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SEC IUNEAă1:ăIDENTIFICAREAăSUBSTAN EI/AMESTECULUIăŞIăAăSOCIET
1.1ă
ă
ă
ă
ă
ă
1.2ă
ă
ă
1.3ă
ă

ă
ă
ă
ă
1.4ă
ă

Elementădeăidentificareăaăprodusuluiă
Denumireăprodusăă
Denumireaăchimic ă
Nr.ăCASă
Nr.ăEINECSă
REACHăNrădeăinregistrareă
Utiliz riărelevanteăidentificateăaleăsubstan eiăsauă
amesteculuiăşiăutiliz riăcontraindicateă
Utilizareăidentificat ă
Utilizeazaăsf tui iăs ănuă
Detaliiăprivindăfurnizorulăfişeiăcuădateădeăsecuritateă
Identificareaăcompanieiă

Telefonă
Faxă
E-mailă(persoan ăcompetent )ă
ă
Num rădeătelefonăcareăpoateăfiăapelatăînăcazădeă
urgen ă
ă

II/ÎNTREPRINDERIIă

ă
M-Bondă200ăCatalystăC
Amestecă
Amestecă
Amestecă
Niciăunulăatribuit.ă
ă
Adezivi.ă
Niciăunulăcunoscut.ă
ă
VISHAYăMEASUREMENTSăGROUPăUKăLTDă
StroudleyăRoadă
Basingstokeă
Hampshireă
MareaăBritanieă
RG24ă8FWă
+44ă(0)ă1256ă462131ă
+44ă(0)ă1256ă471441ă
mm.uk@vishaypg.comă
ă
(00-1)ă703-527-3887ă
CHEMTRECă

SEC IUNEAă2:ăIDENTIFICAREAăPERICOLELORă
2.1ă
2.1.1ă

Clasificareaăsubstan eiăsauăaăamesteculuiă
Regulamentulă(CE)ănră1272/2008ă(PCL)ă

ă
2.2ă
ă
ă
ă

ă
Elementeăpentruăetichet ăă
Denumireăprodusă
ă
Pictogram ă(pictograme)ădeăpericolă

ă
ă
ă
ă

Cuvântă(cuvinte)ădeăavertizareă
Con ine:ă
ă
Declara iaădeăpericolă

ă
ă

ă
Declara iaădeăPrecau ieă

15674ă
ă

ă
Flam.ăLiq.ă2;ăH225ă
EyeăIrrit.ă2;ăH319ă
STOTăSEă3;ăH336ă
ă
ÎnăconformitateăcuăRegulamentulă(CE)ănră1272/2008ă(PCL)ă
M-Bondă200ăCatalystăCă
ă

ă

ă
Pericolă
ă
Propan-2-olă
ă
ă
H225:ăLichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ă
H319:ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ă
H336:ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ă
ă
P210:ăAăseăp straădeparteădeăsurseădeăc ldur ,ăsuprafe eăfierbin i,ăscântei,ă
fl c riă iăalteăsurseădeăaprindere.ăFumatulăinterzis.ă
P261:ăEvita iăs ăinspira iăvaporii.ă
P280:ăPurta iăm nuşiădeăprotec ie/îmbr c minteădeăprotec ie/echipamentădeă
protec ieăaăochilor/ăechipamentădeăprotec ieăaăfe ei.ă
P305+P351+P338:ăÎNăCAZăDEăCONTACTăCUăOCHII:ăcl ti iăcuăaten ieăcuăap ă
timpădeămaiămulteăminute.ăScoate iălentileleădeăcontact,ădac ăesteăcazulăşiădac ă
acestălucruăseăpoateăfaceăcuăuşurin .ăContinua iăs ăcl ti i.ă
P337+P313:ăDac ăiritareaăochilorăpersist :ăconsulta iămedicul.ă
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P308+P311:ăÎNăCAZădeăexpunereăsauădeăposibil ăexpunere:ăsuna iălaăună
CENTRUăDEăINFORMAREăTOXICOLOGIC /unămedic.ă
ă
Niciunul.ă
ă
Niciunul.ă

ă
Informa iiăsuplimentare.ă
ă
Alteăpericoleă

SEC IUNEAă3:ăCOMPOZI IE/INFORMA IIăPRIVINDăCOMPONEN IIă
3.1ă
Substan eăNeaplicabil.ă
ă
ă
3.2ă
Amestecuriăă
ClasificareăCEăRegulamentulă(CE)ănră1272/2008ă(PCL)ă
Chimieăidentitateaă
%ă
Nr.ăCASă
substan eiă
Greutate/Greutateă

ă

Nr.ăECă

REACHăNrădeăinregistrareă

Propan-2-olă

98ă

67-63-0ă

200-661-7ă

Niciăunulăatribuită

n-Phenyldiethanolamineă

2ă

120-07-0ă

204-368-5ă

Niciăunulăatribuită

Clasificareădeăpericolă
Flam.ăLiq.ă2;ăH225ă
EyeăIrrit.ă2;ăH319ă
STOTăSEă3;ăH336ă
AcuteăTox.ă4;ăH302ă
SkinăIrrit.ă2;ăH315ă
EyeăDam.ă1;ăH318ă
STOTăREă2;ăH373ă

ă
Pentruătextăcompletăsauădeclara iaădeăH/Păveziăsec iuneaă16.ă

SEC IUNEAă4:ăM SURIăDEăPRIMăAJUTORă

ă
4.1ă
ă

ă

ă

ă
4.2ă
4.3ă

ă
Descriereaăm surilorădeăprimăajutorăă
Inhalareă

ÎNăCAZăDEăINHALARE:ătransporta iăpersoanaălaăaerăliberă iămen ine i-oăîntr-oă
pozi ieăconfortabil ăpentruărespira ie.ăSuna iălaăunăCENTRUăDEăINFORMAREă
TOXICOLOGIC /unămedicădac ănuăv ăsim i iăbine.ă
ÎNăCAZăDEăCONTACTăCUăPIELEA:ăsp la iăcuămult ăap .ăScoate iă
Contactăcuăpieleaă
îmbr c minteaăcontaminat .ăÎnăcazulăînăcareăapareăiritareaăpielii,ăpentruăaăprimiă
sfaturiămedicaleă/ăaten ie.ă
ÎNăCAZăDEăCONTACTăCUăOCHII:ăcl ti iăcuăaten ieăcuăap ătimpădeămaiămulteă
Contactăcuăochiiă
minute.ăScoate iălentileleădeăcontact,ădac ăesteăcazulăşiădac ăacestălucruăseă
poateăfaceăcuăuşurin .ăContinua iăs ăcl ti i.ăDac ăiritareaăochilorăpersist :ă
consulta iămedicul.ă
Ingerareă
Înăcazădeăinhalareăcl ti iăguraăcuăap ă(numaiădac ăpersoanaăesteăconştient ).ăNuă
provoca iăvoma.ăOb ine iăîngrijireămedical .ă
Celeămaiăimportanteăsimptomeăşiăefecte,ăatâtăacute,ăcâtă Provoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ă
şiăîntârziateă
Poateăprovocaăgrea /regurgitare.ăă
Indica iiăprivindăoriceăfelădeăasisten ămedical ă
Trata iăsimptomatic.ă
imediat ăşiătratamenteleăspecialeănecesareă

SEC IUNEAă5:ăM SURIăDEăCOMBATEREăAăINCENDIILORă
5.1ă
ă
ă
5.2ă

15674ă
ă

Mijloaceădeăstingereăaăincendiiloră
MijloaceădeăStingereăCorespunz toareă

ă
Stinge iăcuăbioxidădeăcarbon,ăpulbereăchimic ăuscat ,ăspum ăsauăprinăstropireăcuă
ap .ăă
Mijloaceădeăstingereănecorespunz toareă
Nuăfolosi iăjetădeăap .ăă
Pericoleăspecialeăcauzateădeăsubstan aăsauăamesteculă Lichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ăSeăpoateădescompuneăîntr-unăincendiuă
înăcauz ă
emanîndăgazeătoxice.ăMonoxidădeăcarbon,ăDioxidădeăcarbon.ăVaporiiăpotăfiă
invizibili,ămaiăgreiădecîtăaerulăşiăseădisperseaz ăde-aălungulăsolului.ăÎmpiedica iă
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Recomand riădestinateăpompieriloră
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lichidulăs ăseăscurg ăînăcanaliz ri,ăsubsoluriăşiăpu uriădeălucru;ăvaporiiăpotăcreaăoă
atmosfer ăexploziv .ăă
Pompieriătrebuieăs ăpoarteăechipamentădeăprotec ieăcomplet,ăinclusivăautoaparatădeărespira ie.ăNuăinhala iăaburi.ăR ci iăcontainereleăprinăstropireăcuăap ă
dac ăsîntăexpuseălaăfoc.ăEvita iăaăalergaăoffălaăc ileănavigabileăşiădeăcanalizare.ă

SEC IUNEAă6:ăM SURIăDEăLUATăÎNăCAZăDEăDISPERSIEăACCIDENTAL ă
6.1ă

6.2ă
6.3ă

6.4ă

Precau iiăpersonale,ăechipamentădeăprotec ieăşiă
proceduriădeăurgen ă

Asigura iăventila ieăadecvat .ăOpri iăscurgerea,ădac ăacestălucruăseăpoateăfaceăînă
siguran .ăLichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ăElimina iătoateăsurseleădeăaprindere,ă
dac ăacestălucruăseăpoateăfaceăînăsiguran .ăEvita iăs ăinspira iăvaporii.ăEvita iă
contactulăcuăpielea,ăochiiăsauădeăîmbr c minte.ăPurta iămasc ădeăgazeă
corespunz toare.ăăUtiliza iăechipamentulădeăprotec ieăindividual ăconformă
cerin elor.ăVeziăSec iunea:ă8.ăSp la iăîmbrac minteaăcontaminat ,ăînainteădeă
reutilizare.ăVaporiiăsuntămaiăgreiădec tăaerul;ăferi i-v ădeăgropiăşiăspa iiăînchise.ă
Precau iiăpentruămediulăînconjur toră
Aăseăevitaăeliberareaăînămediulăînconjur tor.ăÎmpiedica iălichidulăs ăseăscurg ăînă
canaliz ri,ăsubsoluriăşiăpu uriădeălucru;ăvaporiiăpotăcreaăoăatmosfer ăexploziv .ă
Metodeăşiămaterialăpentruăizolareaăincendiilorăşiăpentruă Asigura iăprotec ieăpersonal ăadecvat ă(inclusivăprotec ieărespiratorie)ăinătimpulă
cur enieă
îndep rt riiăscurgerilor.ăUtilizareaănon-scânteiăechipamenteădeălaăridicareaă
deversareădeăinflamabil.ăAdsorbi iăscurgerileăpeănisip,ăp mântăsauăoriceămaterială
adsorbantăpotrivit.ăNuăabsorbi iăcuărumeguşăsauăalteămaterialeăcombustibile.ă
Transfera iăîntr-unăcontainerăcuăcapacăpentruăindep rtareăsauărecuperare.ă
Ventila iăzonaăşiăspãlaþiăloculăscurgeriiădupãăceăeliminareaămaterialuluiăaăfostă
finalizatã.ăArunca iăacestăprodusăşiăambalajulăs uăcaădeşeuriăpericuloase.ă
Trimiteriăc treăalteăsec iuniă
VeziăSec iunea:ă8,ă13ă

SEC IUNEAă7:ăMANIPULAREAăŞIăDEPOZITAREAă
7.1ă

Precau iiăpentruămanipulareaăînăcondi iiădeăsecuritateă

7.2ă

Condi iiădeădepozitareăînăcondi iiădeăsecuritate,ă
inclusivăeventualeăincompatibilit iă

ă
ă
ă

Temperaturaădeăpastrareăă
Durataădeăpastrareăă
Materialeăincompatibileă

7.3ă

Utilizareăfinal ăspecific ă(utiliz riăfinaleăspecifice)ă

Asigura iăventila ieăadecvat .ăEvita iăs ăinspira iăvaporii.ăEvita iăcontactulăcuă
pielea,ăochiiăsauădeăîmbr c minte.ăSp la iăîmbrac minteaăcontaminat ,ăînainteă
deăreutilizare.ăÎnăcazulăînăcareăventilareaăesteăinsuficient ,ăpurta iăechipamentădeă
protec ieărespiratorie.ăUtiliza iăechipamentulădeăprotec ieăindividual ăconformă
cerin elor.ăVeziăSec iunea:ă8.ăAănuămânca,ăbeaăsauăfumaăînătimpulăutiliz riiă
produsului.ăAăseăsp laămâinileăînainteaăpauzelorăşiădup ăloculădeămunc .ăLichidă
şiăvaporiăfoarteăinflamabili.ăAăseăp straădeparteădeăsurseădeăc ldur ,ăsuprafe eă
fierbin i,ăscântei,ăfl c riă iăalteăsurseădeăaprindere.ăFumatulăinterzis.ă
Leg tur ălaăp mânt/conexiuneăechipoten ial ăcuărecipientulăşiăcuăechipamentulă
deărecep ie.ăAăseădepozitaăîntr-unăspa iuăbineăventilat.ăP stra iărecipientulăînchisă
etanş.ăAăseăferiădeăcaldura,ăsurseădeăaprindereăşiădeăluminaădirect ăaăsoarelui.ă
Ambiant.ă5ă-ă25°Că
Stabilăînăcondi iiănormale.ă
Aăseăferiăde:ăAgen iăoxidan iăputernici,ăAciziă(AcidăazoticăşiăAcidăsulfuric),ă
Halogeniăşiăcompu iăhalogena i.ă
Adezivi.ă

SEC IUNEAă8:ăCONTROALEăALEăEXPUNERII/PROTEC IAăPERSONAL ăăăăăăăăăăăăăăă
8.1ă
8.1.1ă
ă
8.1.2ă
ă
8.1.3ă
ă
8.2ă
8.2.1ă

Parametriădeăcontrolă
Limiteădeăexpunereăprofesional ă
ă
Oăvaloareăbiologic ălimit ădeă
ă
PNECsăşiăDNELsă
ă
Controaleăaleăexpuneriiă
Controaleleătehniceăcorespunz toareă

ă

ă

15674ă
ă

ă
Nestabilit.ă
ă
Nestabilit.ă
ă
Nestabilit.ă
ă
ă
Asigura iăventila ieăadecvat .ăsauăUtilizareaădeăizolareăcorespunz toare.ă
Nivelurileăatmosfericeătrebuiescămen inuteăconformeăcuălimitaădeăexpunereă
profesional .ă
ă
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8.2.2ă

M suriădeăprotec ieăindividual ,ăcumăarăfiă
echipamentulăindividualădeăprotec ieă(EIP)ăă

ă
ă

ă
Protec iaăochilor/fe eiă

ă

ă
ă
Protec iaăpieliiă

ă

ă

ă
ă

ă
8.2.3ă

ă
Protec iaărespira ieiă

9.1ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
9.2ă

ă
Aăseăfolosiănumaiăînăspa iiăbineăventilate.ăÎnăcazulăînăcareăventilareaăesteă
insuficient ,ăpurta iăechipamentădeăprotec ieărespiratorie.ăPentruăcantit iămariă-ă
Dispozitivăadecvatăpentruăprotejareaărespira iei.ă

ă
ă
Pericoleătermiceă
ă
ControlulăExpuneriiăMediuluiă

SEC IUNEAă9:ăPROPRIET

M suriăgeneraleădeăigien ăpentruămanipulareaădeăsubstan eăchimiceăsuntă
aplicabile.ăEvita iăs ăinspira iăvaporii.ăEvita iăcontactulăcuăpielea,ăochiiăsauădeă
îmbr c minte.ăAăseăsp laămâinileăînainteaăpauzelorăşiădup ăloculădeămunc .ă
P stra iăseparatăhaineleădeălucru.ăSp la iăîmbrac minteaăcontaminat ,ăînainteădeă
reutilizare.ăNuămânca i,ănuăbe iăsauănuăfuma iălaăloculădeămunc .ă
ă
Purta iăochelariădeăprotec ieăochiădeăprotec ieăîmpotrivaăstropilorădeălichide.ă
Purta iădeăprotec ieăaăochilor,ăcuăprotec ieălateral ă(EN166).ă

Purta iăm nuşiăimpermeabileă(EN374).ăCauciucăbutadien-nitrilic,ăButil-cauciuc.ă
TimpăBreakthroughădinămaterialulădeăm nuşi:ăseărefer ălaăinforma iileăfurnizateă
deăc treăproduc torăm nuşiă".ăNeadecvateămaterialeădeăm nuşi:ăCauciucănaturală
/ăPVC.ă

ă
ă

www.vishaypg.com

ă
Neaplicabil.ă
ă
Aăseăevitaăeliberareaăînămediulăînconjur tor.ă

ILEăFIZICEăŞIăCHIMICEă

Informa iiăprivindăpropriet ileăfiziceăşiăchimiceădeă
baz ă
Aspectăă
Mirosă
Pragulădeăacceptareăaămirosuluiă
pHă
Punctulădeătopire/punctulădeăînghe areă
Punctulăini ialădeăfierbereăşiăintervalulădeăfierbereă
Punctulădeăaprindereă
Vitezaădeăevaporareă
Inflamabilitateă(solid,ăgaz)ă
Limitaăsuperioar /inferioar ădeăinflamabilitateăsauădeă
explozieă
Presiuneaădeăvaporiă
Densitateaăvaporiloră
Densitateaărelativ ă
Solubilitateaă(solubilit ile)ă
Coeficientulădeăparti ie:ăn-octanol/ap ă
Temperaturaădeăautoaprindereă
Temperaturaădeădescompunereă
Vâscozitateaă
Propriet iăexploziveă
Propriet iăoxidanteă
ă
Alteăinforma iiă

Propriet ileăfizico-chimiceăaleăsubstan eiăPropan-2-ol.ă
AlbastruăLichidăcolorat.ă
AsemeniăalcooluluiăMirosă
Nuăesteădisponibil.ă
Nestabilit.ă
-88.5°Că
82.3°Că(Mixture)ă
11.7ă°Că
2.83ă(BuAcă=ă1)ă
Neaplicabilă-ăLichidă
Nuăesteădisponibil.ă
6.02ăkPaăată25ºCă
2.1ă(Aeră=ă1)ă
0.78ă(H2Oă=ă1)ă
98%ă(Ap )ă
0.05ălogăPowă(25ă°C)ă
399ă°Că
Nuăesteădisponibil.ă
2.038ămPaăsă(dynamic)ă25ă°Că
Nuăesteădisponibil.ă
Neoxidant.ă
ă
Niciunul.ă

SEC IUNEAă10:ăSTABILITATEăŞIăREACTIVITATEă
10.1ă
10.2ă

15674ă
ă

Reactivitateă
Stabilitateăchimic ă

Stabilăînăcondi iiănormale.ă
Stabilăînăcondi iiănormale.ă
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10.3ă

Posibilitateaădeăreac iiăpericuloaseă

10.4ă

Condi iiădeăevitată

10.5ă

Materialeăincompatibileă

10.6ă

ProduşiădeăDescompunereăPericuloşiă

www.vishaypg.com

Lichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ăVaporiiăpotăfiăinvizibili,ămaiăgreiădecîtăaerulăşiăseă
disperseaz ăde-aălungulăsolului.ă
Aăseăp straădeparteădeăsurseădeăc ldur ,ăsuprafe eăfierbin i,ăscântei,ăfl c riă iăalteă
surseădeăaprindere.ăFumatulăinterzis.ă
Aăseăferiăde:ăAgen iăoxidan iăputernici,ăAciziă(AcidăazoticăşiăAcidăsulfuric),ă
Halogeniăşiăcompu iăhalogena i.ă
Seăpoateădescompuneăîntr-unăincendiuăemanîndăgazeătoxice.ăMonoxidădeă
carbon,ăDioxidădeăcarbon.ăă

SEC IUNEAă11:ăINFORMA IIăTOXICOLOGICEă
11.1ă
ă
ă

ă
ă

ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă
11.2ă

Informa iiăprivindăefecteleătoxicologiceă(Substan eleădinăpreparateă/ăamestecuri)ă
Toxicitateăacut ăă
ă
Ingerareă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Calculatăestimareaătoxicitã iiăacuteă(ATE)ă(Amestec):ăEstimatăLC50ă>ă2000ă
mg/kgăgreutateăcorporal .ă
Inhalareă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Calculatăestimareaătoxicitã iiăacuteă(ATE)ă(Amestec):ăEstimatăLC50ă>ă20ămg/l.ă
Contactăcuăpieleaă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Calculatăestimareaătoxicitã iiăacuteă(ATE)ă(Amestec):ăEstimatăLC50ă>ă2000ă
mg/kgăgreutateăcorporal .ă
Corodarea/iritareaăpieliiă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Lezareaăgrav /iritareaăochiloră
EyeăIrrit.ă2:ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ă
Sensibilizareaăc ilorărespiratoriiăsauăaăpieliiă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Mutagenitateaăcelulelorăgerminativeă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Cancerogenitateaă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Toxicitateaăpentruăreproducereă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
STOTă(toxicitateăasupraăorganeloră int ăspecifice)ă–ă
STOTăSEă3:ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ă
expunereăunic ă
STOTă(toxicitateăasupraăorganeloră int ăspecifice)ă–ă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
expunereărepetat ă
Pericolăprinăaspirareă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Alteăinforma iiă
Niciunul.ă

SEC IUNEAă12:ăINFORMA IIăECOLOGICEă
12.1ă

Toxicitateă

12.2ă
12.3ă
12.4ă
12.5ă
12.6ă

Persisten ăşiădegradabilitateă
Potentialădeăbioacumulareă
Mobilitateăînăsolă
Rezultateleăevalu riiăPBTăşiăvPvBă
Alteăefecteăadverseă

Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Calculatăestimareaătoxicitã iiă(Amestec)ăLC50ă>100ămg/lă(Peşti)ă
Rapidăbiodegradabil .ă
Produsulăareăunăpoten ialăsc zutădeăbioacumulare.ă
Seăpresupuneăc ăprodusulăareăoămobilitateăridicat ăînăsol.ăAp ăSolubil.ă
NuăesteăclasificatăcaăfiindăPBTăsauăvPvB.ă
Niciăunulăcunoscut.ă

SEC IUNEAă13:ăCONSIDERA IIăPRIVINDăELIMINAREAă
13.1ă

Metodeădeătratareăaădeşeuriloră

13.2ă

Informa iiăsuplimentare.ă

ă

ă

Acestămaterialăşiăcontainerulăs uătrebuieăînl turatăcaăunăreziduuăpericulos.ăAăseă
eliminaădeădeşeuriăîntr-oăunitateăaprobat ădeăeliminareăaădeşeurilor.ă
Aăseăeliminaăînăconformitateăcuăcon inutulădeăstatălocale,ăsauădeălegisla iaă
na ional .ă
ă

SEC IUNEAă14:ăINFORMA IIăREFERITOAREăLAăTRANSPORTă
ă
14.1ă
14.2ă
14.3ă

15674ă
ă

ă
Num rulăONUă
Denumireaăcorect ăONUăpentruăexpedi ieă
Clasaă(clasele)ădeăpericolăpentruătransportă

ADR/RIDă/ăIMDGă/ăIATAă
UNă1219ă
ă
ISOPROPANOLă(ISOPROPYLăALCOHOL)ă
3ă
ă

Pagina:ă5ădină7ă

ă
ă

ă

FIŞAăTEHNIC ăDEăSIGURAN
ă

ă

Edi ieărevizuit :ă2.0ăăData:ă28.10.2015ă
ă
CE-CONFORMăREGULAMENTULUIă1907/2006ă(REACH),ă
1272/2008ă(PCL)ă&ă2015/830ă

ă

14.4ă
14.5ă

Grupulădeăambalareă
Pericoleăpentruămediulăînconjur toră

14.6ă
14.7ă

Precau iiăspecialeăpentruăutilizatoriă
Transportăînăvrac,ăînăconformitateăcuăanexaăIIălaă
MARPOL73/78ăşiăCodulăIBCă
Informa iiăsuplimentareă

14.8ă

www.vishaypg.com

IIă
ă
ă
Nuăesteăconsideratăunăpoluantămarin.ă/ăSubstan ăpericuloas ăpentruămediulă
ambiantă
VeziăSec iunea:ă2ă
Neaplicabil.ă
Niciunul.ăă

SEC IUNEAă15:ăINFORMA IIăDEăREGLEMENTAREă
15.1ă

15.1.1ă
ă
ă
15.1.2ă
ă
15.2ă

Regulamente/legisla ieăînădomeniulăsecurit ii,ă
s n t iiăşiăalămediuluiăspecificeă(specific )ăpentruă
substan aăsauăamesteculăînăcauz ă
Reglement rileăUEă
Substan ăcareăprezint ămotiveădeăîngrijorareădeosebit ă
(SVHCs)ă
Autoriza iileăşiă/ăsauărestric iiăprivindăutilizareaă
Regulamenteăna ionaleă
Wassergefährdungsklasseă(Germania)ă
Evaluareaăsecurit iiăchimiceă

Niciunul.ă
Niciunul.ă
Niciăunulăcunoscut.ă
Clasaădeăpericol:ă1ă
Nuăesteădisponibil.ă

SEC IUNEAă16:ăALTEăINFORMA IIă
Urm toareleăsec iuniăcon inătexteărev zuteăsauăafirma iiănoi:ă1-16.ă
ă
Referin e:ăFis ăcuădateădeăsecuritateăexistent ă(SDS),ăÎnregistrareă(înregistr ri)ăECHAăexistent ă(existente)ăpentruăPropan-2-olă(CAS#ă1330-20-7)ăşiă
InventarăalăClasific riiăşiăEtichet riiăförăn-Phenyldiethanolamineă(CAS#ă120-07-0).ă
ClasificareăUE:ăAceast ăFiş ădeăsecuritateăaăfostăpreg tităînăconformitateăcuăRegulamentulăCEă(CE)ăNu.ă1907/2006ă(REACH),ă1272/2008ă(PCL)ă&ă
2015/830.ă
ă
Clasificareaăsubstan eiăsauăaăamesteculuiăÎnă
Proceduraădeăclasificareă
conformitateăcuăRegulamentulă(CE)ănră1272/2008ă(PCL)ă
Flam.ăLiq.ă2;ăH225ă
PunctulădeăAprindereărezultateleătestului/ăPunctădeăfierbereă
(°C)ărezultateleătestuluiă
EyeăIrrit.ă2;ăH319ă
Calculareăpragă
STOTăSEă3;ăH336ă
Calculareăpragă
ă
LEGEND ă
LTEL:ăLimit ădeăexpunereăpeătermenălungă
PNEC:ăDeăconcentra ieăprevizibil ăf r ăefecteă
STEL:ăLimit ăaăexpuneriiăpeătermenăscurtă
PBT:ăPersistente,ăBioacumulabileăşiăToxiceă
DNEL:ăDerivateăf r ăefecteălaănivelă
vPvB:ăfoarteăPersistenteăşiăfoarteăBioacumulabileă
ă
Declara iaădeăpericolă
H225:ăLichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ă
H319:ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ă
H302:ăNocivăînăcazădeăînghi ire.ă
H336:ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ă
H315:ăProvoac ăiritareaăpielii.ă
H372:ăProvoac ăleziuniăaleăorganelorăînăcazădeăexpunereăprelungit ăsauă
repetat .ă
H318:ăProvoac ăleziuniăoculareăgrave.ă
ă
ă
Sfatăprivindăinstruirea:ătrebuieăanalizateăprocedurileădeălucruăimplicateă iăamploareaăpoten ial ăaăexpunerii,ădeoareceăastfelăseăpoateăstabiliădac ăesteă
necesarăunănivelămaiăridicatădeăprotec ie.ă
ă
Conditiiălegaleă
ă
Informa iileăprezentateăînăaceast ăpublica ieăsauăaltfelăfurnizateăUtilizatorilorăsuntăconsiderateăcaăfiindăcorecteăşiăsuntăoferiteăcuăbun ăcredin ,ădară
Utilizatorilorăleărevineăresponsabilitateaădeăaăseăîncredin aăc ăacestăprodusăesteăcorespunz torăpentruăscopurileălorăproprii.ăVishayăPrecisionăGroupănuă
ofer ăniciăoăgaran ieăasupraăpotriviriăprodusuluiăoric ruiăscopăparticularăşiăoriceăgaran ieăsauăcondi ionareăimplicit ă(statutar ăsauădeăalt ănatur )ăesteă
exclus ăexceptândăcazulăînăcareăexcep iaăesteăprev zut ădeălege.ăVishayăPrecisionăGroupănuăaccept ăr spundereaăpentruăpierderiăsauădistrugeriă
ă

15674ă
ă

Pagina:ă6ădină7ă

ă

FIŞAăTEHNIC ăDEăSIGURAN
ă

ă

Edi ieărevizuit :ă2.0ăăData:ă28.10.2015ă
ă
CE-CONFORMăREGULAMENTULUIă1907/2006ă(REACH),ă
1272/2008ă(PCL)ă&ă2015/830ă

www.vishaypg.com

ă

(alteleădecâtăceleăap ruteăcaăurmareăaămor iiăsauăr niriiăpersoaneiăcauzateădeăoădefec iuneăaăprodusului,ădacaăesteădovedităastfel),ăceăpotărezultaădină
folosireaăacestorăinforma ii.ăNuăseăpoateăpresupuneălibertateaădeăfolosireăaăPatentelor,ăDrepturilorădeăAutorăsauăProiect rii.ă
ă
Anexaălaăfişaăcuădateădeăsecuritateăextins ă(eSDS)ă
ă
Niciăoăinforma ieădisponibil .ă

15674ă
ă

Pagina:ă7ădină7ă

ă

Legal Disclaimer Notice
Vishay Precision Group, Inc.

Disclaimer
ALL PRODUCTS, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
Vishay Precision Group, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf
(collectively, “VPG”), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in
any other disclosure relating to any product.
The product specifications do not expand or otherwise modify VPG’s terms and conditions of purchase, including but
not limited to, the warranty expressed therein.
VPG makes no warranty, representation or guarantee other than as set forth in the terms and conditions of purchase.
To the maximum extent permitted by applicable law, VPG disclaims (i) any and all liability arising out of the
application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or
incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose,
non-infringement and merchantability.
Information provided in datasheets and/or specifications may vary from actual results in different applications and
performance may vary over time. Statements regarding the suitability of products for certain types of applications
are based on VPG’s knowledge of typical requirements that are often placed on VPG products. It is the customer’s
responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for
use in a particular application. You should ensure you have the current version of the relevant information by contacting
VPG prior to performing installation or use of the product, such as on our website at vpgsensors.com.
No license, express, implied, or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document, or by any
conduct of VPG.
The products shown herein are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications unless otherwise
expressly indicated. Customers using or selling VPG products not expressly indicated for use in such applications do
so entirely at their own risk and agree to fully indemnify VPG for any damages arising or resulting from such use or sale.
Please contact authorized VPG personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such
applications.
Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.
Copyright Vishay Precision Group, Inc., 2014. All rights reserved.

Document No.: 63999
Revision: 15-Jul-2014

www.vpgsensors.com
1

