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! SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire comercială Spray Protecţia Mâinii
Code-Nr. 118500

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Destinaţie/i recomandată/e
Aerosoli tehnici

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Distribuitorul WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255, DE-48157 Münster
Telefon : +49(0)251 / 9322 - 0, Telefax : +49(0)251 / 9322 - 244
E-Mail : msds@weicon.de
Internet : www.weicon.de

Domeniul responsabil cu informatiile Produktsicherheit / Product-Safety-Department
Telefon : +49(0)251 / 9322 - 0
Telefax : +49(0)251 / 9322 - 244
E-mail (persoana competenta in domeniu):
msds@weicon.de

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Biroul RSI si Informare Toxicologica / Tel. ++40(0)21.318.36.
06 direct (Apel cu taxa normala)
Apel de urgenta pentru informare toxicologica / transport - 
România (24h):  Tel: ++44 1235 239670 (română, engleză)

Producator WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 255, DE-48157 Münster

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

GIFTNOTRUF/TRANSPORTNOTRUF - Deutschland (24h):  
Tel: ++49 69 222 25285 (Deutsch, Englisch)

! SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
! Clasificare - (CE) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasele si categoriile de pericole Atentionari pericole Procedura de clasificare

Aerosol 3 H229

Atentionari pericole
H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

2.2. Elemente pentru etichetă
Etichetare - (CE) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]

! Cuvant semnal
Atenţie
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Atentionari pericole
H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

Instructiuni de siguranta
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de 
aprindere. Fumatul interzis.

P211 Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251 Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.

P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50°C/122°F.

P501 Conţinutul/recipientul se elimină la deşeurile speciale.

Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri
"Conţine 11,7% componente inflamabile"

2.3. Alte pericole
Indicatii speciale privind pericolul pentru om si mediu
Cu toate că acest produs nu trebuie etichetat obligatoriu, se recomandă respectarea instrucţiunilor de siguranţă.

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
Substanţele din amestec nu îndeplinesc criteriile periculoase PBT/vPvB conform REACH, Anexa XIII.

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii
3.1. Substanţe
nefolosibil

3.2. Amestecuri
Descriere
Preparat din substanţă de antrenare şi un amestec de stearat, propilenglicol, glicerină, liposomi, apă şi substanţe 
auxiliare.

Material continand substante periculoase
CAS-numar UE-Nr. Denumire [% din 

masa]
Clasificare - (CE) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]

75-28-5 200-857-2 izobutan 1 - 10 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
106-97-8 203-448-7 butan 1 - 10 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
74-98-6 200-827-9 propan 1 - 10 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas, H280

REACH
CAS-numar Denumire  nr. înregistrare REACH

75-28-5 izobutan 01-2119485395-27
106-97-8 butan 01-2119474691-32
74-98-6 propan 01-2119486944-21

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicatii generale
nu este necesar

Dupa inspirare
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.
Solicitaţi un tratament medical în cazul apariţiei unor tulburări.
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Dupa contactul cu pielea
Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

Dupa contactul cu ochiul
La contactul cu ochii, aceştia se vor clăti bine cu apă din abundenţă. În cazul în care tulburările nu dispar, se va 
consulta un medic.

Dupa inghitire
Dacă simptomele persistă se va consulta un medic.

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Nu exista informatii.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Solventul potrivit
spuma rezistenta la alcool
Pulbere de stingere uscata
Dioxid de carbon
Jet de apa

Material estinctor impropriu
Jet apa de mare putere

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Pericol de rupere.
În caz de incendiu se pot degaja gaze periculoase.

5.3. Recomandări destinate pompierilor
Echipament special de protectie la combaterea incendiilor
Operaţiunile de stingere, salvare şi de curăţare în medii afectate de gazele de ardere şi de semicocsificare se vor 
efectua numai cu măşti speciale de protecţie.

Alte indicatii
Recipientele periclitate se vor răci cu jet de apă.
Apa de stingere contaminată se va colecta separat, nu este permisă scurgerea ei în canalizare.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţa
Personal nescolarizat pentru cazuri de urgenta
Puneti persoanele in siguranta.
Se va feri de surse de foc.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Nu lăsaţi produsul să se scurgă în canalizare/ape de suprafaţă/pânza freatică.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
Se va elimina corespunzător.
Se va colecta cu un liant adecvat.

Indicatii complementare
Flacoanele neetanşe se sortează şi se elimină conform prevederilor.
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6.4. Trimiteri către alte secţiuni
Manipulare în siguranţă: vezi parte, segment 7
Debarasare si depozitare deseuri: vezi parte, segment 13
Echipament de protectie personal: vezi parte, segment 8

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Indicatii privind manuirea in siguranta
În cazul utilizării regulamentare nu sunt necesare măsuri speciale.

Măsuri generale de protecţie
Nu inhalaţi gazele/vaporii/aerosolii.
A se evita contactul cu ochii.

Măsuri de igienă
În timpul lucrului se interzice fumatul şi consumul de alimente şi băuturi.
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.

Indicatii privind paza contra incendiilor si exploziilor
A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.
A nu se pulveriza în flacără sau pe corpuri incandescente.
Recipient sub presiune.
După utilizare nu se deschide forţat şi nu se arde.
Se va evita încălzirea produsului.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Condiţii pentru spaţiile de depozitare şi recipienţi
Se va păstra închis ermetic în ambalajul original.
Trebuie respectate prevederile legale pentru depozitarea recipientelor de gaz sub presiune.

Alte date privind condiţiile de depozitare.
A se păstra ambalajul într-un loc bine ventilat.
Temperatura maximă de depozitare este de 50 °C.
Temperatură de depozitare recomandată: temperatura ambiantă.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Recomandare/recomandări pentru anumite aplicaţii
Vezi alineatul 1.2

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control
Componente cu valori limită de expunere profesională supuse monitorizării
CAS-numar Denumire tip [mg/m3] [ppm] Remarcă

75-28-5 iso-Butan (CH) MAK, 8 ore 7600 3200
Termen scurt 1900 800

ZNS

Indicatii complementare
Se vor respecta prevederile legale naţionale şi locale.

8.2. Controlul expunerii
Protecţie respiratorie
nu este necesar

Protecţia mâinilor
nu este necesar
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Protecţia ochilor
nu este necesar

Alte masuri de protectie
nu este necesar

Instalatii de comanda tehnica adecvate
Aerisire şi ventilaţie suficientă.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
aspectul exterior
Aerosol

Culoare
bej deschis

Miros
caracteristic

Nivelul de miros
nedeterminat

Date importante pentru protejarea sanatatii si a mediului cat si pentru siguranta
Valoare Temperatura la Metoda Remarcă

Valoarea pH nedeterminat

punct de fierbere nefolosibil

Punctul de topire / 
Punctul de congelare

nedeterminat

Temperatură de aprindere > 55 °C

Viteza de vaporizare nefolosibil

Inflamabilitate (solid) nefolosibil

Inflamabilitate (gaz) nedeterminat

Temperatura de aprindere 365 °C

Temperatura de auto-
aprindere

Produsul nu este 
autoinflamabil.

limita inferioara de 
explozie

nedeterminat

limita superioara de 
explozie

nedeterminat

Presiune de vapori 6500 hPa 20 °C

Densitatea relativă 0,92 g/cm3 20 °C

Densitatea vaporilor nedeterminat

Solubilitate în apă se poate amesteca

Solubilitate / alte nedeterminat
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Valoare Temperatura la Metoda Remarcă

Coeficient de dispersie n-
octanol/apa (log P O/W)

nedeterminat

Temperatura de 
descompunere

nedeterminat

Viscozitate nedeterminat

Conţinut de solvenţi 12,13 %

Proprietăţi oxidante
Nu exista informatii.

Proprietăţi explozive
Produsul nu prezintă pericol de explozie, dar totuşi este posibilă formarea amestecurilor vapori-aer cu pericol de explozie.

9.2. Alte informaţii
Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reacitivitate
Nu se cunosc reacţii periculoase.

10.2. Stabilitate chimică
Produsul este stabil din punct de vedere chimic în condiţiile recomandate de depozitare, utilizare şi de temperatură.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase
Nu exista informatii.

10.4. Condiţii de evitat
A se feri de căldură excesivă.

10.5. Materiale incompatibile
Nu exista informatii.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Dezintegrare termica

Remarcă Nu se descompune în cazul utilizării corespunzătoare.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta/Iritatie / Sensibilizare

Valoare/Evaluare Specii Metoda Remarcă

Efect iritant pe piele neiritant

Efect de iritare a 
ochilor

neiritant

Sensibilizare a pielii Nu este sensibilizant.
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Experienta din practica
Ingerarea poate cauza greaţă şi diaree.
Inhalarea afectează simţul de coordonare şi timpul de reacţie.

Observatii generale
Produsul se va manipula cu precauţia obişnuită pentru substanţe chimice.
Nu se pot exclude alte caracteristici periculoase.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
12.1. Toxicitate
Nu exista informatii.

12.2. Persistenţă şi degradabilitate
Nu exista informatii.

12.3. Potenţial de bioacumulare
Nu exista informatii.

12.4. Mobilitate în sol
Nu exista informatii.

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
Substanţele din amestec nu îndeplinesc criteriile periculoase PBT/vPvB conform REACH, Anexa XIII.

12.6. Alte efecte adverse
Indicatii generale
Nu lasati sa ajunga produsul lipsit de control in mediul inconjurator.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Chei deseuri Denumirea deseurilor
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu 

substanţe periculoase

Deşeurile marcate cu un asterisc sunt considerate deşeuri periculoase în conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind 
deşeurile periculoase.

Recomandare pentru produs
Se va elimina cu respectarea prevederilor date de autorităţile locale.

Recomandare pentru ambalaj
Se îndepărtează ca deşeu conform prevederilor legale.

Soluţie de curăţat recomandată
Apa

Indicatii generale
Pentru o salubrizare corespunzătoare recipientul trebuie să fie complet gol.
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SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. Numărul ONU 1950 1950 1950

14.2. Denumirea corectă 
ONU pentru expediţie

AEROSOLI AEROSOLS Aerosols, non-flammable

14.3. Clasa (clasele) de 
pericol pentru transport

2.2 2.2 2.2

14.4. Grupul de ambalare - - -

14.5. Pericole pentru mediul 
înconjurător

Nu Nu Nu

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori
Atenţie: Gaze

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC
nefolosibil

Transportul in tara ADR/RID
Eticheta de pericol 2.2
cod de restrictionare tunel E
Clasificare 5A
Transport ca şi „cantitate limitată“ conform capitolului 3.4 ADR

Alte date privind transportul
Marine pollutant: NO

! SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau 
amestecul în cauză

regulament VOC
concentraţie VOC 12,13 %      
indice VOC ca.92 g/L   

15.2. Evaluarea securităţii chimice
Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

! SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
! Aplicaţii recomandate şi restricţii

Se vor respecta legile naţionale şi locale referitoare la substanţele chimice.
Numai pentru utilizatorii profesionali

Alte informatii
Reglementările naţionale speciale trebuie aplicate de către fiecare utilizator pe proprie răspundere!
Datele rezultă din informaţiile noastre actuale şi servesc la descrierea produsului în vederea luării măsurilor de 
siguranţă necesare. Aceste informaţii nu reprezintă o garanţie pentru caracteristicile produsului descris.
Ţineţi cont de informaţia suplimentară! -- Fişele noastre au fost întocmite în conformitate cu directivele UE în vigoare 
FĂRĂ însă a fi luate în considerare normele naţionale speciale privind manipularea substanţelor periculoase şi a 
chimicalelor.

Indicatii de schimbare: "!" = Date schimbate fata de versiunea anterioara. Versiunea anterioara: 8.7

H220 Gaz extrem de inflamabil.



Fişa cu date de securitate in conformitate 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
Imprimat 07.08.2019
refăcut 12.07.2018   (RO) Versiune 8.8
Spray Protecţia Mâinii

WEICON GmbH & Co. KG - Königsberger Straße 255 - D-48157 Münster / Germany pagina 9/9

H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.


