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DEVELOPATOR BUNGARD 4007, 25 G 
Cod produs: 528803 
 
 

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE conform Directivei EC 93/112/EEC 
Nr. identificare: developator universal SENO 4007 
Versiune: 2.1    Modificată la: 18 iulie 2009   Data editării 
 
 

1. Denumirea substanţei, respectiv a preparatului şi a companiei  
Informații produs 
Denumire comercială: developator universal SENO 4007 
Compania :  KEPETS Systemtechnik 
   Nordstrasse 24 
   D-35641 Schöffengrund-Laufdorf, Republica Federală Germania 
 

2. Compoziție / informații despre ingrediente 
Caracterizare chimică 
Disodiu metasilicat  
Componente periculoase 

Nr. CAS  Simbol(uri) Fraze R   Concentrație (%) 
25068-38-6 C  R34 

 

3. Pericole posibile 
Pericol specific:   produce arsuri. 
 

4. Măsuri de prim-ajutor  
Inhalare:  Duceți pacientul la aer curat, consultați un medic dacă simptomele persistă. 
Contact cu ochii: Spălați ochii timp de câteva minute cu multă apă curată și ținând pleoapa deschisă. Consultați imediat 

un medic. 
Contact cu pielea:  Spălați cu multă apă și săpun, iar apoi clătiți temeinic. Dacă simptomele de iritare ale pielii persistă 

consultați imediat un medic.  
Înghițire:  Clătiți gura și beți multă apă. Nu încercați să induceți voma. Consultați imediat un medic.  
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 
Mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor: În funcție de condițiile de la fața locului.   
Mijloace neadecvate pentru stingerea incendiilor din motive de siguranță : 
Echipament de protecție în combaterea incendiilor: Purtaţi aparate izolante autonome de protecţie respiratorie.  
Alte date : Prin contactul cu aluminiu, zinc și cositor se formează hidrogen și astfel 

compuși inflamabili cu aerul.  
 

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
Măsuri de protecție a mediului: Dacă produsul ajunge în ape, rețeaua de canalizare sau sol anunțați autoritățile responsabile.  
Procedee de curățare: Asigurați o ventilație adecvată ; măturați produsul fără formarea de praf. Diluați resturile în 

apă.  
Măsuri generale: Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate. Evitați formarea 

de praf.  
 

7. Manevrare și depozitare 
Manevrarea 
Instrucțiuni privind manevrarea sigură: Depozitați în containere bine închise la rece și în spații uscate. 
     Evitați formarea prafului. 
     Aspirați dacă se formează praf.  
Depozitarea 
Alte informații despre condițiile de depozitare: 

Păstrați recipientele bine închise, depozitați în spații uscate, feriți de umiditate și 
apă. Produsul este higroscopic.  

     Nu depozitați împreună cu acizi. 
Clasa de pericol depozitare : 



 

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

8. Limitarea expunerii şi echipamentul de protecţie personală  
Componente cu valori limită care trebuie supravegheate 
Ingrediente  Nr. CAS  Valori limită  Stare  Bază 
Disodiu metasilicat 25068-38-6 
Măsuri tehnice de protecție 
Măsuri generale de protecție și igienă :  Scoateți imediat hainele umezite, contaminate. Păstrați produsul departe de 

alimente, băuturi și furaje. Nu mâncați, nu beți, nu fumați și nu prizați tabac în 
timpul lucrului. Spălați mâinile înainte de pauza de lucru și după încheierea 
programului de lucru.  

Echipament personal de protecție 
Protecția ochilor:  Ochelari de protecție etanși 
Protecția mâinilor: Mănuși de protecție 
Protecția pielii și corpului: Echipament de protecție închis 
Protecția respirației: Purtați mască P2 dacă se formează praf.  
 

9. Caracteristici chimice și fizice 
Formă:   solid 
Culoare:   alb 
Miros:    inodor 
Valoare pH :  12,5 (la 20° C - 10 g/l) 
Temperatură de fierbere: 110° C 
Densitatea umpluturii: 0,9 g/ccm 
Punct de inflamabilitate: produsul nu este inflamabil 
Temperatură de topire: 110 °C 
Explozie:   nu există pericolul unei explozii 
Solubilitate în apă: 260 g/l (20°C) 
Miscibilitate cu apa: 
Vâscozitate dinamică:  
 

10. Stabilitate și reactivitate 
Condiții de evitat: Reacționează cu acizii și cu compușii halogenați. 
   Reacționează cu metalele ușoare cu formare de oxigen.  
Substanțe de evitat: 
Produse periculoase de descompunere: Nu se cunosc produse periculoase de descompunere. 
Alte informații:  
 

11. Date toxicologice 
Toxicitate orală acută: LD50 1504 mg/kg șobolan 
   Doză : 
Factor iritant ochi: Arsuri puternice 
Factor iritant piele: Arsuri la nivelul pielii și mucoaselor.  
Înghițire: Arsuri la nivelul cavității bucale și a faringelui, precum și pericol de perforare a esofagului și 

stomacului. 
 

12. Informații ecologice 
Efecte eco-toxice 
Informații privind eliminarea (persistență și degradabilitate) : nu există date. 
Toxicitate acvatică : Art: (24 h) 3200 mg/l (mosquito fisch) 
Toxicitate ape : Valoarea mare a pH-ului este diminuată prin diluare, componentele rezultate fac parte din ciclul biologic.  
 
Alte date ecologice 
Alte observații ecologice : Produsul nu are voie să ajungă în pânzele de apă freatică, în ape sau în rețeaua de canalizare. 
 

13. Informații privind eliminarea  
 

14. Informații privind transportul 
Transport pe uscat 
ADR: 
Nr. UN:  1759  Pack.Gr. III 
Clasa:  8 – substanțe caustice 41 c 
Cifră: 
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Nr. pericol: 
Etichetă pericol: 
Nume adecvat transport: 
Conține: 
Conține: 
Conține: 
 
RID: 
Nr. UN:  1759   
Clasa:  8 – substanțe caustice 41 c 
Cifră: 
Nr. pericol: 
Etichetă pericol: 
Nume adecvat transport: 
Conține: 
Conține: 
Conține: 
 
Transport pe mare 
IMDG: 
Nr. UN:   1759  Pack.-Gr. III 
Clasa:  8 – Nr. MFAG 760 – pagini nr. 8151 
Grupă ambalaj: 
Etichetă pericol: 
MFAG: 
EmS: 
Nume adecvat transport: 
Conține: 
Conține: 
Conține: 
 
Transport prin aer 
IATA-DGR: 
Nr. UN/ID:  1759   Pack.-Gr. III 
Clasa:  8 
Grupă ambalaj: 
Instrucție ambalaj: 
(avion pentru transport de mărfuri) 
Etichetă pericol: 
Nume adecvat transport: 
Conține: 
Conține: 
Conține: 
 

15. Informații de reglementare 
Etichetare substanță periculoasă: conține peste 5% metasilicat  
Simbol (uri):   C  caustic 
Fraze R:    34  efect caustic 
Fraze S:    26  În caz de contact cu ochii spălați temeinic cu apă și consultați un medic. 

37 /39 Purtați în timpul lucrului echipament de protecție, mănuși de protecție, 
ochelari de protecție/protecție pentru față.  

 
Marcare specială pentru anumite preparate : 
Componentă (componente) pentru etichetare asociată cu pericole : 
 
Norme naționale 
Ordonanța privind accidentele majore: nu 
Clasa de pericol pentru ape:  WGK 1 (evaluare proprie) 
     
Aer TA:    nu există date (ordonanță) 
VBF:    nu există 
Stare înregistrare  
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16. Alte informații 
Instrucțiuni (Kühn-Birett) 
 
Datele prezentate se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor și experiențelor noastre; ele descriu cerințele de siguranță și 
criteriile de identificare ale produsului nostru în conformitate cu legislația în vigoare. Datele nu reprezintă însă nicio garanţie 
pentru caracteristicile produsului. 
Toate informațiile fac referire la produs așa cum apare el în starea de livrare. 
Datele importante legate de preparare se obțin din fișa tehnică de securitate și din datele tehnice. Aceste date se referă numai 
la produs așa cum apare el în starea de livrare. 
Datele prezentate pot să nu mai fie valabile dacă acest produs este utilizat împreună cu alte substanțe sau este supus unui 
proces de prelucrare. 
Ne rezervăm dreptul la erori.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


