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PATRON REÎNCĂRCARE GAZ, 75 ML 
Cod produs: 812591 

 

Fişă tehnică de securitate 
conform 1907/2006/EC – Articol 31 

 
 
Data editării: 20.07.94    Data modificării: 11.11.2011    Nr. SDB 001 
 

Denumire comercială: 
Weller patron reîncărcare gaz, 75 ml 

 
 

1. Denumirea substanţei, respectiv a preparatului şi a companiei  
Informații despre produs:  Aerosol 
Denumire comercială: tip nr. Patron reîncărcare Weller cod produs 005 16 160 99/49 
Producător/distribuitor:  Weller Tools GmbH, Carl-Benz-Str. 2, 74354 Besigheim, Germania  
     Tel: +49 7143 580-0, Fax: +49 7143 580-108  
Departament informații:  Departament Protecția Mediului 
    Tel.: +49 7143 580 101, Fax: +49 7143 580 183  
Apel de urgență:   GIZ Mainz Tel.: +49 6131 - 19240 (Germania) 
 
 

2. Pericole posibile 
Clasificare substanță sau amestec 
Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008. 

 
 GH502  Flacără 
Gaz inflamabil 1  H220 Gaz ultra inflamabil. 

 
 GH504  Cilindru 
Gaz sub presiune  H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda la încălzire.  
Clasificare conform Directivei 67/548/EEC sau Directivei 1999/45/EC. 

 
F+ ; Ultra inflamabil. 
R12: Ultra inflamabil.  
Pericole speciale pentru mediu și persoane: 
Produsul trebuie inscripționat pe baza celei mai noi metode de calcul menționată în ”Directiva generală EC pentru clasificarea 
preparatelor”.  
Atenție! Recipientele se află sub presiune.  
Sistem de clasificare: 
Clasificarea corespunde listelor EC actuale, dar ea este completată pe baza informațiilor din literatura de specialitate și a celor 
provenite de la companii.  
Elemente de inscripționare 
Inscripționarea conform ordonanței (EC) nr. 1272/2008. 
Produsul este clasificat și inscripționat pe baza ordonanței CLP. 
Simboluri pericol 

  
GH502      GH504 
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Fraze pericol 
Instrucțiuni atenționare pericole 
H220 Gaz ultra inflamabil. 
H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit. 
Instrucțiuni de siguranță 
P210 Feriți produsul de căldură/scântei/foc deschis/suprafețe fierbinți. Nu fumați. 
P251 Recipientul este sub presiune: nu-l perforați și nu-l aruncați în foc, nici după utilizare. 
P377 Incendiu din cauza gazului scurs: nu stingeți incendiul până ce nu îndepărtați cauza scurgerilor.  
P381 Îndepărtați toate sursele de aprindere dacă acest lucru este posibil fără a implica pericole.  
P410+ P412 Feriți de razele soarelui și de temperaturi mai mari de 50 °C. 
P403 Depozitați într-un loc bine aerisit.  
Alte pericole 
Rezultatele evaluării PBT și vPvB. 
PBT: nu se aplică. 
vPvB:  nu se aplică.  
 

3. Compoziţie/informaţii privind ingredientele 
Caracterizare chimică 
Descriere: preparat: compus din substanțele prezentate mai jos.  
Ingrediente periculoase: 

 
Informații suplimentare: Textele legate de instrucțiunile de avertizare apar în cap. 16.  
 

4. Măsuri de prim-ajutor 
După inhalare:  Duceți pacientul la aer curat, iar dacă simptomele persistă consultați un medic. 
Descrierea măsurilor de prim-ajutor 
După inhalare:   Duceți pacientul la aer curat, iar dacă simptomele persistă consultați un medic. 
După contact cu pielea: În general produsul nu irită pielea. 
După contact cu ochii: Spălați ochii timp de mai multe minute ținând pleoapa deschisă sub jet de apă. 
După înghițire:  În mod normal înghițirea nu este posibilă. 
Informații pentru medic: 
Simptome și efecte importante acute și cu apariție întârziată.  
Nu sunt disponibile alte informații relevante. 
Informaţii privind ajutorul medical de urgenţă sau tratamentele speciale. 
Nu sunt disponibile alte informații relevante. 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 
Mijloace adecvate de stingere a incendiilor: 
CO2, pulbere extinctoare sau jet de apă stropită. În cazul incendiilor puternice folosiţi jet de apă sau spumă pe bază de alcool. 
Mijloace neadecvate de stingere a incendiilor din motive de siguranță 
Jet compact de apă. 
Pericole speciale cauzate de substanţă, produsele sale de ardere sau gazele formate: 
Pericol de plesnire cu extinderea incendiului şi pericol de accidentare ca urmare a expunerii la foc. 
Echipament special de protecţie: Nu inhalaţi gazele produse prin explozie şi incendiu.  
Alte informaţii: Răciţi recipientele cu jet de apă stropită.  
 

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
Măsuri de siguranţă relevante pentru persoane : 
Asiguraţi ventilaţia corespunzătoare. 
Ţineţi la distanţă sursele de aprindere. 
Evitaţi contactul cu ochii/pielea, precum şi inhalarea. 
Măsuri de protecţie a mediului înconjurător : Nu sunt necesare niciun fel de măsuri speciale. 
Metode de curăţare/colectare : 
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Asiguraţi ventilaţia corespunzătoare. 
Permiteţi evaporarea. 
Trimitere la alte capitole.  
Pentru informaţii privind manipularea sigură v. cap. 7. 
Pentru informaţii privind echipamentul personal de protecţie v. cap. 8. 
Pentru informaţii privind eliminarea deşeurilor v. cap. 13.  
 

7. Manipulare şi depozitare 
Manipularea : 
Măsuri de protecţie privind manipularea sigură. 
Asiguraţi ventilaţia/aerisirea adecvată a spaţiului de lucru. 
Deschideţi şi manipulaţi cu grijă recipientele.  
Instrucţiuni privind protecţia în caz de incendiu şi explozie : 
Ţineţi la distanţă sursele de aprindere – nu fumaţi. 
Recipientele se află sub presiune. Feriţi-le de razele soarelui şi temperaturi de peste 50 °C (de ex. din cauza becurilor 
incandescente). Nu deschideţi niciodată cu forţa recipientele şi nu le aruncaţi în foc. 
Nu pulverizaţi spre flăcări sau obiecte incandescente. 
Condiţii privind depozitarea sigură ţinând cont de situaţiile de incompatibilitate.  
Depozitarea :  
Cerinţe privind spaţiile de depozitare şi recipientele : 
Depozitaţi într-un spaţiu răcoros. 
Respectaţi reglementările în vigoare privind depozitarea recipientelor sub presiune.  
Instrucţiuni privind depozitarea împreună cu alte produse : 
Nu depozitaţi împreună cu agenţi oxidanţi. 
Alte informaţii privind condiţiile de depozitare : 
Feriţi de căldură şi razele directe ale soarelui. 
Depozitaţi în spaţii răcoroase. Încălzirea duce la creşterea presiunii şi apariţia pericolului de plesnire a recipientelor. 
Clasa de depozitare : 
Clasificare conform Ordonanţei privind Siguranţa Industrială şi Protecţia Sănătăţii. 
Alte aplicaţii specifice.  
Nu există alte informaţii relevante.  
 

8. Limitarea expunerii şi echipamentul de protecţie personală  
Informaţii suplimentare legate de configurarea instalaţiei tehnice: Nu există alte date, v. pct. 7. 
Componente cu valori limită ce trebuie supravegheate la locul de muncă: 
Butan 106-97-8 
AGW (Germania) 2400 mg/m³, 1000 ml/m³  

4(II);DFG 
MAK (Elveţia)   1900 mg/m³, 800 ml/m³  
 
Izobutan 75-28-5  
AGW (Germania)   2400 mg/m³, 1000 ml/m³  
   4(II);DFG 
MAK (Elveţia)   1900 mg/m³, 800 ml/m³  
 
Propan 74-98-6 
AGW (Germania) 1800 mg/m³, 1000 ml/m³  

4(II);DFG 
MAK (Elveţia)   Valoare termen scurt: 7200 mg/m³, 4000 ml/m³  
    Valoare termen lung: 1800 mg/m³, 1000 ml/m³  
 
Informaţii suplimentare:   Ca punct de plecare s-au folosit listele valabile la preparare. 
Echipament personal de protecţie: 
Măsuri generale de protecţie şi igienă: Nu inhalaţi gazele/vaporii/aerosolii. 
Protecţia respiraţiei:   Nu este necesară dacă spaţiul este ventilat corespunzător. 
Protecţia mâinilor: 
Material mănuşi de protecţie 
Dacă există pericolul de contaminare purtaţi mănuşi de protecţie din nitril conform EN 374 (penetrare >480min). 
Timp de penetrare pentru materialul mănuşilor de protecţie: >480 min/0,4 mm grosime 
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9. Proprietăţi fizice şi chimice  
Informaţii generale 
Formă:  aerosol 
Culoare:  incolor 
Miros:  perceptibil 
Modificare stare 
Temperatură/domeniu de topire:  nu este determinat. 
Temperatură/domeniu de fierbere: -44°C 
Punct de inflamabilitate:   -97°C 
Temperatură de aprindere:  365°C 
Autoaprindere:    produsul nu se autoaprinde. 
Pericol de explozie:   pericol de plesnire la încălzire >50°C. 
Dacă recipientele sunt deteriorate este posibilă formarea de gaze, respectiv amestec vapori/aer exploziv. 
Valori limită explozie: 

Inferioare:   1,5 vol. % 
Superioare:   10,9 vol. % 
Presiune (20°C)   2 – 3,5 bari 

Densitate la 20°C:   ~0,56 g/cm³ 
Solubilitate în/miscibilitate cu apă: Nu este solubil, respectiv foarte puţin miscibil.  
Conţinut solvenţi: 
Solvenţi organici:    0,0% 
VOC (EU)    100% 
Alte date:    vaporii sunt mai grei decât aerul.  
 

10.  Stabilitate şi reactivitate 
Reactivitate 
Stabilitate chimică 
Descompunere termică/condiţii de evitat: Pericol de plesnire la încălzire peste 50°C. 
Posibile reacţii periculoase:  Nu se cunosc. 
Condiţii de evitat:   Nu există alte informaţii relevante. 
Materiale incompatibile:   Nu există alte informaţii relevante. 
Produse periculoase de descompunere: Nu se cunosc.  
 

11.  Informaţii toxicologice  
Informaţii privind efectele toxicologice 
Toxicitate acută: 
Pentru piele:    Fără iritarea pielii. 
Pentru ochi:    Fără iritarea ochilor. 
Sensibilizare:    Nu se cunosc efecte sensibilizatoare.  
 

12.  Informaţii ecologice 
Toxicitate 
Toxicitate acvatică:   Nu există alte informaţii relevante. 
Persistenţă şi degradabilitate:  Nu există alte informaţii relevante. 
Comportament în compartimentele ecologice 
Potenţial de bioacumulare:  Nu există alte informaţii relevante. 
Mobilitate în sol:    Nu există alte informaţii relevante. 
Alte informaţii ecologice: 
Informaţii generale:   În general produsul nu este periculos pentru ape. 
Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
PBT:     Nu se aplică. 
vPvB:     Nu se aplică.  
Alte efecte dăunătoare:   Nu există alte informaţii relevante. 
 

13.  Informaţii legate de evacuarea deşeurilor 
Metoda folosită pentru evacuarea deşeurilor 
Recomandare: 
Doze de aerosol încă pline:  Puncte de colectare deşeu special. 
Doze de aerosol goale:   Puncte de colectare materiale reciclabile.  
Catalog european deşeuri 
16 00 00 DEŞEURI CARE NU SUNT SPECIFICATE ALTUNDEVA ÎN CATALOG 
16 05 00 Gaze în recipiente sub presiune şi substanţele chimice utilizate. 



 

5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

16 05 05 Gaze în recipiente sub presiune, cu excepţia celor care intră în categoria 16 05 04.  
Ambalaje contaminate 
Recomandare:  Valorificarea materialelor EAK 150104 
 

14.  Informaţii referitoare la transport 
Nr. UN 
ADR, IMDG, IATA  UN 2037 
Denumire adecvată transport UN  
ADR    2037 RECIPIENTE, MICI, CONŢIN GAZ (PATROANE)  
IMDG, IATA   RECEPTACLES; SMALL; CONTAINING GAS (GAS CARTRIGES)  
 
Clasa de pericol transport 
ADR 

 
Clasa:   2 SF gaz 
Etichetă pericol:  2.1 
 
IMDG/IATA 

 
Clasa:   2.1 
Etichetă pericol:  2.1 
 
Grupă ambalaj 
ADR, IMDG, IATA  nu se aplică 
 
Pericole mediul înconjurător: 
Poluant marin:  nu 
 
Măsuri speciale de protecţie pentru utilizator Atenţie: gaz 
Nr. Kemler  - 
Nr. EMS:  F-D, S-U 
 
Transport încărcătură conform anexei II a tratatului MARPOL 73/78 şi conform Codului 
IBC   Nu se aplică. 
 
Transport/alte informaţii 
ADR 
Cantitate limitată (LQ)  1L 
Categoria transport 2 
Cod limitare tunel D 
Observaţii:  Pentru transport drept cantitate limitată conform ADR 3.4: 
   Denumire obiect transportat: # „Cantitate limitată” 
   Observaţie în documentele de transport: transport conform cap. 3.4 ADR 
   Broşură accidente: nu este stipulată.  
UN „Model Regulation”: UN2037, RECIPIENT, MIC, CU GAZ (PATRON), 2.1 
 

15.  Informaţii de reglementare 
Reglementări privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi mediului/reglementări 
specifice pentru substanţă sau amestec 
Reglementări naţionale: 
Observaţii privind limitarea activităţii:  Respectaţi limitarea activităţii pentru tineri.  
Clasificare conform Ordonanţei privind Siguranţa Industrială şi Protecția 
Sănătăţii:  
Clasa pericol ape:   În general produsul nu este periculos pentru ape. 
Evaluare siguranţă material:   Nu a fost realizată evaluarea siguranţei materialului.  
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16.  Alte informaţii 
Datele se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi nu reprezintă nicio garanţie 
legată de caracteristicile produsului, motiv pentru care nu implică un raport contractual. 
  
Fraze relevante 
H220 Gaz ultra inflamabil. 
H280 Conţine gaz sub presiune ; poate exploda în caz de încălzire. 
R12 Ultra inflamabil.  
 
Prescurtări şi acronime : 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 
 
 

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi nu reprezintă nicio garanţie legată de caracteristicile 
produsului, motiv pentru care nu implică un raport contractual. 

 
Departamentul care a realizat fişa tehnică:  Protecţia mediului 

Persoană de contact :   V. Heller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă 61 A, Oradea, România) şi Weller Tools GmbH (Carl-Benz-Straße 2, 
74354 Besigheim, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 

© 2014 Weller Tools GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


