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PASTĂ TERMOCONDUCTOARE KP98, 500 G, 
CONDUCTIVITATE TERMICĂ 6W/MK 

Cod produs: 189998 

 
 

 
Fişă tehnică de securitate 1907/2006/EC – REACH (DE) 
KERATHERM® - Pastă termoconductoare KP98 
 
KERAFOL Keramische Folien GmbH 
92676 Eschenbach 
 
Data editării: 11.07.2011 
Revizuit la: 11.07.2011 
 
 
 

1. Denumirea substanţei, respectiv a preparatului şi a companiei  
1.1. Identificator produs 
KERATHERM® - Pastă termoconductoare KP98 
 

1.2. Utilizări relevante ale substanţei sau preparatului şi utilizări nerecomandate :  
1.2.1. Utilizări relevante 

Pastă termoconductoare. 
1.2.2. Utilizări nerecomandate 

Nu există date. 
 

1.3. Informaţii privind distribuitorul, cel care a realizat fişa tehnică de siguranţă 
Firma    KERAFOL Keramische Folien GmbH 
   Stegenthumbach 4-6 
   92676 Eschenbach / GERMANIA 
 
Informaţii 
Informaţii tehnice info@kerafol.com 
Fişa tehnică de siguranţă sdb@chemiebuero.de 
 

1.4. Număr apeluri de urgenţă  
+49 (0) 89-19240 (24h) (germană şi engleză) 
 
 

2. Pericole posibile 
2.1. Clasificarea substanţei sau preparatului:  
2.1.1. Clasificare conform ordonanţei (EC) nr. 1272/2008 (CLP) 
 Nedeterminat. 
2.1.2. Clasificare conform ordonanţei nr. 67/548/EEC respectiv 1999/45/EC 

Conform directivei EC produsul nu face obiectul unei marcări speciale.  
 

2.2. Elemente caracteristice pentru marcare 
Marcarea conform ordonanţei 67/548/EEC sau 1999/45/EC 
Simboluri de pericol nu există 
Fraze R   nu există 
Fraze S   nu există 
Marcare specială  nu există 
 

2.3. Alte pericole  
Pericole fizico-chimice Nu a fost identificat niciun fel de pericol special. 
Pericole pentru sănătate Nu a fost identificat niciun fel de pericol special. 
Pericole pentru mediu Nu conține substanțe PBT, respectiv vPvB 
Alte pericole  Nu a fost identificat niciun fel de pericol special. 
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3. Compoziţie/informaţii privind ingredientele 
3.1. Substanţe 
În cazul acestui produs este vorba despre un preparat.  
 

3.2. Preparat 
Conţinut (%) Componentă 
< 80  Oxid de aluminiu 

CAS: 1344-28-1, EINECS/ELINCS: 215-691-6 
GHS/CLP: nedeterminat 

1 - <20  Aluminiu 
CAS: 7429-90-5, EINECS/ELINCS: 231-073-9 
GHS/CLP: nedeterminat  

 

Comentariu privind componenta 
Nu include componente periculoase. Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nu 
include niciuna dintre substanţele de pe listă sau include aceste substanţe la un procent mai mic de 0,1%.  
 
 

4. Măsuri de prim-ajutor 
4.1. Descrierea măsurilor de prim-ajutor 
Instrucţiuni generale Înlocuiţi îmbrăcămintea jilavă (umedă). 
După inhalare  Duceţi pacientul la aer curat. Dacă simptomele persistă consultaţi un medic. 
După contactul cu pielea Spălaţi zona contaminată cu apă şi săpun. Dacă iritaţia pielii persistă consultaţi un medic. 
După contactul cu ochii Spălaţi bine ochii cu multă apă şi consultaţi un medic.  
După înghiţire  Mergeţi imediat la medic. Spălaţi gura şi beţi apă din belşug.  
 

4.2. Importante simptome acute şi care apar ulterior, precum şi efecte 
 Nu au fost determinate.  
 

4.3. Instrucţiuni privind ajutorul medical de urgenţă sau tratamentul special 
 Tratament simptomatic.  
 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere a incendiilor adecvate: Dioxid de carbon. 
      Jet de apă stropită. 
      Pulbere extinctoare. 
      Spumă.  
Mijloace de stingere a incendiilor neadecvate: Jet de apă.  
 

5.2. Pericole speciale care au legătură cu substanţa sau preparatul 
 Există pericolul de formare de produse toxice de piroliză. 
 

5.3. Instrucţiuni privind combaterea incendiilor 
În caz de incendiu purtaţi aparate izolante autonome de protecţie respiratorie. Resturile rămase după incendiu şi apa 
contaminată folosită la stingerea incendiului se colectează separat conform normelor locale în vigoare.  

 
 

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
6.1. Măsuri de siguranţă relevante pentru persoane, echipamente protecţie şi metode de aplicat în caz de urgenţă 

 Pericol de alunecare dacă produsul este vărsat pe jos.  

 
6.2. Măsuri pentru protecţia mediului înconjurător 
 Produsul nu are voie să ajungă în reţeaua de canalizare/apele de suprafaţă/apele subterane.  

 
6.3. Metode şi materiale pentru colectare şi curăţare 
 Se colectează mecanic. Materialul colectat se elimină conform normelor în vigoare.  

 
6.4. Trimitere la alte capitole 
 Vezi cap. 8 şi 13.  
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7. Manipulare şi depozitare 
7.1. Măsuri de protecţie pentru o manipulare sigură 
 Dacă utilizarea produsului este conformă nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie. 
 

7.2. Condiţii pentru depozitarea sigură ţinând cont de situaţiile de incompatibilitate 
 Păstraţi numai în recipientele originale. 
 Depozitaţi în spaţii uscate.  
 

7.3. Aplicaţii specifice  
 Vezi utilizarea produsului, cap. 1.2.  
 
 

8. Limitarea şi controlarea expunerii şi echipamentul de protecţie personală  
8.1. Parametrii care trebuie monitorizaţi 
Valori limită pentru expunerea la locul de muncă  
Conţinut (%) Componentă/Valoare limită pentru expunerea la locul de muncă 
1 - <20   Aluminiu / - ppm, 10 mg/m³, praf inhalabil, (4 mg praf respirabil) 
<80  Oxid de aluminiu / - ppm, 10 mg/m³, praf inhalabil 
 

8.2. Limitarea şi controlarea expunerii 
Instrucţiuni suplimentare legate de configurarea echipamentelor tehnice 

Asiguraţi aerisirea corespunzătoare a locului de muncă.  
Protecția ochilor  Ochelari de protecție. 
Protecția mâinilor Cauciuc butilic >120 min (EN 374). 

Datele reprezintă numai recomandări. Pentru alte informații vă rugăm să luați legătura cu 
producătorul mănușilor de protecție.  

Protecția corpului Nu se aplică.  
Alte măsuri de protecţie Evitaţi contactul cu ochii şi cu pielea.  

Spălaţi mâinile înainte de pauzele de lucru şi după încheierea programului de lucru. Protejaţi mâinile 
folosind un unguent protector.  

Protecţia respiraţiei Nu se aplică. 
Pericole termice  Nu se aplică.  
Limitarea şi monitorizarea expunerii mediului Vezi cap. 6 şi 7.  
 
 

9. Proprietăţi fizice şi chimice  
9.1. Date privind caracteristicile fizice şi chimice de bază 
Formă    pastă 
Culoare    diverse 
Miros    caracteristic 
Prag miros   nu se aplică 
Valoare pH   nu se aplică 
Valoare pH (1%)   nu se aplică 
Temperatura de fierbere (°C) nu se aplică 
Temperatura de aprindere (°C) ~ 270 
Inflamabilitate (°C)  > 400 
Limită inferioară explozie  nu se aplică 
Limită superioară explozie  nu se aplică 
Agent oxidant   nu  
Presiuni vapori (kPa)  nedeterminat 
Densitate (g/ml)   nedeterminat 
Greutate volumetrică (kg/m³) nu se aplică 
Solubilitate în apă  practic insolubil 
Coeficient distribuţie (n-octanol/apă) nedeterminat 
Vâscozitate   irelevant 
Densitate relativă vapori (valoare referinţă: aer) nedeterminat 
Viteză de vaporizare  nedeterminat 
Temperatură de topire (°C) nedeterminat 
Temperatură autoaprindere (°C) nedeterminat 
Temperatură descompunere (°C) >350  
 

9.2. Alte informaţii 
Nu există.  
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10. Stabilitate şi reactivitate 
10.1. Reactivitate 

Dacă utilizarea este conformă nu există procese de reactivitate cunoscute. 
 

10.2. Stabilitate chimică 
În condiţii normale produsul este stabil.  

 

10.3. Reacţii periculoase 
Reacţionează cu agenţi oxidanţi puternici. 

 

10.4. Condiţii de evitat 
Vezi cap. 7. 

 

10.5. Materiale incompatibile 
Nedeterminat. 

 

10.6. Produse de descompunere periculoase  
La încălzire (150-180°C) apar următoarele produse (de descompunere) în cantităţi neglijabile: 
Formaldehidă. 
Benzen.  

 
 

11. Informaţii toxicologice  
11.1. Date referitoare la efectele toxicologice 
Toxicitate acută  
Conţinut (%)  Componentă 
< 80   Oxid de aluminiu, CAS: 1344-28-1 
  LD50, oral, şobolani: > 5000 mg/kg (IUCLID). 
 
 
Afecţiuni/iritaţii oculare severe   nedeterminat 
Arsuri/iritare a pielii    nedeterminat 
Sensibilizare a căilor respiratorii/pielii  nedeterminat 
Toxicitate specifică organ la o singură expunere nedeterminat 
Toxicitate specifică organ la expuneri multiple nedeterminat 
Efect mutagen     nedeterminat 
Toxicitate organe reproductive   nedeterminat  
Efect carcinogen     nedeterminat 
Observaţii generale   Fără clasificare conform metodelor de calcul ale directivei privind prepararea. 
 
 

12.Informaţii ecologice 
12.1. Toxicitate  
Conţinut (%)  Componentă 
< 80   Oxid de aluminiu, CAS: 1344-28-1 

NOEC, (72h), Selenastrum capricornutum: >100 mg/L (IUCLID).  
NOEC, (96h), Peşte: >100 mg/L (IUCLID).  
NOEC, (48h), Daphnia magna: >100 mg/L (IUCLID).  

 
1 - <20  Aluminiu, CAS: 7429-90-5 

NOEC, (72h), Selenastrum capricornutum: > 100 mg/l (IUCLID). 
LC50, (96h), Peşte: > 100 mg/l (IUCLID). 
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
Comportament în compartimente de mediu nedeterminat 
Comportament în instalaţii de epurare ape uzate nedeterminat 
Degradabilitate biologică    nedeterminat 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
Nedeterminat 
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12.4. Mobilitate în sol  
Nedeterminat. 

 

12.5. Rezultat al evaluării PBT şi vPvB 
Nu se aplică. 

 

12.6. Alte efecte dăunătoare  
Nu se cunoaşte niciun efect dăunător.  

 
 

13. Informaţii legate de evacuarea deşeurilor 
13.1. Metode privind eliminarea deşeurilor 

Eliminarea deşeurilor se face în concordanţă cu reglementările naţionale.  
 
Produs Transportaţi la o instalaţie de incinerare respectând dispoziţiile stabilite de autorităţile locale. 

Respectaţi directiva EC 2002/95/EC (RoHS) pentru limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase.  
Nr. AVV (recomandat) 070217 deşeuri ce conţin silicon, altele decât cele numite la 070216* 
Ambalaje contaminate Ambalajele care nu sunt contaminate pot fi folosite în instalaţiile de reciclare.  
Nr. AVV (recomandat) 150102 ambalaje din material plastic  
 
 

14. Informaţii referitoare la transport 
14.1. Număr UN 

Marcare UN corespunzătoare pentru transport, vezi pct. 14.2. 
 

14.2. Denumiri transport UN corecte  
Clasificare conform ADR NU ESTE MATERIAL INFLAMABIL 
Clasificare conform IMDG NU ESTE CLASIFICAT DREPT "DANGEROUS GOODS" 
 
Clasificare conform IATA NU ESTE CLASIFICAT DREPT "DANGEROUS GOODS" 
 

14.3. Clasa de pericol transport 
Marcare UN corespunzătoare pentru transport, vezi pct. 14.2. 

 

14.4. Grupa ambalare 
Marcare UN corespunzătoare pentru transport, vezi pct. 14.2. 

 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
Marcare UN corespunzătoare pentru transport, vezi pct. 14.2. 

 

14.6. Instrucţiuni speciale de siguranţă pentru utilizator 
Pentru informații vezi pct. 6 – 8.  

 

14.7. Transport încărcătură conform Anexei II a tratatului MARPOL 73/78 şi codului IBC 
Nu se aplică.  

 
 

15. Informaţii de reglementare 
15.1. Reglementări privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi mediului/reglementări specifice pentru substanţă sau 
amestec 
Directive EU 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 

1272/2008; 75/324/EEC (2008/47/EC); 453/2010/EC 
Directive transport ADR (2011); IMDG-Code (2011, 35. Amdt.); IATA-DGR (2011). 
Directive naționale (DE) Directiva pentru materiale inflamabile – GefStoffV 2010 ; Legea privind soluțiile de curățare și spălare 

- WRMG; Legea privind resursele de apă - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905. 
 

Clasa de pericol pentru ape  1, conform VwVwS din 27.07.2005 (stare :2011) 
Ordonanța privind accidentele majore nu 
Clasificare conform TA   5.2.5 substanță organică 
GISBAU, cod produs   nedeterminat 
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Clasa depozitare VCI   LGK 11 : substanță solidă inflamabilă - (BZ 2,3,4,5 conform Anexei I VDI2263) 
 
Alte directive    irelevant  
 

15.2. Evaluarea substanţei din punct de vedere al siguranţei 
Nu se aplică.  

 
 

16. Alte date  
Limitări activitate  nu 
VOC (1999/13/EC)  0% 
 
 
 
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. 
Copyright: Chemiebüro® 
 


