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ARGINT CONDUCTOR 
Cod produs: 530042 

 

Fişă tehnică de securitate 
conform Regulamentului (EC) nr. 1907/2006 

 
 

Pastă Ag L204N  
Specificaţii produs RS_FP_306390 
Versiune   2.0 
Nr. material  1364582 
Editat la   11.10.2012 
Tipărit la   23.10.2012 
 
 

1. Denumirea substanţei, respectiv a preparatului şi a companiei  
1.1.  Identificator produs 
Număr material:  1364582 
Denumire comercială: 1364582 
   62900341 Ag Paste L204 N 
 
1.2.  Utilizări relevante ale substanţei sau preparatului şi utilizări nerecomandate :  
Utilizare substanţă/preparat: Strat de acoperire metalico-ceramic ce poate fi ars, folosit pentru decorarea sticlei şi 

ceramicii. 
 
1.3.  Informaţii privind distribuitorul, cel care a realizat fişa tehnică de siguranţă 
Firma:  Ferro GmbH  

Gutleutstraße 215, 60327 Frankfurt am Main, Germania 
 
1.4.  Număr de telefon pentru apeluri de urgenţă  
Număr local CHEMTREC:   0800-181-7059  
Număr internaţional CHEMTREC:  1-703-527-3887 apel gratuit  
 
 

2.    Pericole posibile 
2.1. Clasificarea substanţei sau preparatului:  
Clasificare (Regulament EC nr. 1272/2008) 
Lichide inflamabile, cat. 2  H225: Lichidul şi vaporii sunt uşor inflamabili. 
Toxicitate specifică organ – o singură expunere, cat. 3 

H336: Poate duce la somnolenţă şi amorţeală.  
Toxicitate acvatică acută, cat. 1 H400: Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice. 
Toxicitate acvatică cronică, cat. 1 H410: Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice cu efect pe termen lung.  
 

Clasificare (67/548/EEC, 1999/45/EC)  
Uşor inflamabil   R11: Uşor inflamabil. 
Periculos pt mediu înconjurător R50/53: Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice, poate avea efecte dăunătoare pe 

termen lung în ape. 
    R67: Vaporii pot cauza somnolenţă amorţeală.  
 
2.2. Elemente caracteristice pentru identificare  
Marcare (Regulament (EC) nr. 1272/2008)  

Simbol pericol  
Cuvânt semnalizator: Pericol 
Instrucţiuni pericol  H225 Lichidul şi vaporii sunt uşor inflamabili. 
   H336 Poate cauza somnolenţă şi amorţeală.  
   H410 Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice pe efect pe termen lung.  
Instrucţiuni siguranţă Prevenţie 
   P210 Ţineţi la distanţă de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe fierbinţi. Nu fumaţi.  
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   P233 Recipientele se păstrează bine închise.  
   P261 Evitaţi inhalare de praf/fum/gaz/vapori/aburi/aerosol.  
   P273 Evitaţi scurgerea accidentală în mediul înconjurător.  
   Reacţie 

P303 + P361 + P353  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toate obiectele 
de îmbrăcăminte murdare, umezite. Spălaţi (duş) pielea cu apă. 

P370 + P378 În caz de incendiu: Pentru stingerea incendiului folosiţi nisip, agent 
extinctor uscat sau spumă rezistentă la alcool.  

 
Componente ce trebuie etichetate pentru că implică un pericol: 
52125-53-8 1-Etoxipropan-2-ol  
 
2.3. Alte pericole 
Nu sunt disponibile alte informaţii.  
 
 

3.    Compoziţie/informaţii privind ingredientele 
3.1. Amestec  
Substanțe periculoase 

Denumire chimică Nr. CAS, nr. EG 
înregistrare 

Clasificare 
(67/548/EWG) 

Clasificare 
(Regulament EC nr. ) 

Concentraţia (%) 

Argint 7440-22-4  
231-131-3  
01-2119555669-21-
0032  

N; R50/53  
 

Aquatic Acute 1; H400  
Aquatic Chronic 1; 
H410  

>= 25 - < 50  
 

Acetonă 67-64-1  
200-662-2  
/  

F-Xi; R11-R36-R66-R67  
 

Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336  

>= 3 - < 10  
 

Acetat de etil 141-78-6  
205-500-4  
/  

F-Xi; R11-R36-R66-R67  
 

Flam. Liq. 2; H225  
Eye Irrit. 2; H319  
STOT SE 3; H336  

>= 1 - < 3  
 

Substanţă AGW 

1-Etoxypropan-2-ol  
 

52125-53-8  
/  

R10-R67  
 

Flam. Liq. 3; H226  
STOT SE 3; H336  

>= 20 - < 25  
 

Etanol  
 

64-17-5  
200-578-6  
/  

F; R11  
 

Flam. Liq. 2; H225  
 

>= 10 - < 20  
 

 
Textele complete referitoare la frazele R amintite aici le găsiţi la cap. 16.  
Textele complete referitoare la instrucţiunile de pericol menţionate în acest capitol le găsiţi 
la cap. 16. 
 
 

4.    Măsuri de prim-ajutor 
4.1. Descrierea măsurilor de prim-ajutor 
Instrucţiuni generale Scoateţi pacientul în afara zonei periculoase. Consultaţi un medic. Arătaţi medicului această fişă 

tehnică de securitate. Nu lăsaţi pacientul fără supraveghere.  
După inhalare Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave. Dacă pacientul îşi pierde cunoştinţa stabilizați-i 

corpul într-o poziţie laterală şi consultaţi un medic. 
După contact cu pielea Scoateţi imediat îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. Spălați bine cu săpun şi multă apă.  
După contact cu ochii Spălaţi ochii cu multă apă. Scoateţi lentilele de contact. Protejaţi ochiul neafectat. Spălaţi bine ochiul 

afectat ţinând pleoapa larg deschisă. Dacă iritarea ochilor persistă consultaţi un medic.  
După înghiţire Spălaţi gura cu apă şi beţi apă din belşug. Eliberaţi căile respiratorii. NU încercaţi să produceţi voma. 

Nu administraţi lapte sau băuturi alcoolice. Nu încercaţi niciodată să suflaţi prin gura unei persoane 
inconştiente. Dacă simptomele persistă consultaţi un medic.  

 
4.2. Importante simptome acute şi care apar ulterior, precum şi efecte 
Simptome:  Nu sunt disponibile informaţii.  
Riscuri:   Nu sunt disponibile informaţii.  
 
4.3. Instrucţiuni privind ajutorul medical de urgenţă sau tratamentul special 
Tratament :  Măsurile de prim-ajutor trebuie stabilite împreună cu medicul responsabil de medicina muncii.  
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5.    Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor: Spumă rezistentă la alcool  
      Dioxid de carbon (CO2) 
      Agent extinctor uscat 
Mijloace neadecvate pentru stingerea incendiilor: Jet continuu de apă.  
 
5.2. Pericole speciale care au legătură cu substanţa sau preparatul 
Pericole speciale în combaterea incendiilor: Apa folosită la stingerea incendiilor nu are voie să ajungă în apa reziduală 

sau în cursurile de apă.  
 
5.3. Instrucţiuni privind combaterea incendiilor 
Echipament special de protecţie pentru incendii: În caz de incendiu purtaţi aparate izolante autonome de protecţie 

respiratorie.  
Alte informaţii:  Pentru răcirea recipientelor închise folosiţi jet de apă stropită. Colectaţi separat apa contaminată folosită la 

stingerea incendiului; aceasta nu are voie să ajungă în canalizare. Resturile rămase după incendiu şi apa 
contaminată folosită la stingerea incendiului se colectează separat conform normelor locale în vigoare. Pentru 
a garanta siguranţa în caz de incendiu depozitaţi recipientele separat.  

 
 

6.    Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
6.1. Măsuri de siguranţă relevante pentru persoane, echipamente de protecţie şi metode de aplicat în caz de urgenţă 
Măsuri de siguranţă relevante pentru persoane: Folosiţi echipament personal de protecţie. Asiguraţi o ventilaţie 

corespunzătoare. Transportaţi persoanele într-o zonă sigură. Asiguraţi-vă 
că nu se formează şi acumulează vapori astfel încât să se ajungă la 
concentraţii explozive. Vaporii se pot acumula în zonele aflate la adâncime.  

 
6.2. Măsuri pentru protecţia mediului înconjurător 
Măsuri de protecţie a mediului înconjurător: Luaţi măsuri de siguranţă astfel încât produsul să nu ajungă în reţeaua de 

canalizare. Evitaţi scurgerea sau pierderea accidentală a produsului, dacă 
puteţi realiza acest lucru fără a implica vreun pericol. În caz de contaminare 
a apei sau reţelei de canalizare informaţi autorităţile responsabile.  

 
6.3. Metode şi materiale pentru colectare şi curăţare 
Metode de curăţare: Produsul scurs poate fi colectat sau îndiguit folosind materiale 

neinflamabile (de ex. nisip, pământ, diatomit, silicat de mică) şi depozitat în 
recipiente pentru a fi eliminat conform normelor locale/naţionale (v. cap. 
13). Pentru eliminarea produsului folosiţi recipiente adecvate şi închise.  

6.4. Trimitere la alte capitole 
Pentru echipament personal de protecţie v. cap. 8.  
 
 

7. Manipulare şi depozitare 
7.1. Măsuri de protecţie pentru o manipulare sigură 
Instrucţiuni privind manipularea sigură: Pentru echipament personal de protecţie v. cap. 8. Nu mâncaţi, beţi, fumaţi 

în timpul lucrului. Aplicaţi măsuri împotriva încărcării electrostatice. 
Deschideţi recipientele numai sub o gaură de golire. Eliminaţi apa folosită 
la spălare conform normelor locale şi naţionale în vigoare.  

Instrucţiuni privind protecţia la incendiu şi explozie: Evitaţi formarea de aerosoli. Ţineţi la distanţă de sursele de aprindere. Nu 
fumaţi. Aplicaţi măsuri împotriva încărcării electrostatice.  

 
7.2. Condiţii pentru depozitarea sigură ţinând cont de situaţiile de incompatibilitate 
Cerinţe privind spaţiile de depozitare şi recipientele: Fumatul este interzis. Depozitaţi într-un loc răcoros. Depozitaţi într-un loc 

bine aerisit. Închideţi cu grijă recipientele deschise şi depozitaţi-le în poziţie 
verticală pentru a evita posibilele scurgeri. Sistemele/echipamentele 
electrice trebuie să corespundă standardelor tehnice de siguranţă.  

Instrucţiuni privind depozitarea în comun:  Nu este nevoie de menţionarea specială a anumitor materiale.  
Clasa de depozitare (LGK):    3 Lichide inflamabile 
Alte informaţii:     Fără descompunere dacă depozitarea şi utilizarea sunt corect realizate.  
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8.    Limitarea şi controlarea expunerii şi echipamentul de protecţie personală  
8.1. Parametrii care trebuie monitorizaţi 

Substanţe Nr. CAS Tip valoare Parametri de 
control 

Exprimat ca Stare Bază 

Argint 7440-22-4 AGW 0,100 mg/m3     

1-etoxipropan 
2-ol 

52125-53-8 AGW 50 ml/m3  
220 mg/m3  

  DE TRGS 
900  

Etanol 64-17-5 AGW 500 ppm  
960 mg/m3  

 2006-01-01  

 
DE TRGS 
900  

Alte informaţii Comisia senatorială pentru verificarea substanţelor de lucru cu efect dăunător asupra sănătăţii (comisia 
MAK). Nu există risc teratogen dacă sunt respectate valorile limită la locul de muncă şi valorile biologice de 
graniţă.  

Acetonă 67-64-1 TWA 500 ppm  
1.210  
mg/m3  

 2000-06-16  

 
2000/39/EC  

 

Alte informaţii Indicativ 

  AGW 500 ppm  
1.200 mg/m3  

 2010-08-04  

 
DE TRGS 
900  

Alte informaţii Comisia senatorială pentru verificarea substanţelor de lucru cu efect dăunător asupra sănătăţii (comisia 
MAK). Uniunea Europeană (UE a stabilit o valoare limită pentru aer : sunt posibile deviaţii în ceea ce priveşte 
valoarea şi limitarea valorilor de vârf). 

Acetat de etil 141-78-6 AGW 400 ppm  
1.500 mg/m3  

 2006-01-01  

 
DE TRGS 
900  

Alte informaţii Comisia senatorială pentru verificarea substanţelor de lucru cu efect dăunător asupra sănătăţii (comisia 
MAK). Nu există risc teratogen dacă sunt respectate valorile limită la locul de muncă şi valorile biologice de 
graniţă.  

 
Valori biologice de graniţă la locul de muncă 

Denumire substanţă Nr. CAS Parametri ce trebuie monitorizaţi Dată prelevare probă Stare  

Acetonă 67-64-1 Acetonă : 80 mg/l (urină) La sfârşitul expunerii, 
respectiv turei  

2004-08-01 

 
8.2. Limitarea şi controlarea expunerii 
Echipament personal de protecţie  
Protecţia respiraţiei: Dacă se formează vapori folosiţi un aparat de protecţie respiratorie cu tipul de filtru recomandat. În 

mod normal nu este nevoie de echipament personal de protecţie respiratorie.  
Protecţia mâinilor: Simbol « CE », categoria III. Standarde CEN : EN 374-1, EN 374-2, EN 420. Mănuşile de lucru trebuie să 

aibă mărimea adecvată, fără a fi prea largi sau prea strâmte. După ce aţi purtat mănuşile de protecţie 
mâinile nu au voie să fie murdare sau umede. Depozitaţi mănuşile de lucru în spaţii uscate, ferite de 
căldură sau razele soarelui. Mănuşile de lucru nu au voie să fie modificate dacă prin aceasta li se 
schimbă caracteristicile/textura ; de asemenea ele nu au voie să fie tratate cu vopsele, solvenţi sau 
adezivi. Mănuşile de protecţie se aleg conform cu instrucţiunile prezentate în ordonanţa (EC) nr. 
1907/2006.  

   Respectaţi specificaţiile incluse în directiva EC 89/686/EEC, precum şi în norma EN 374.  
   Înainte de a scoate mănuşile de protecţie spălaţi-le cu apă şi săpun.  
Protecţia ochilor:  Sticlă pentru spălat ochii ce conţine apă curată.  

Purtaţi un dispozitiv închis pentru protecţia feţei ; nu folosiţi ochelari cu sticlă obişnuită. Purtaţi 
ochelari de protecţie la praf, fum, ceaţă şi vapori. Simbol CE categoria II. Standarde CE, EN 165, EN 
166, EN 167, EN 168. Asiguraţi vederea optimă prin sticla ochelarilor de protecţie ; în acest sens 
curăţaţi-i zilnic conform instrucţiunilor producătorului şi de asemenea dezinfectaţi-i în mod regulat. 
Factorii dăunători pot duce la îngălbenirea ochelarilor, dăunarea suprafeţelor, ca de ex. zgârieturi etc.  

Protecţie corp şi a piele: Echipament de protecţie cu caracteristici antistatice simbol CE, categoria II. Standarde CE : EN 340, EN 
1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5. Echipamentul de protecţie nu trebuie să fie prea larg sau 
prea strâmt şi de asemenea nu trebuie să limiteze libertatea de mişcare a purtătorului. Pentru a 
garanta funcţionalitatea echipamentului de protecţie trebuie să fie respectate instrucţiunile de 
spălare/depozitare ale producătorului. Echipamentul de protecţie trebuie să dispună de un anumit 
grad de confort în purtare, care să se armonizeze cu caracteristicile de protecţie. Echipamentul 
trebuie să ofere protecţie la condiţiile prevăzute de mediu, activitate şi durata de utilizare. 
Încălţăminte de protecţie cu caracteristici antistatice. Simbol CE, categoria II. Standarde CE : EN ISO 
13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346. Încălţămintea trebuie să fie examinată în mod regulat ; dacă 
aceasta nu se află în stare bună ea trebuie înlocuită şi scoasă din circulaţie. Confortul în purtare 
depinde de sensibilitatea utilizatorilor, de aceea recomandăm să probaţi mai multe modele.  
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Asiguraţi protecţia corpului la locul de muncă în funcţie de cantitatea şi concentraţia de substanţe 
periculoase.  

Măsuri de igienă:  Respectaţi măsurile de prevenţie generale legate de manevrarea substanţelor chimice.  
   Spălaţi mâinile înainte de pauza de lucru şi după încheierea programului de lucru.  
 
Limitarea şi monitorizarea expunerii mediului  
Informaţii generale: Aplicaţi măsuri preventive astfel încât produsul să nu ajungă în reţeaua de canalizare.  

Evitaţi scurgerea sau pierderea accidentală a produsului, dacă puteţi realiza acest lucru fără a implica 
vreun pericol.  

   În caz de contaminare a apelor sau reţelei de canalizare anunţaţi autorităţile responsabile.  
 
 

9.    Proprietăţi fizice şi chimice  
9.1. Date privind caracteristicile fizice şi chimice de bază 
Aspect:    suspensie 
Culoare:    gri-argintiu 
Miros:    caracteristic 
Prag miros:   nu sunt disponibile informaţii 
Temperatură/interval de topire: nu sunt disponibile informaţii 
Temperatură/interval de fierbere: nu sunt disponibile informaţii 
Punct de inflamabilitate:  12 °C, DIN 51755 P. 1 
Viteză de vaporizare:  nu sunt disponibile informaţii 
Inflamabilitate (solid, gaz):  nu sunt disponibile informaţii 
Viteză de ardere:   nu sunt disponibile informaţii 
Presiune vapori:   nu sunt disponibile informaţii 
Densitate relativă:  nu sunt disponibile informaţii 
Densitate:   1,45 g/cm3, 20°C 
Solubilitate în apă:  solubil 
Solubilitate în solvenţi:  nu sunt disponibile informaţii 
Coeficient distribuţie n octanol/apă:nu sunt disponibile informaţii 
Temperatură de autoaprindere: nu sunt disponibile informaţii 
Descompunere termică:  nu sunt disponibile informaţii 
Vâscozitate, dinamică:  nu sunt disponibile informaţii 
Vâscozitate, cinematic: 411 mm2/s, 23 °C  

473 mm2/s, 20 °C  
Pericol explozie:   nu sunt disponibile informaţii 
 
9.2. Alte informaţii 
Densitatea umpluturii:  nu sunt disponibile informaţii 
 
 

10.    Stabilitate şi reactivitate 
10.1. Reactivitate 
Produs stabil dacă condiţiile de depozitare sunt adecvate. Fără descompunere în caz de utilizare  
şi depozitare adecvate. 
 
10.2. Stabilitate chimică 
Fără descompunere în caz de utilizare şi depozitare adecvate. 
 
10.3. Reacţii periculoase 
Reacţii periculoase: Alte informaţii: nu există pericole speciale.  
   Vaporii pot forma împreună cu aerul un amestec exploziv.  
 
10.4. Condiţii de evitat 
Condiţii de evitat: Căldura excesivă, flăcările şi scânteile. 
 
10.5. Materiale incompatibile 
Substanţe de evitat: Nu există informaţii.  
 
10.6. Produse de descompunere periculoase  
Produse de descompunere periculoase: Stabil în condiţii normale.  
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11.    Informaţii toxicologice  
11.1. Date referitoare la efectele toxicologice 
Produs 
Toxicitate orală acută:  nu sunt disponibile informaţii 
Toxicitate inhalare acută:  nu sunt disponibile informaţii 
Toxicitate cutanată acută:  nu sunt disponibile informaţii 
Arsuri/iritaţii ale pielii:  Conform criteriilor de clasificare UE produsul nu irită pielea. 
Afecţiuni oculare/iritaţii severe: Conform criteriilor de clasificare UE produsul nu irită ochii. 
Sensibilizare căi respiratorii/piele: nu sunt disponibile informaţii 
Alte informaţii:   Simptome ale expunerii crescute: dureri de cap, ameţeală, oboseală, stare de rău şi vomă.  

Concentraţiile mult peste valoarea limită pentru expunere pot duce la ameţeală. Solvenţii 
pot degresa pielea.  

 
 

12.   Informaţii ecologice 
12.1. Toxicitate  
Produs 
Evaluare eco-toxicitate 
Toxicitate acvatică acută:  nu sunt disponibile informaţii 
Toxicitate acvatică cronică: nu sunt disponibile informaţii 
 
Ingrediente: 
Acetonă: 
Toxicitate pentru peşti:  LC50: 4,74 mg/l, 96 h, peşti 
Toxicitate pentru Daphni şi alte 
organisme acvatice nevertebrate:  EC50: 10.294 mg/l, 48 h, Daphnia  
 
Acetat de etil: 
Toxicitate pentru peşti:  LC50: 220 mg/l, 96 h, peşti 
Toxicitate pentru Daphni şi alte 
organisme acvatice nevertebrate:  EC50: 560 mg/l, 48 h, Daphnia  
Toxicitate pentru alge:  EC50: 3.300 mg/l, 48 h, alge 

 
Etanol: 
Toxicitate pentru peşti:  LC50: 12 mg/l, 96 h, peşti 
Toxicitate pentru Daphni şi alte 
organisme acvatice nevertebrate:  LC50: 9.268 mg/l, 48 h, Daphnia  

 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
Produs 
Degradabilitate biologică:   Nu sunt disponibile informaţii. 
 
Ingrediente: 
Acetonă: 
Degradabilitate biologică:   Nu sunt disponibile informaţii. 
Acetat de etil: 
Degradabilitate biologică:   Nu sunt disponibile informaţii. 
1-etoxipropan-2-ol: 
Degradabilitate biologică:   Nu sunt disponibile informaţii. 
Etanol: 
Degradabilitate biologică:   Nu sunt disponibile informaţii. 
 
12.3. Potenţial de bioacumulare 
Produs: 
Bioacumulare:    Nu sunt disponibile informaţii. 
 
Ingrediente: 
Acetonă: 
Bioacumulare:    Nu sunt disponibile informaţii. 
Acetat de etil: 
Bioacumulare:    Nu sunt disponibile informaţii. 
1-etoxipropan-2-ol: 
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Bioacumulare:    Nu sunt disponibile informaţii. 
Etanol: 
Bioacumulare:    Nu sunt disponibile informaţii. 
 
12.4. Mobilitate în sol  
Produs: 
Distribuire printre compartimentele ecologice:  Nu sunt disponibile informaţii.  
 
Ingrediente: 
Acetonă: 
Distribuire printre compartimentele ecologice:  Nu sunt disponibile informaţii. 
Acetat de etil: 
Distribuire printre compartimentele ecologice:  Nu sunt disponibile informaţii. 
1-etoxipropan-2-ol: 
Distribuire printre compartimentele ecologice:  Nu sunt disponibile informaţii. 
Etanol: 
Distribuire printre compartimentele ecologice:  Nu sunt disponibile informaţii. 
 
12.5. Rezultat al evaluării PBT şi vPvB 
Produs: 
Evaluare:    Nu se aplică.  
 
Alte informaţii ecologice: Nu poate fi exclusă posibilitatea de poluare a mediului datorită manipulării sau eliminării 

neadecvate a produsului. Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice; poate avea efecte 
dăunătoare pe termen lung în cursurile de apă.  

 
 

13.    Informaţii legate de evacuarea deşeurilor 
13.1. Metode privind eliminarea deşeurilor 
Produs: Evitaţi pătrunderea produsului în reţeaua de canalizare, cursurile de apă sau sol. Nu contaminaţi 

apele curgătoare sau stătătoare cu substanţe chimice sau ambalaje. 
Resturile şi soluţiile care nu mai pot fi folosite trebuie predate unei firme specializate în evacuarea 
deşeurilor.  

Ambalajele contaminate: Goliţi recipientele.  
   Eliminaţi la fel ca şi produsul nefolosit. 

Recipientele goale trebuie depuse la o instalaţie de evacuare în scopul reciclării materialelor sau 
eliminării deșeurilor.  

   Nu mai folosiţi recipientele goale. 
   Recipientele goale nu se aruncă în foc şi nu se prelucrează cu lampa de lipit.  
 
 

14.   Informaţii referitoare la transport 
14.1. Număr UN 
ADR   1993 
IMDG   1993 
IATA   1993 
 
14.2. Denumiri transport UN corecte  
ADR:  SUBSTANŢĂ LICHIDĂ INFLAMABILĂ, N.A.G. (etanol, 1-etoxipropan-2-ol, argint) 
IMDG   FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol, 1-Ethoxypropan-2-ol, argint)  
IATA   FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol, 1-Ethoxypropan-2-ol, argint) 
 
14.3. Clasa de pericol transport 
ADR   3 
IMDG   3 
IATA   3 
 
14.4. Grupa ambalare 
ADR 
Grupă ambalare: III (norma specială 640G) 
Cod clasificare: F1 
Număr pentru marcarea pericolului: 33 
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Etichetă pericol:  3 
Cod limitare tunel: (D/E), încărcătură închisă, container  
 
IMDG 
Grupa ambalare:  II 
Etichetă pericol  3 
Nr. EmS   F-E, S-E 
 
IATA 
Instrucţiune ambalare 364 
(avion transport marfă) 
Grupă ambalare  II 
Etichetă pericol  3 
 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
ADR 
Periculos pentru mediu:  da 

Norma specială 640G 
 
IMDG 
Poluant ocean:   da 
 
IATA 
Periculos pentru mediu: da 
 
14.6. Instrucţiuni speciale de siguranţă pentru utilizator 
Nu există informaţii. 
 
14.7. Transport încărcătură conform Anexei II a tratatului MARPOL 73/78 şi codului IBC 
Tip navă:  nu se aplică 
Categorie poluant: nu se aplică. 
 
 

15.   Informaţii de reglementare 
15.1. Reglementări privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi mediului/reglementări specifice pentru substanţă sau amestec 
EU SVHC – Lista cu cele mai importante substanţe pentru care este nevoie de obţinerea unei aprobări : 
Acest produs nu include nicio substanţă periculoasă (Regulament REACH (EC) nr.1907/2006, articol 57).  
 
Ordonanța privind accidentele majore : 96/82/EC stare: 2003  
     periculos pentru mediu 
     9a 
     Cantitate 1: 100 t 
     Cantitate 2: 200 t 
      96/82/EC stare: 2003  
     uşor inflamabil 
     7b 
     Cantitate 1: 5.000 t 
     Cantitate 2: 50.000 t 
Clasa pericol ape:    WGK 2: periculos pentru ape 
TA Aer:  Praf: nu se aplică. 
  Substanţe anorganice de forma prafului: nu se aplică. 
  Substanţe anorganice sub formă de gaz sau vapori: nu se aplică. 
  Substanţe organice: nu se aplică. 
  Substanţe cancerigene: nu se aplică. 
  Substanţe mutagene: nu se aplică. 
  Toxic pentru reproducere: nu se aplică.  
Alte instrucţiuni: Respectaţi instrucţiunile privind limitarea activităţilor în scopul protecţiei faţă de substanţele periculoase, 

incluse în Regulamentul privind Protecţia Mamelor şi Legea pentru Forţa Tânără de Muncă.  
 
Stare înregistrare 
REACH: Acest preparat include numai componente care au fost înregistrate conform ordonanţei EC nr. 1907/2006 

(REACH).  
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CH INV:  Această formulă include substanţe care sunt listate în registrul elveţian.  
US.TSCA: Pe lista TSCA. 
DSL:  Toate componentele acestui produs apar în lista canadiană DSL. 
AICS:  Este pe listă sau respectă premisele acesteia. 
NZIoC:  Este pe listă sau respectă premisele acesteia. 
ENCS:  Nu îndeplineşte premisele listei. 
ISHL:  Nu îndeplineşte premisele listei.  
KECI:  Este pe listă sau respectă premisele acesteia. 
PICCS:  Nu îndeplineşte premisele listei.  
IECSC:  Este pe listă sau respectă premisele acesteia. 
 
15.2. Evaluarea substanţei din punct de vedere al siguranţei 
Nu se aplică. 
 
 

16.   Alte informaţii 
Textele complete ale frazelor R incluse în cap. 2 şi 3. 
R10 Inflamabil. 
R11 Uşor inflamabil. 
R36 Irită ochii. 
R50/53 Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice, poate avea efecte dăunătoare pe termen lung în cursurile de apă. 
R66 Contactul repetat poate cauza uscarea sau crăparea pielii.  
R67 Vaporii pot cauza somnolenţă şi ameţeală. 
 
Textele complete ale instrucţiunilor de avertizare din cap. 2 şi 3. 
H225 Lichidul şi vaporii sunt uşor inflamabili.  
H226 Lichidul şi vaporii sunt uşor inflamabili.  
H319 Duce la iritarea severă a ochilor. 
H336 Poate cauza somnolenţă sau amorţeală.  
H400 Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice. 
H410 Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice cu efect pe termen lung.  
 
 
 
Datele prezentate în această fişă tehnică de siguranţă se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor și experiențelor noastre la 
data tipăririi. Ele descriu cerințele de manipulare sigură a acestui produs în legătură cu depozitarea, prelucrarea, transportul şi 
eliminarea lui. Aceste informaţii nu pot fi transferate unui alt produs. Dacă produsul descris în această fişă tehnică de siguranţă 
este amestecat sau prelucrat cu un alt material sau este supus unui proces de prelucrare s-ar putea ca informaţiile prezentate în 
acest document să nu mai fie valabile pentru noul produs, dacă nu se specifică altceva în mod expres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă 61 A, Oradea, România) şi Ferro GmbH (Gutleutstraße 215, 60327 
Frankfurt am Main, 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. 
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