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Colofoniu Stannol, 20 g 
Cod: 813419 
 

Fişă tehnică de securitate  conform directivei 91/155/EEC 
Denumirea comercială: colofoniu 
Publicată la: 09.12.2003 
Revizuită la: 12.02.2007 
 
Cap. 1: Denumirea substanţei, respectiv preparatului şi a companiei 
Date privind produsul 
Denumire comercială:  colofoniu  
 

Date privind producătorul/distribuitorul 
Adresă:   Stannol GmbH 
   Oskarstr. 3 – 7 
   42283 Wuppertal, Germania 
Tel:   0202 585 118 
 
Cap. 2: Compoziţie/Informaţii privind ingredientele 
Denumire substanţe/produs 

Nr. CAS  8050-09-7 
Nr. EEC  232-475-7 
Nr. index  650-015-00-7 
Nr. EINECS  650-015-00-7 

 
Cap. 3: Pericole posibile  
Simboluri pericol  

 
Factor iritant 
 

Fraze R: 43  Posibilitate de sensibilizare prin contact cu pielea.  
 
Cap. 4: Măsuri de prim-ajutor 
Instrucţiuni generale: Scoateţi hainele contaminate. Consultaţi un medic. 
După inhalare:  Linişte, aer proaspăt. Consultaţi un medic. 
După contact cu pielea: Spălaţi imediat zonele contaminate cu multă apă şi săpun.  
După contact cu ochii: Spălaţi bine ochii sub jet de apă (protejaţi ochiul neatins, scoateţi lentilele de contact) 
După înghiţire:  Spălaţi gura imediat şi beţi multă apă. Consultaţi un medic. 
Informaţii pentru medic 
Simptome:   Stare de rău, dureri de cap, dureri abdominale, stări astmatice 
Efecte:   Posibilitate de sensibilizare prin contact cu pielea 
Tratament:  Decontaminare, tratament simptomatic. 
 
Cap. 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
Mijloc adecvat de extincţie:  spumă, pulbere, CO2 şi apă pulverizată 
Mijloc neadecvat de extincţie: jet de apă 
Echipament de protecţie:   Mască pentru protecţia respiraţiei pentru a evita inhalarea vaporilor rezultaţi.  
 
Cap. 6: Măsuri împotriva scurgerilor accidentale 
Măsuri de siguranţă pentru persoanele în cauză:    Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi hainele.  
Măsuri de protecţie ale mediului înconjurător:    Nu sunt necesare măsuri speciale. 
Metode şi materiale pentru oprirea contaminării şi curăţare:  Preluaţi materialul în mod mecanic şi eliminaţi-l în mod 

adecvat.  
 
Cap. 7: Manipularea şi depozitarea 
Instrucţiune privind manipularea sigură:   Evitaţi formarea de praf. Dacă se formează praf folosiţi aspirarea.  
Cerinţe privind spaţiile de depozitare/containere:  Aerisiţi bine spaţiile de depozitare. Păstraţi numai în containerele originale. 
Alte date privind condiţiile de depozitare:   Nu depăşiţi temperatura de depozitare de 30 °C.  
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Cap. 8: Limitarea şi controlarea expunerii/Echipament de protecţie personală 
Instrucţiune suplimentară privind configurarea echipamentelor tehnice.  
Asiguraţi aerisire corespunzătoare. Acest lucru se poate obţine prin absorbţie locală sau a spaţiului.  

 
Valori limită pentru locul de muncă conform TRGS 900, cap. 2 
Pericole asociate cu sănătatea la locul de muncă 
Resorbţie cutanată/sensibilizare:   Resorbţie cutanată:  Sensibilizare:  
Măsuri generale de protecţie şi igienă  
Evitaţi formarea prafului. Evitaţi contactul direct cu pielea, ochii sau hainele. Purtaţi echipament de protecţie.  

 
Măsuri de protecţie personală 
Protecţia respiraţiei:  Pentru protecţia respiraţiei: filtru particule. 
Protecţia mâinilor: Evitaţi contactul cu pielea. Drept protecţie recomandăm mănuşi de protecţie conform DIN 

EN 420 din următoarele materiale: 
 

    Material mănuşi de protecţie: cauciuc nitrilic 
    Grosime strat:   0,11 mm 
    Timp străpungere:   > 480 min.  

 

Mănuşile de protecţie au doar efect temporar de protecţie (în funcţie de activitate). Evitaţi perioadele îndelungate de contact şi 
îndepărtaţi materialul lipit pe mănuşi prin frecare sau spălare.  

 

Mănuşile de protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele normei EC 89/686/EEC şi normei EN374.  
În caz de dizolvare în sau amestec cu alte substanţe şi în caz de condiţii care nu sunt specificate în norma EN374 trebuie să vă 
adresaţi distribuitorului mănuşilor de protecţie. 
 

Protecţia ochilor:   Ochelari de protecţie 
Protecţia corpului:  Haine de protecţie rezistente la substanţe chimice.  

 
Cap. 9: Proprietăţi fizice şi chimice 
Aspect:    Formă:  material solid, casant 

   Culoare:  chihlimbar până la roşu-rubiniu  Miros:  nedefinit 
Temperatură de aprindere la  216 °C 
Densitate   la  20 °C  1,067 g/ml 
Temperatură de topire  la  > 73 °C 
Concentraţie saturare  la  °C  g/m3  Factori de conversie: 
Factori conversie   la  °C  g/m3  1 mg/m3 = 0 ml/m3 
    la  °C  g/m3  1 ml/m3 = 0 mg/m3 
Solubilitate în apă:  la   20 °C   insolubil  mg/l 
Liposolubilitate:    la  20 °C   solubil  mg/l în: ulei vegetal 
Solubilitate în solvenţi organici (la 20 °C) 
Solubil în majoritatea uleiurilor vegetale şi minerale, precum şi în mulţi solvenţi organici 
Densitate relativă vapori:  (aer =1) 0 
Factor evaporare:  (eter = 1) 0 

 
Cap. 10: Stabilitate şi reactivitate 
Pericol explozie:  praful în combinaţie cu aerul produce un amestec exploziv 
Reacţionează cu:  agenţi oxidanţi puternici 

 
Cap. 11: Informaţii toxicologice 
Nu există date toxicologice cantitative.  
Colofoniul şi derivatele dale pot declanşa reacţii alergice.  

 
Cap. 12: Informaţii ecotoxicologice 
Instrucţiune generală:  Nu au fost stabilite niciun fel de efecte toxice conform 96h.  

Toxicitate bacterii:  EC10=53,9 mg/l; EC50=76,1 mg/l 
 

Cap. 13: Informaţii privind eliminarea deşeurilor 
Eliminarea produsului:  În instalaţii de incinerare adecvate.  
 
Cap. 14: Informaţii privind transportul 
Nu este clasificat drept marfă periculoasă.  
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Cap. 15: Informaţii de reglementare 
Fraze R: 43 Posibilitate de sensibilizare prin contact cu pielea. 
 

Simboluri pericol 

 
Factor iritant 
 

Fraze S:  (2) Nu are voie să ajungă în mâinile copiilor. 
 24 Evitaţi contactul cu pielea. 
 37 Purtaţi mănuşi de protecţie adecvate.  
 
Clasificare conform normei EU:   R43 
Norma privind evenimente periculoase: din anul: 2000 
Clasa contaminare ape:   1 
Clasificare conform TA Luft: aceleaşi măsuri ca şi la praf: valoare max. admisibilă pentru debit masă: 0,2 kg/h, 

valoare max. admisibilă pentru concentraţie masă: 20 mg/m³ 
 
Cap. 16: Alte informaţii 
Alte informaţii 
Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele noastre actuale. Ele nu reprezintă garanţii pentru caracteristicile produsului. 
Domeniu fişă tehnică de securitate 
Asigurarea calităţii/laborator 
Persoană de contact 
Dl. Dr. Kruppa 


