolac epoxy resin

tetrahydrofuran

Cuvânt de avertizare: Pericol

Pictograme:
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H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de pericol

Fraze de precauţie

P235 A se păstra la rece.

P405 A se depozita sub cheie.

P391 Colectaţi scurgerile de produs.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate .

P261 Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

P242 Nu utilizaţi unelte care produc scântei.

P240 Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de 

recepţie.

P233 Păstraţi recipientul închis etanş.

P210 A se păstra departe de surse de căldură . Fumatul interzis.

EUH019 Poate forma peroxizi explozivi.

Etichetă excepţională pentru amestecuri speciale

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

Informatii asupra amestecului
Caracterizare chimică

Componenţi cu potenţial periculos

GreutateComponenteNr. CAS

Nr. CE Nr. Index Nr. REACH

Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

28064-14-4 Novolac epoxy resin 50-100%

Acute Tox. 5, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2A, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H303 

H315 H319 H317 H401 H411

109-99-9 tetrahydrofuran 25-50 %

203-726-8 603-025-00-0

Flam. Liq. 2, Carc. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H335 H351 EUH019

67-64-1 acetonă, propan 2-onă, propanonă 10-50%

200-662-2 606-001-00-8

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi alineatul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire. In caz de iritare a cailor respiratorii, adresati-va medicului.

Dacă se inhalează

După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult Apa si săpun. 

În caz de contact cu pielea
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Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata.

In caz de iritare a pielii se va consulta un medic.

Daca ajunge produsul in ochi, se spala imediat cu multa apa, timp de 5 minute. Dupa aceea se consulta 

medicul de ochi.

În caz de contact cu ochii

Dupa inghitire clatiti gura cu suficienta apa (numai daca persoana este constienta) si solicitati imediat ajutor 

medical. 

NU provocaţi voma. Pericol prin aspirare

Dacă este ingerat

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Dioxid de carbon (CO2). Pulbere de stingere uscata. Jet de apa. 

În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs: Jet de apa. spuma rezistenta la alcool.

Mijloace de stingere corespunzătoare

Jet apa de mare putere.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză

Arde. Formeaza cu aerul amestecuri explozibile.

Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protectie chimica.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de periculozitate se va instala o stropire 

continua cu apa. Vaporii se indeparteaza prin stropire cu apa. 

Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

purtati echipament de protectie personal. Se vor indeparta sursele de aprindere. Se va asigura o aerisire 

suficienta. A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii.

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Pericol de explozie.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant 

universal). A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. 

Tratati materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor periculoase . 

Se va asigura o aerisire suficienta.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

In caz de manipulare deschisa trebuie utilizate echipamente cu aspirare locala. 

A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. 

A se păstra ambalajul închis ermetic. 

Evitarea contactului cu ochi si cu pielea. 

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

Măsuri de prevedere la manipulare

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. 

A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice . 

Păstraţi ambalajul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat.

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor

Nr. revizuirii: 1,01 - Înlocuieşte versiunea: 1 RO Data tipăririi: 22.06.2017



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Fişa cu date de securitate
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Data revizuirii: 03.05.2017 

EP 310 S - B

Pagina 4 aparţinând 9

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

A se păstra ambalajul închis ermetic. 

Depozitati intr-un loc accesibil numai persoanelor autorizate. 

A se păstra ambalajul într-un loc bine ventilat. 

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi

A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 

Nu depozitati impreuna cu:  Substante (pirofore) autoinflamabile lichide si solide

Avize de depozitare comună

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici

Clasăfib/cm³mg/m³ppmDenumirea substanteiNr. CAS

8 ore500Acetonă67-64-1 1210

8 ore50Tetrahidrofuran109-99-9 150

15 min100 300

Limite biologice tolerabile

Momentul 

recoltării

Indicator biologic LBT 

propuse

Material biologicDenumirea substanteiNr. CAS

67-64-1 Acetona urină50 mg/l sfârşit schimbAcetona

8.2. Controale ale expunerii

In caz de manipulare deschisa trebuie utilizate echipamente cu aspirare locala. 

A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii.

Controale tehnice corespunzătoare

Protectia preventiva a pielii prin folosirea unei creme protectoare.

Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. 

Dupa terminarea lucrului se spala mainile si fata. 

A nu mânca sau bea în timpul utilizării.

Măsuri de igienă

Ochelari de protectie etansi.

Protecţia ochilor/feţei

La manipularea substantelor chimice sunt permise numai manusi de protectie chimica cu simbol CE inclusiv cu 

patru cifre. DIN EN 374  

Manusi de protectie fata de produsele chimice trebuie alese cu grija in ce priveste designul lor in functie de 

concentratia si cantitatea substantei periculoase specifice locului de munca. 

In caz de utilizari speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie 

numite mai sus.

 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare. 

Tip de manusi adecvat: NBR (Nitril cauciuc). 

Protecţia mâinilor
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Grosimea materialului de manusi: >= 0,4 mm

A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.

Protecţia pielii

Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in punctele critice.

Filtru respirator (masca completa sau garnitura piesa-gura) cu filtru: A

Protecţie respiratorie

incolor

lichidStare fizică:

Culoare:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

EterMiros:

Testat conform cu

Modificări ale stării

65 °CPunctul iniţial de fierbere şi intervalul de 

fierbere:

-21 °CPunct de aprindere:

Poate forma peroxizi explozivi.

Proprietăţi explozive

1,5 vol. %Limita minimă de explozie:

12 vol. %Limita maximă de explozie:

230 °CTemperatură de aprindere:

Presiune de vapori:

  (la 20 °C)

200 hPa

Densitate (la 20 °C): 1,04561 g/cm³

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Reactii violente cu: Alcalii (alcalii), concentreaza. Agent de oxidare, tari. 

reactioneaza cu : Metale alcaline. Peroxid.

A se păstra departe de căldură. 

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

10.4. Condiţii de evitat

Monoxid de carbon Dioxid de carbon.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
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ComponenteNr. CAS

SursaSpeciiDozăCalea de expunere Metodă

28064-14-4 Novolac epoxy resin

LD50 10000 

mg/kg
oral

IepuriLD50 6000 

mg/kg
dermal

67-64-1 acetonă, propan 2-onă, propanonă

SobolanLD50 5800 

mg/kg
RTECSoral

IepuriLD50 20000 

mg/kg
IUCLIDdermal

inhalativ (4 h) vapori LC50 76 mg/l Sobolan

Iritaţie şi corosivitate

Provoacă iritarea pielii.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Efect iritant pe piele: 

Contactul mai indelungat sau repetat cu pielea sau mucoasele duce la simptome de iritare ca inrosire, 

formarea de vezicule, inflamare a pielii etc. 

Efect de iritare a ochilor: iritanta.

Efecte de sensibilizare

Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere

Susceptibil de a provoca cancer.

Mutagenitatea celulelor embrionare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică

Poate provoca iritarea căilor respiratorii. ( (tetrahydrofuran))

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

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată

Pericol prin aspirare

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

Clasificarea s-a efectuat dupa procedura de calcul guvernata de reglementarile de pregatire (1999/45/CE).

Informaţii suplimentare privitor la examene

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitatea

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Nr. CAS Componente

[h] | [d]Toxicitate acvatică Doză SursaSpecii Metodă

acetonă, propan 2-onă, propanonă67-64-1

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 5540 

mg/l

Onchorhynchus 

mykiss

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 hCE50 6100 

mg/l

Daphnia magna

12.3. Potenţialul de bioacumulare
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Coeficient de repartiţie n-octanol/apă

Log PowComponenteNr. CAS

67-64-1 -0,24acetonă, propan 2-onă, propanonă

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Îndepărtare a rezidurilor

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

080409 DEŞEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUŢIA ŞI UTILIZAREA 

(FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ŞI EMAILURI VITRIFIATE), 

ADEZIVILOR, MASTICURILOR ŞI CERNELURILOR TIPOGRAFICE; deşeuri care provin de la 

FFDU a adezivilor şi chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare); deşeuri de adezivi şi de 

masticuri care conţin solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

Deşeu periculos.

Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare.

Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU: UN 1133

Adhesives14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

314.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare: II

Etichete: 3

Cod de clasificare: F1

Clauze speciale: 640C

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E2

Categoria de transport: 2

33Număr pericol:

Cod de restrictionare tunel: D/E

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numărul ONU: UN 1133

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

Adhesives

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

3

14.4. Grupul de ambalare: II

Etichete: 3
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F1Cod de clasificare:

640CClauze speciale:

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E2

Transport naval (IMDG)

14.1. Numărul ONU: UN 1133

ADHESIVES (epichlorhydrin novolak)14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

3

14.4. Grupul de ambalare: II

Etichete: 3

jaMarine pollutant:

-Clauze speciale:

Cantitate limitată (LQ): 5 L

Cantitate eliberată: E2

EmS: F-E, S-D

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU: UN 1133

Adhesives14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

314.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

II14.4. Grupul de ambalare:

Etichete: 3

Clauze speciale: A3

Cantitate limitată (LQ) (avioane de 

pasageri):

1 L

Y341Passenger LQ:

Cantitate eliberată: E2

353IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane de pasageri):

5 LIATA-Cantitatea maximă (avioane de pasageri):

364IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane cargo):

60 LIATA-Cantitatea maximă (avioane cargo):

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

daPERICULOS PENTRU MEDIU: 
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SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru 

substanţa sau amestecul în cauză

Reglementări UE

35 %2010/75/UE (COV):

Regulamente naţionale

2 - poluare a apeiClasă pericilitare a apelor (D):

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Modificări

Această fişă tehnică de securitate conţine modificări faţă de versiunea precedentă în secţiunile: 1,2,3,11,13,15.

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H303 Poate fi nociv în caz de înghiţire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H401 Toxic pentru viaţa acvatică.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH019 Poate forma peroxizi explozivi.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)

Informaţiile se bazează pe cunoştinţele curente. Acestea nu oferă nicio garanţie asupra proprietăţilor 

produselor şi nu impun drepturi contractuale.

Alte indicaţii

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a 

furnizorului anterior.)
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