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TRESĂ ABSORBANTĂ PENTRU DEZLIPIRE 

Cod produs: 811785 

 

Instrucţiuni de utilizare şi siguranţă 

 

1. Informaţii despre produs 

Denumire: tresă absorbantă pentru dezlipire 

Producător: FELDER GMBH, Lipperfeld, Germania 

 

2. Informaţii despre părţile componente 

 

Caracterizare chimică   Împletitură sârmă de cupru 

 

Materiale periculoase Clasificare Greutate% Nr. CAS 

Nu există 

 

3. Pericole 

Nu există. 

Indicaţiile prezentate în acest manual trebuie însă respectate. 

 

4. Măsuri de prim-ajutor 

Prim-ajutor   Nu există niciun fel de procedură prestabilită. 

Contact cu ochii   Nu există niciun fel de procedură prestabilită. 

Contact cu pielea   Nu există niciun fel de procedură prestabilită. 

Inhalare    Nu există niciun fel de procedură prestabilită. 

Înghiţire    Nu există niciun fel de procedură prestabilită. 

 

5. Măsuri contra incendiilor 

Mijloace extinctoare    Ajustare în funcţie de mediul înconjurător 

Din motive de siguranţă mijloace extinctoare improprii 

Pericol cauzat de materiale, reziduurile sau gazele rezultate în urma arderii 
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Echipament de protecţie special   Produsul nu se aprinde singur. 

 

6. Măsuri în caz de plasare necorespunzătoare a produsului 

Măsuri de siguranţă pentru persoane Nu există nici un set de măsuri prestabilite 

Protecţia mediului înconjurător  Nu există nici un set de măsuri prestabilite 

Procedee de curăţare   Se ridică mecanic şi se evacuează conform  

      normelor în vigoare 

Indicaţii suplimentare   Nu există 

 

7. Manevrabilitate şi depozitare 

Manevrabilitate     Nu există măsuri prestabilite. 

Indicaţii privind manevrarea sigură  Nu există măsuri prestabilite. 

Protecţia contra incendiilor şi exploziilor  Nu există măsuri prestabilite. 

Depozitare      Nu există măsuri prestabilite. 

Cerinţe spaţii de depozitare şi recipiente  Nu există măsuri prestabilite. 

Alte informaţii     Nu există măsuri prestabilite. 

 

8. Durata de expunere şi echipament de protecţie personal 

Indicaţii suplimentare pentru configurarea sistemelor tehnice  Nu există 

 

Echipament de protecţie personal 

Protecţia respiraţiei   Nu există măsuri prestabilite. 

Protecţia mâinilor    Nu există măsuri prestabilite. 

Protecţia ochilor    Nu există măsuri prestabilite. 

Protecţia corpului    Nu există măsuri prestabilite. 

 

9. Caracteristici chimice şi fizice 

Forma        stabilă 

Culoare       culoarea cuprului 

Miros        fără miros 

Punctul/domeniul de topire     1083°C 
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Punctul/domeniul de fierbere     2595°C 

Temperatura de aprindere     nespecificat °C 

Auto-inflamabilitate       nespecificat 

Pericol de explozie: 

 Limita min. explozie (UEG)    nespecificat 

 Limita max. explozie (OEG)    nespecificat 

Presiune de vapori la 20°C     nespecificat mbar 

Densitate la 20°C       8,94 g/cm³ 

Solubilitate în apă la 20 °C      insolubil g/l 

Valoare pH probă diluată      nespecificat 

Vâscozitate        nespecificat 

 

10. Stabilitate şi reactivitate 

Condiţii de evitat    nu există 

Materiale de evitat nu există dacă manevrarea şi depozitarea se   

fac conform standardelor acestui manual 

Produse dezagregare periculoase nu există dacă manevrarea şi depozitarea se   

fac conform standardelor acestui manual 

Descompunere termică nu există 

 

11. Date privind toxicologia 

Date toxicologice 

Sumar:  conform experienţei de până acum nu sunt 

cunoscute niciun fel de efecte dăunătoare 

Date privind iritaţiile 

Sumar:  nu există 

Pielea nu există 

Înghiţire 

 

12. Date ecologice 
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Conform datelor actuale produsul nu are efecte dăunătoare asupra mediului 

înconjurător.  

 

13. Date privind evacuarea deşeurilor 

A. Recomandări produs    Utilizare 

Evacuarea se face conform reglementărilor legale în vigoare.  

Cod deşeuri EAK  Denumire EAK Grupă EAK  Evacuare 

170401   cupru, bronz, alamă metale (inclus. aliaje) locuri speciale 

 

Cod EAK=Cod EWC 

 

B. Cutie 

Conform indicaţiilor legale în vigoare 

 

 

14. Date privind transportul 

Nu există nici un fel de recomandare specială privind transportul.  

 




