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

LOT

1.1. Element de identificare a produsului

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

Utilizarea substanţei/amestecului

Agent de sudura, fluidificator / incetinitor priza beton

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:

Toxicitate acută: Tox. acut. 2

Toxicitate pentru reproducere: Tox. repr. 1A

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată: Stot RE 1

Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic acut 1

Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic cronic 1

Fraze de pericol:

Poate dăuna fertilităţii. Poate dăuna fătului.

Poate provoca leziuni ale organelor (sistemul nervos central, rinichi) în caz de expunere prelungită sau 

repetată (inhalare, ingerare).

Foarte 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
Plumb

Cuvânt de avertizare: Pericol

Pictograme:

H360FD Poate dăuna fertilităţii. Poate dăuna fătului.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sistemul nervos central, rinichi) în caz de expunere 

prelungită sau repetată (inhalare, ingerare).

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de pericol
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Fraze de precauţie

P201 Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.

P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

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

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 

ochilor/echipament de protecţie a feţei.

P284 Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

EUH201 Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii .

Etichetă excepţională pentru amestecuri speciale

Nu exista informatii.

2.3. Alte pericole

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

Componenţi cu potenţial periculos

GreutateComponenteNr. CAS

Nr. CE Nr. Index Nr. REACH

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

7440-31-5 Staniu 2-75%

231-141-8

7439-92-1 Plumb 25-50%

231-100-4

Repr. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H360FD H372 H400 

H410

7440-22-4 Argint 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Cupru - 0-2,5%

231-159-6

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

Informaţii suplimentare

De retinut: TRGS 505 (Plumb.)

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Acest produs contine substante periculoase sau preparate, care trebuie sa fie degajate in conditii de 

intrebuintare normale sau rational previzibile.

Indicaţii generale

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. 

Dupa contactul cu produsul in stare topita racoriti portiunea de piele atinsa cu apa. 

Nu trageti produsul intarit de pe piele.

În caz de contact cu pielea
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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

Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. Provocarea vamarii, daca persoana in cauza e 

constienta. Cereti imediat sfatul medicului.

Dacă este ingerat

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Nu exista informatii.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Pentru stangere se va folosi nisip, pamant, pulbere sau spuma. Nu se va folosi apa.

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

Oxid de plumb. Gaz/vapori, otravitor.

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

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Vaporii se indeparteaza prin stropire cu apa. Apa folosita la stingere trebuie sa fie colectata separat. Nu se va 

lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

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 va asigura o aerisire suficienta. Evitarea formarii de praf. 

A nu se inspira praful. Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii.

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

Se va lua in mod mecanic. Evitarea formarii de praf. 

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

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Nu exista informatii.

6.4. Trimitere la alte secţiuni

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 praful.

Măsuri de prevedere la manipulare

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

A se păstra ambalajul într-un loc uscat, ferit de umiditate. A se păstra ambalajul închis ermetic. A se păstra sub 

cheie. Depozitati intr-un loc accesibil numai persoanelor autorizate. A se păstra ambalajul într-un loc bine 

ventilat.

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
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Nu depozitati impreuna cu: Acid azotic. 

Păstraţi într-un loc răcoros, departe de acizi.

Avize de depozitare comună

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

Nu exista informatii.

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 ore-Argint - metal7440-22-4 0,1

15 min-Cupru (fumuri)7440-50-8 0,20

8 ore-Plumb7439-92-1 0,05

15 min- 0,10

8 ore-Staniu, compuşi anorganici (exprimaţi ca Sn 

[CAS 7440-31-5, EINECS 231-141-8])

- 2

Limite biologice tolerabile

Momentul 

recoltării

Indicator biologic LBT 

propuse

Material biologicDenumirea substanteiNr. CAS

7439-92-1 Plumb sânge40 µg/100 

ml

sfârşit schimbPlumb

8.2. Controale ale expunerii

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

A nu se inspira praful.

Controale tehnice corespunzătoare

Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. 

Protectia preventiva a pielii prin folosirea unei creme protectoare. 

Dupa terminarea lucrului se spala mainile si fata. 

A nu mânca sau bea în timpul utilizării. 

Evitarea contactului cu ochi si cu pielea.

Măsuri de igienă

Purtaţi mănuşi de protecţie.

Protecţia mâinilor

A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.

Protecţia pielii

Utilizati protectie respiratorie adecvata. (P1,P2)

Semimasca sau sfert de masca: Concentratie maxima de utilizare pentru substante cu valori minime: Filtru-P1 

pana la max. de 4 ori valoarea limita; Filtru-P2 pana la max. de 10 ori valoarea limita; Filtru-P3 pana la max. de 

30 de ori valoarea limita.

Protecţie respiratorie
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deschis argint

solidStare fizică:

Culoare:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

dupa: rasina.Miros:

Testat conform cu

Modificări ale stării

144 - 325 °CPunctul de topire:

nedeterminatPunctul iniţial de fierbere şi intervalul de 

fierbere:

80 °CPunct de înmuiere:

nu exploziv.

Proprietăţi explozive

Presiune de vapori:

  (la 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Densitate (la 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Alte informaţii

Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu exista informatii.

10.2. Stabilitate chimică

Nu exista informatii.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu exista informatii.

Dezintegrare termica: None under normal use.

10.4. Condiţii de evitat

Agent de oxidare, tari. 

Acid, concentreaza

10.5. Materiale incompatibile

 In timpul evaporarii: : Oxid de plumb

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.

Nu exista date pentru preparatul/amestecul insusi.

ETAamestec calculat

ATE (inhalativ aerosoli) 0,063 mg/l
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ComponenteNr. CAS

SursaSpeciiDozăCalea de expunere Metodă

7439-92-1 Plumb

inhalativ aerosoli LC50 0,1 mg/l

7440-22-4 Argint

SobolanLD50 10000 

mg/kg
oral

Iritaţie şi corosivitate

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

Efecte de sensibilizare

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

Nu exista date pentru preparatul/amestecul insusi.

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere

Poate dăuna fertilităţii. Poate dăuna fătului.

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

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

Evitaţi contactul în timpul sarcinii/alăptării.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică

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

Poate provoca leziuni ale organelor (sistemul nervos central, rinichi) în caz de expunere prelungită sau 

repetată (inhalare, ingerare).

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată

Pericol prin aspirare

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

Experienta din practica

Alte observatii

Efect iritant pe piele:   

Efect de iritare a ochilor:

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitatea

Nr. CAS Componente

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

Plumb7439-92-1

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Pastravul curcubeu)

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 hCE50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex (purici 

de apa)

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Nu exista informatii.

12.3. Potenţialul de bioacumulare

Nu exista informatii.

Nu exista informatii.

12.4. Mobilitatea în sol

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB

Nu exista informatii.
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Nu exista informatii.

12.6. Alte efecte adverse

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

170407 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN SITURI 

CONTAMINATE); metale (inclusiv aliajele lor); amestecuri metalice

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: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport fluvial (ADN)

14.1. Numărul ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport naval (IMDG)

14.1. Numărul ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Grupul de ambalare: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Grupul de ambalare:

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

daPERICULOS PENTRU MEDIU: 
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No information available.Cauza pericolului:

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC

No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

Restrictii de intrebuintare (REACH, anexa XVII):

Intrare 63: Plumb

Regulamente naţionale

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii 

juvenile (94/33/CE). Respectati restrictiile ocupationale conform Normelor 

de protectie a maternitatii (92/85/CEE) pentru viitoarele mame sau 

mamele care alapteza. A se lua in considerare restictiile privind folosirea 

la munca a femeilor aflate la varsta fertila.

Restricţiile privind ocuparea forţei de 

muncă:

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

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Pentru aceasta substanta nu a fost efectuata nici o apreciere privind siguranta substantei.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Modificări

Această fişă tehnică de securitate conţine modificări faţă de versiunea precedentă în secţiunile: 14.

H360FD Poate dăuna fertilităţii. Poate dăuna fătului.

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sistemul nervos central, rinichi) în caz de expunere 

prelungită sau repetată (inhalare, ingerare).

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH201 Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii .

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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