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SPRAY PENTRU TESTARE DETECTOR DE FUM, 200 ML, CRAMOLIN 
Cod produs: 1340133  
 

Fisă tehnică de securitate EC 
conform ordonanţei (EC) nr. 1907/2006 

 
 

Spray RMT 
Data tipăririi: 05.03.2015         Nr. material:139     Pag. 1 din 6 
 
 

1 Denumirea substanţei, respectiv a preparatului și a companiei 
1.1 Identificator produs 
 Spray RMT 
 
1.2 Utilizări relevante identificate ale materialului sau preparatului şi utilizări necorespunzătoare 

Utilizare substanţă/amestec 
Spray pentru testare detector de fum  

 
1.3 Informaţii despre producătorul responsabil pentru fişa tehnică de securitate  
Nume companie :  ITW LLC & Co. KG 
Strada : Mühlackerstrasse 147 
Localitate : D-75417 Mühlacker 
Telefon : +49(0)7041-96340 
E-mail : info@itwcp.de 
Adresă de internet : www.itwcp.de 
Informaţii :  
1.4 Număr apeluri de urgenţă 
 +49(0)7041-96340 
 
 

2 Pericole posibile 
2.1 Clasificarea materialului sau preparatului 

Denumiri pericol: F+ extrem de inflamabil, XI – iritant 
Fraze R:  
Extrem de inflamabil.  
Irită ochii.  
Vaporii pot duce la somnolenţă şi amețeli.  

Clasificare GHS :  
Categorii de pericol :  
Daune/iritaţii oculare grave : iritant pentru ochi 2. 
Instrucţiuni de pericol : 
Aerosol extrem de inflamabil.  
Recipient sub presiune : poate exploda dacă este încălzit.  
Produce iritarea gravă a ochilor.  

 
2.2 Elemente de marcare 
Componentă (componente) periculoasă (periculoase) pentru etichetare 

Izopropanol  
Text: pericol  GHS02-GHS07 

Simbol:  
 
Instrucţiuni de pericol  

H222 – Aerosol extrem de inflamabil. 
H229 – Recipient sub presiune: pericol de explozie în caz de încălzire.  
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
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Instrucţiuni de siguranţă  
P410+P412 – A se proteja de lumina solară şi nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/ 122 °F. 
P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
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. 
P261 – Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul. 
P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. 
P251 – Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare. 
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. 

 
 

Cap. 3 : Compoziţie/informaţii privind ingredienţii 
3.1 Amestecuri  
Ingrediente periculoase  
Nr. EC Denumire Anteil 

Nr. CAS Clasificare  

Nr. Index Clasificare GHS  

Nr. REACH   

200-857-2  Izobutan 25-50% 

75-28-5  F+ - extrem de inflamabil; R12  

601-004-00-0  Flam. Gas 1; H220  

200-827-9  Propan 25-50% 

74-98-6  F+ - extrem de inflamabil R12  

601-003-00-5  Flam. Gas 1; H220  

200-661-7  2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 10-25% 

67-63-0  F- - uşor inflamabil, Xi – iritant  R11-36-67  

603-117-00-0  Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336  

203-448-7  Butan 2,5-10% 

106-97-8  F+ - extrem de inflamabil R12  

601-004-00-0  Flam. Gas 1; H220  
    

Texte pentru frazele R şi H: vezi cap. 16.  
 
 

Cap. 4: Măsuri de prim-ajutor 
4.1 Descrierea măsurilor de prim-ajutor 

După inhalare 
Duceţi pacientul la aer liber. În caz de accident sau stare de rău consultaţi imediat un medic. (dacă este posibil arătaţi 
medicului instrucţiunile de utilizare sau fişa tehnică de securitate).  

După contactul cu pielea 
 În caz de contact cu pielea spălaţi imediat cu: apă. Scoateţi hainele contaminate.  
După contactul cu ochii 

Dacă produsul ajunge în ochi spălaţi imediat ochii cu pleoapa deschisă folosind multă apă, timp de minim 5 minute. Apoi 
consultaţi un oftalmolog.  

După înghiţire 
 După înghiţire beţi imediat: apă.  
  

4.2 Simptome și efecte acute importante și cu efect întârziat 
 Nu există date.  
 

4.3 Instrucţiuni privind ajutorul medical de urgenţă sau tratamentul special 
 Nu există date. 
 
 

Cap. 5 : Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1 Agent extinctor  
Agent extinctor adecvat 

Dioxid de carbon (CO2), spumă, pulbere extinctoare  
Mijloace neadecvate de stingere a incendiilor 

Apă cu adaos de tenside.  
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5.2 Pericole speciale din cauza produsului sau preparatului 
Inflamabil. În combinaţie cu aerul vaporii pot forma un amestec exploziv. Încălzirea duce la creşterea presiunii şi explozie.  

 
5.3 Instrucțiuni privind combaterea incendiilor  

În caz de incendiu : Utilizaţi aparat de protecţie a respiraţiei autonom.  
Instrucţiuni suplimentare :  

Pentru a proteja persoanele şi pentru a răci recipientele aflate în zona de pericol folosiţi apă pulverizată. Neutralizați 
gazul/vaporii/ceața cu apă pulverizată.  

 
 

Cap. 6 : Mǎsuri împotriva pierderilor accidentale 
6.1 Mǎsuri de siguranţă pentru persoanele în cauză, echipament de protecție și metode folosite în caz de urgență  

Îndepărtaţi toate sursele de aprindere. Asiguraţi ventilaţia corespunzătoare. Purtaţi aparat de protecţie a respiraţiei 
autonom şi echipament cu protecţie la substanţele chimice.  

 
6.2 Măsuri de protecţie a mediului  

Nu permiteţi produsului să ajungă în canalizare sau apele de suprafaţă. Pericol de explozie ! 
 
6.3 Metode şi materiale pentru absorbţie şi curăţare  

Aerisiţi spaţiul în cauză.  
 
 

Cap. 7 : Manipulare şi depozitare 
7.1 Mǎsuri de protecţie pentru o manipulare sigură 

Instrucţiuni privind manipularea sigură 
În caz de manipulare în aer liber folosiţi dispozitive cu absorbţie locală.  
Nu inhalaţi gaz/fum/vapori/aerosol.  
Instrucţiuni privind protecţia la incendiu şi explozie 
Feriţi de sursele de aprindere – Fumatul interzis.  

 
7.2 Cerinţe privind spațiile de depozitare ținând cont de situațiile de incompatibilitate 

Cerinţe privind spaţiile de depozitare şi recipientele 
Păstraţi recipientele închise ermetic. Depozitaţi recipientele într-un loc răcoros, bine aerisit. Feriţi de sursele de aprindere 
– Fumatul interzis.  
Instrucţiuni privind depozitarea în comun 
Nu depozitaţi în comun cu : materiale, substanţe bogate în oxigen, care susțin combustia, autoinflamabile.  

 
 

Cap. 8 : Limitarea şi controlarea expunerii / echipament personal de protecţie  
8.1 Parametrii care trebuie monitorizaţi 
Valori limită la locul de muncă 

 Nr. CAS Denumire  ppm  mg/m³ F/m³ Valoare limită Art  

 106-97-8 Butan  1000  2400  4(II)   

 75-28-5 Isobutan  1000  2400  4(II)   

 67-63-0 Propan-2-ol  200  500  2(II)   

 74-98-6 Propan  1000  1800  4(II)    

Valori limită biologice 

Nr. CAS Denumire Parametru Valoare limită Material test 
Dată test 

67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l B b 
 

8.2 Limitarea şi controlarea expunerii 

 
Echipamente tehnice de control compatibile 

În cazul manipulării deschise folosiţi dispozitive cu absorbţie locală.  
Nu inhalaţi gaz/fum/vapori/aerosol.  
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Măsuri de protecţie şi igienă 
Scoateţi imediat hainele contaminate. Aplicaţi un unguent de protecţie a mâinilor. Spălaţi faţa şi mâinile după încheierea 
lucrului. Nu mâncaţi şi nu beţi în timpul lucrului.  

Protecţia ochilor/feţei 
Purtaţi ochelari de protecţie perfect etanşi.  

Protecţia mâinilor  
DIN EN 374 Purtaţi mănuşi de protecţie : cauciuc butilic. Recomandăm să clarificați cu producătorul mănuşilor de 
protecţie rezistenţa acestora la substanţele chimice ce apar în cazul utilizărilor speciale.  

Protecţia corpului 
Echipament de protecţie.  

Protecţia respiraţiei  
În caz de ventilaţie necorespunzătoare purtaţi echipament de protecţie a respiraţiei.  

 
 

Cap. 9 : Proprietǎţi fizice şi chimice  
9.1 Date privind caracteristicile fizice şi chimice de bază 
Stare agregat:  aerosol 
Culoare:  incolor 
Miros:   caracteristic 
 
Modificări ale stării  
Punct iniţial de fierbere şi domeniu de fierbere 
Punct de inflamabilitate 
Temperatură de aprindere  
Densitate (la 20 °C) 
 
 

Cap.10 : Stabilitate şi reactivitate 
10.1 Reactivitate 

Nu există date.  
10.2 Stabilitate chimică 

Nu există date. 
10.3 Posibilitate de reacţii periculoase 

Nu există date. 
10.4 Condiţii de evitat 

Feriţi de căldură. Pericol de aprindere 
10.5 Materiale incompatibile  

Nu există date. 
10.6 Produse periculoase de descompunere 

Nu există date.  
 
 

Cap. 11 : Informaţii toxicologice  
11.1 Date referitoare la efectele toxicologice 
Toxicitate acută  

Nr. CAS Denumire     

 Căi de expunere Metodă Doză Specii Sursă 

106-97-8 Butan     

 Gaz inhalare (4 h)  LC50 273000 ppm șobolan GESTIS 
 

Efecte iritante şi corozive 
Irită ochii. Vaporii pot provoca somnolenţă şi amețeli.  

Alte date privind testele  
Clasificarea s-a realizat conform metodelor de calcul ale directivei pentru preparate (1999/45/EC).  

 
 

Cap.12 : Informaţii ecologice 
12.3 Potenţial de bioacumulare 
Coeficient partiție n-octanol/apă 
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Nr. CAS Denumire Log Pow 

75-28-5 Isobutan 2,8 

74-98-6 Propan 2,36 

106-97-8 Butan 2,89 
   

 
Alte instrucţiuni 

Nu permiteţi produsului să ajungă în canalizare sau apele de suprafaţă. Clasificarea s-a realizat conform metodelor de 
calcul ale directivei pentru preparate (1999/45/EC).  

 
 

Cap. 13: Informaţii legate de evacuarea deşeurilor 
13.1.Metode privind eliminarea deşeurilor 
Recomandare 

Eliminare conform normelor naţionale.  
Cod deşeu produs  

160504 Deşeuri care nu sunt menţionate altundeva în registru ; gaz în recipiente sub presiune şi substanţe chimice 
uzate ; gaz cu substanţe periculoase, în recipiente sub presiune (inclusiv halon). Clasificat drept deşeu periculos.  

Cod deşeu colet contaminat 
150104 Deşeu colet, masă absorbţie, lavete ştergere, materiale filtrare şi echipament de protecţie (n.e.c.) ; ambalaje 
(inclusiv deşeuri ambalaj colectate separat) ; ambalaje din metal.  

Eliminarea ambalajelor contaminate şi mijloace recomandate de curăţare 
Coletele necontaminate şi golite de resturi pot fi refolosite. Coletele contaminate se tratează la fel ca şi substanţa.  

 
 

Cap. 14 : Informaţii referitoare la transport 
Transport rutier (ADR/RID) 
14.1 Nr. UN 
14.2 Descriere conformă transport UN; COLETE GAZ COMPRIMAT 
14.3 Clasa pericol transport  

Etichetă pericol   
Cod clasificare 
Norme speciale 
Cantitate limitată 
Categorie transport 
Cod limitare tunel  
Alte informaţii relevante privind transportul rutier 
Cantitate exceptată:  
 
Transport maritim în interiorul ţării (ADN) 
14.1 Nr. UN 
14.2 Denumire conformă transport UN: COLETE GAZ COMPRIMAT 
14.3 Clasa pericol transport  

Etichetă pericol   
Cod clasificare 
Norme speciale 
Cantitate limitată 
Alte informaţii relevante privind transportul maritim 
Cantitate exceptată:  
 
Transport maritim (IMDG) 
14.1 Nr. UN 
14.2 Denumire conformă transport UN: AEROSOL 
14.3 Clasa pericol transport  
14.4 Grupă ambalare  



 

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

Etichetă pericol   
Cod clasificare 
Norme speciale 
Cantitate limitată 
Alte informaţii relevante privind transportul maritim 
Cantitate exceptată:  
 
Transport aerian (ICAO) 
14.1 Nr. UN 
14.2 Denumire conformă transport UN: AEROSOL, inflamabil 
14.3 Clasa pericol transport  

Etichetă pericol   
Cod clasificare 
Norme speciale 
Cantitate limitată (LQ) pasager 
Instrucţiune IATA colet- pasager 
Cantitate maximă IATA pasager 
Instrucţiune IATA colet – cargo 
Cantitate maximă IATA cargo 
Alte informaţii relevante privind transportul aerian 
Cantitate exceptată:  
LQ pasager 
 
14. 5 Pericol pentru mediu 
PERICULOS PENTRU MEDIU: nu 
 
 

Cap. 15 : Informaţii de reglementare 
15.1 Reglementări privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi mediului/reglementări specifice pentru substanţă sau amestec 
Norme UE 
Date privind directiva VOC  7,41 % (43,719 g/l) 
Norme naţionale 
Clasa pericol pentru ape :   1 – puţin periculos pentru ape  
 
 

Cap.16 : Alte informaţii  
Textul complet al frazelor R în cap. 2 şi 3 
11 Uşor inflamabil 
12 Extrem de inflamabil 
36 Irită ochii 
67 Vaporii pot cauza somnolenţă şi amețeală.  
 
Textul complet al frazelor H în cap. 2 şi 3 
H220 - Gaz extrem de inflamabil. 
H222 – Aerosol extrem de inflamabil. 
H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
H229 – Recipient sub presiune: pericol de explozie în caz de încălzire.  
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H336 – Poate provoca somnolenţă sau amețeală. 
 
 
(Datele privind substanţele periculoase au fost preluate din ultima versiune actuală a fişei tehnice de securitate a furnizorului). 


