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1.1ă
ă
ă
ă
ă
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ă
ă
1.3ă
ă

ă
ă
ă
ă
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ă

2.ă

SEC IUNEAă1:ăIDENTIFICAREAăSUBSTAN EI/AMESTECULUIăŞIăAăSOCIET
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

ă
M-COATăDă
Amestecă
Amestecă
Amestecă
Niciăunulăatribuit.ă
ă
Adezivi.ă
Exclusivăpentruăutilizatoriăprofesionişti.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 iaădeăpericolăă

ă
ă

ă
Declara iaădeăPrecau ieă

15609ă
ă

II/ÎNTREPRINDERIIă

ă
Lich.ăinfl.ă2;ăH225ă
Asp.ăTox.ă1;ăH304ă
Irit.ăPieleă2;ăH315ă
Irit.ăoc.ă2;ăH319ă
StotăSEă3;ăH336ă
Tox.ărepr.ă2;ăH361dă
StotăREă2;ăH373ă
ă
ÎnăconformitateăcuăRegulamentulă(CE)ănră1272/2008ă(PCL)ă
M-COATăDă
ă

ă
Pericolă
ă
ToluenăşiăEthylămethylăketoneă
ă
ă
H225:ăLichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ă
H304:ăPoateăfiămortalăînăcazădeăînghi ireăşiădeăp trundereăînăc ileărespiratorii.ă
H315:ăProvoac ăiritareaăpielii.ă
H319:ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ă
H336:ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ă
H361d:ăSusceptibilădeăaăd unaăf tului.ă
H373:ăPoateăd unaăorganelorăprinăexpunereăprelungit ăsauărepetat :.ăă
ă
P210:ăAăseăp straădeparteădeăsurseădeăc ldur ,ăsuprafe eăfierbin i,ăscântei,ă
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ă
2.3ă

3.ă

ă

fl c riă iăalteăsurseădeăaprindere.ăFumatulăinterzis.ă
P260:ăNuăinhala iăvapori.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
P301+P310:ăÎNăCAZăDEăÎNGHI IRE:ăsuna iăimediatălaăunăCENTRUăDEă
INFORMAREăTOXICOLOGIC /unămedic.ă
P331:ăNUăprovoca iăvoma.ă
ă
ă
Niciunul.ă

ă
Alteăpericoleă

SEC IUNEAă3:ăCOMPOZI IE/INFORMA IIăPRIVINDăCOMPONEN IIă

3.1ă
Substan eăNeaplicabilă
ă
ă
3.2ă
Amestecuriă
ClasificareăCEăRegulamentulă(CE)ănră1272/2008ă(PCL)ă
Chimieăidentitateaă
%ă
Nr.ăCASă
substan eiă
Greutate/Greutateă

Toluenă

Acrylicăesterăresină
Titaniumădioxideă
ăEthylămethylă
ketoneă
ă

www.vpgsensors.com

Nr.ăECă

REACHăNrădeăinregistrareă

Ţă50ă

108-88-3ă

203-625-9ă

Niciăunulăatribuit.ă

25ă-ă30ă
15ă-ă20ă

-ă
13463-67-7ă

-ă
236-675-5ă

Niciăunulăatribuit.ă
Niciăunulăatribuit.ă

Ţă20ă

78-93-3ă

201-159-0ă

Niciăunulăatribuit.ă

Declara iaădeăpericolă
Lich.ăinfl.ă2;ăH225ă
Asp.ăTox.ă1;ăH304ă
Irit.ăPieleă2;ăH315ă
StotăSEă3;ăH336ă
Tox.ărepr.ă2;ăH361ă
StotăREă2;ăH373ă
Neclasificată
Neclasificată
Lich.ăinfl.ă2;ăH225ă
Irit.ăoc.ă2;ăH319ă
StotăSEă3;ăH336ă
EUH066ă

ă
H225:ăLichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ăH304:ăPoateăfiămortalăînăcazădeăînghi ireăşiădeăp trundereăînăc ileărespiratorii.ăH315:ăProvoac ăiritareaăpielii.ă
H319:ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ăH336:ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ăH361d:ăSusceptibilădeăaăd unaăf tului.ăH373:ăPoateă
provocaăleziuniăaleăorganelorăînăcazădeăexpunereăprelungit ăsauărepetat .ăEUH066:ăExpunereaărepetat ăpoateăprovocaăuscareaăsauăcr pareaăpielii.ă

4.ă

ă
4.1ă
ă

SEC IUNEAă4:ăM SURIăDEăPRIMăAJUTORă

ă
Descriereaăm surilorădeăprimăajutorăă
Auto-protec ieăaăAiderăprimaă
ă

ă

Inhalareă

ă

Contactăcuăpieleaă

15609ă
ă

Nuăinhala iăvapori.ăPurta iăîmbr c minteăprotectoareăadecvat .ăPurta iăună
echipamentăadecvatădeăprotec ieăaărespira ieiădac ăexist ăpoten ialădeăexpunereă
laădozeăridicateădeămaterial.ăNuăfolosi iăresuscitareăgur ălaăgur .ă
ÎNăCAZăDEăINHALARE:ătransporta iăpersoanaălaăaerăliberă iămen ine i-oăîntr-oă
pozi ieăconfortabil ăpentruărespira ie.ăUNRECOGNISEDăPHRASEăăAplica iă
respira iaăartificial ănumaiădac ăpacientulănuărespir ăsauănuăesteăsubă
supraveghereămedical .ăSuna iălaăunăCENTRUăDEăINFORMAREă
TOXICOLOGIC /unămedic/Ţ...|seg|>/dac ănuăv ăsim i iăbine.ăÎnăcazulăînăcareă
expuşiăsauăînăcauz :ăOb ine iăasisten ămedical ă/ăsfaturi.ă
ÎNăCAZăDEăCONTACTăCUăPIELEA:ăsp la iăcuămult ăap /…ăScoate iăhaineleă
contaminateăşiădeăîmbr c minteăseăspal ăînainteădeăreutilizare.ăÎnăcazulăînăcareă
apareăiritareaăpielii,ăpentruăaăprimiăsfaturiămedicaleă/ăaten ie.ăÎnăcazulăînăcareă
expuşiăsauăînăcauz :ăOb ine iăasisten ămedical ă/ăsfaturi.ă
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4.2ă

4.3ă

5.ă
5.1ă
ă
ă
5.2ă

5.3ă

6.ă
6.1ă

6.2ă

6.3ă

6.4ă

7.ă
7.1ă

15609ă
ă
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ă

ÎNăCAZăDEăCONTACTăCUăOCHII:ăcl ti iăcuăaten ieăcuăap ătimpădeămaiămulteă
minute.ăScoate iălentileleădeăcontact,ădac ăesteăcazulăşiădac ăacestălucruăseă
poateăfaceăcuăuşurin .ăContinua iăs ăcl ti i.ăDac ăiritareaăochilorăpersist :ă
consulta iămedicul.ă
Ingerareă
ÎNăCAZăDEăÎNGHI IRE:ăSuna iăimediatălaăunăCENTRUăDEăINFORMAREă
TOXICOLOGIC /unămedic/…ăNUăprovoca iăvoma.ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
UNRECOGNISEDăPHRASEăăSuna iăimediatălaăunăCENTRUăDEăINFORMAREă
TOXICOLOGIC /unămedic.ă
Celeămaiăimportanteăsimptomeăşiăefecte,ăatâtăacute,ăcâtă Provoac ăiritareaăpielii.ăProvoac ăiritareaăochilor.ăPoateăfiămortalăînăcazădeă
şiăîntârziateă
înghi ireăşiădeăp trundereăînăc ileărespiratorii.ăSusceptibilădeăaăd unaăf tului.ă
Poateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ăPoateăprovocaăleziuniăaleăorganelorăînă
cazădeăexpunereăprelungit ăsauărepetat .ă
Indica iiăprivindăoriceăfelădeăasisten ămedical ă
Trata iăsimptomatic.ăă
imediat ăşiătratamenteleăspecialeănecesareă
ÎNăCAZăDEăÎNGHI IRE:ăsuna iăimediatălaăunăCENTRUăDEăINFORMAREă
TOXICOLOGIC ăsauăunămedic.ăÎnăcazulăînăcareăs-aăefectuatăSp l tur ăGastric :ă
seărecomand ăunăcontrolăendotraheicăşi/sauăesofagoscopie.ăGiveăaăgunoiuluiădeă
grajdădeăc rbuneăactivatăînăap ădeăb ut.ă(240mLăAp ă/ă30ăgăC rbuneăactiv).ă
Contactăcuăochiiă

SEC IUNEAă5:ăM SURIăDEăCOMBATEREăAăINCENDIILORă
Mijloaceădeăstingereăaăincendiiloră
MijloaceădeăStingereăCorespunz toareă

ă
Astfelăadecvatăpentruăincendiuăinăapropiere.ăStinge iăpreferabilăcuăspum ,ăbioxidă
deăcarbonăsauăpulbereăchimic ăuscat .ă
Mijloaceădeăstingereănecorespunz toareă
Nuăfolosi iăjetădeăap .ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
Pericoleăspecialeăcauzateădeăsubstan aăsauăamesteculă Lichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ăArdereaăsauădescompunereaătermic ăvaă
înăcauz ă
emanaăvaporiătoxiciăşiăiritan i.ăMonoxidădeăcarbon,ăDioxidădeăcarbon,ăFumă
caustic,ăcorosivăşiăOxiziădeăazot.ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
Pompieriătrebuieăs ăpoarteăechipamentădeăprotec ieăcomplet,ăinclusivăautoRecomand riădestinateăpompieriloră
aparatădeărespira ie.ăNuăinhala iăaburi.ăR ci iăcontainereleăprinăstropireăcuăap ă
dac ăsîntăexpuseălaăfoc.ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă

SEC IUNEAă6:ăM SURIăDEăLUATăÎNăCAZăDEăDISPERSIEăACCIDENTAL ă
Precau iiăpersonale,ăechipamentădeăprotec ieăşiă
proceduriădeăurgen ă

Opri iăscurgerile,ădac ăac iuneaănuăesteăpericuloas .ăElimina iătoateăsurseleădeă
aprindere,ădac ăacestălucruăseăpoateăfaceăînăsiguran .ăAsigura iăventila ieă
adecvat .ăNuăinhala iăvapori.ăEvita iăcontactulăcuăpielea,ăochiiăsauădeă
îmbr c minte.ăPurta iămasc ădeăgazeăcorespunz toare.ăUtiliza iăechipamentulă
deăprotec ieăindividual ăconformăcerin elor.ăVeziăSec iunea:ă8.ă
Precau iiăpentruămediulăînconjur toră
Evita iădispersareaăînămediu.ăNuăl sa iăsaăintreăînăcanaliz ri,ăşan uriăsauăcursuriă
deăap .ăScurgerileăsauăsc p rileănecontrolateăinăcursurileădeăap ătrebuieă
semnalateăAgen ieiădeăMediuăsauăforurilorădeăcontrolăadecvate.ă
Metodeăşiămaterialăpentruăizolareaăincendiilorăşiăpentruă Asigura iăprotec ieăpersonal ăadecvat ă(inclusivăprotec ieărespiratorie)ăinătimpulă
cur enieă
îndep rt riiăscurgerilor.ăUtilizareaănon-scânteiăechipamenteădeălaăridicareaă
deversareădeăinflamabil.ăCon ineăscurgeri.ăAdsorbi iăscurgerileăpeănisip,ăp mântă
sauăoriceămaterialăadsorbantăpotrivit.ăNuăabsorbiăNUăsuntăincluseăînăaăv zut-prafă
sauăalteăAbsorbenteăcombustibile.ăTransfera iăîntr-unăcontainerăpentruă
indep rtare.ăUNRECOGNISEDăPHRASEăăArunca iăacestăprodusăşiăambalajulă
s uăcaădeşeuriăpericuloase.ă
Trimiteriăc treăalteăsec iuniă
VeziăSec iunea:ă8,ă13ă

SEC IUNEAă7:ăMANIPULAREAăŞIăDEPOZITAREAă
Precau iiăpentruămanipulareaăînăcondi iiădeăsecuritateă

Asigura iăventila ieăadecvat .ăNuăinhala iăvapori.ăÎnăcazulăînăcareăventilareaăesteă
insuficient ,ăpurta iăechipamentădeăprotec ieărespiratorie.ăUtiliza iăechipamentulă
deăprotec ieăindividual ăconformăcerin elor.ăVeziăSec iunea:ă8.ăEvita iăcontactulă
cuăpielea,ăochiiăsauădeăîmbr c minte.ăAănuămânca,ăbeaăsauăfumaăînătimpulă
utiliz riiăprodusului.ăAăseăp straădeparteădeăsurseădeăc ldur ,ăsuprafe eăfierbin i,ă
scântei,ăfl c riă iăalteăsurseădeăaprindere.ăFumatulăinterzis.ăAăseăluaăm suriădeă
precau ieăîmpotrivaădesc rc riiăstatice.ăFolosi iăsculeăcareănuăfacăscînteiăşiă
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7.2ă

Condi iiădeădepozitareăînăcondi iiădeăsecuritate,ă
inclusivăeventualeăincompatibilit iă

ă
ă
ă
7.3ă

Temperaturaădeăpastrareăă
Durataădeăpastrareăă
Materialeăincompatibileă
Utilizareăfinal ăspecific ă(utiliz riăfinaleăspecifice)ă

8.ă
8.1ă
8.1.1ă
ă

Parametriădeăcontrolă
Limiteădeăexpunereăprofesional ă
ă
ă

Nr.ăCASă

Toluenă

108-88-3ă

Titaniumădioxideă

13463-67-7ă

Ethylămethylăketoneă

78-93-3ă

LETLă(8ăoreă
p r iăpeămilionă
(ppm))ă
-ă

LETLă(8ăoreă
mg/mł)ă

STELă(15ămin.ă
ppm)ă

STELă(15ămin.ă
mg/m3)ă

100ă

-ă

200ă

-ă

10ă

-ă

15ă

-ă

200ă

-ă

300ă

ă
8.2.2ă

ă
M suriădeăprotec ieăindividual ,ăcumăarăfiă
echipamentulăindividualădeăprotec ieă(EIP)ăă

ă
ă

ă
Protec iaăochilor/fe eiă

ă

ă
Protec iaăpieliiă

ă

ă

15609ă
ă

echipamentăelectricăanti-ex.ă
Leg tur ălaăp mânt/conexiuneăechipoten ial ăcuărecipientulăşiăcuăechipamentulă
deărecep ie.ăAăseăp straălaăunălocăr corosă/ătemperatur ăsc zut ,ăbineăventilată
(uscat)ăloc.ăP stra iărecipientulăînchis.ă ineălaădistan ădeăfoc,ăscânteiăşiă
suprafe eleăînc lziteă-ăFumatulăinterzis.ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
Recipienteleădeschiseătrebuieăresigilateăatentăşiădepozitateăînăpozi ieăvertical .ă
Aăseădepozitaălaătemperaturiăcareăs ănuădep şeasc ă(°C):ă27ă
Stabilăînăcondi iiănormale.ă
Evita iăcontactulăcu:ăAgentăoxidant.ăă
Adezivi.ă

ă
ă
ă

Not :ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
ă
8.1.2ă Oăvaloareăbiologic ălimit ădeă
ă
ă
8.1.3ă PNECsăşiăDNELsăă
ă
ă
8.2ă
Controaleăaleăexpuneriiă
8.2.1ă Controaleleătehniceăcorespunz toareă

ă

ă

SEC IUNEAă8:ăCONTROALEăALEăEXPUNERII/PROTEC IAăPERSONAL ăăăăăăăăăăăăăăă

SUBSTAN

ă

www.vpgsensors.com

ă
Protec iaărespira ieiă

Not ă
UNRECOGNISE
DăPHRASEăă
UNRECOGNISE
DăPHRASEăă
UNRECOGNISE
DăPHRASEăă

Nestabilit.ă
ă
Nestabilit.ă
ă
ă
Asigura iăventila ieăadecvat .ăsauăUtilizareaădeăizolareăcorespunz toare.ă
Nivelurileăatmosfericeătrebuiescămen inuteăconformeăcuălimitaădeăexpunereă
profesional .ăNon-Utilizareăscânteiăsistemeădeăventila ie,ăaprobatăexplozieechipamenteădeădovad ,ăşiăînămodăintrinsecăînăcondi iiădeăsiguran ăaăsistemeloră
electrice.ăGarantaăfaptulăc ăînroşireaăfe eiăsistemelorădeăochiăsiădusuriădeă
siguran ăseăafl ăaproapeădeăloculădeămunc .ă
ă
M suriăgeneraleădeăigien ăpentruămanipulareaădeăsubstan eăchimiceăsuntă
aplicabile.ăEvita iăcontactulăcuăpielea,ăochiiăsauădeăîmbr c minte.ăNuăinhala iă
vapori.ăAăseăsp laămâinileăînainteaăpauzelorăşiădup ăloculădeămunc .ăP stra iă
separatăhaineleădeălucru.ăÎmbr c minteaăcontaminat ătrebuieăcur at ăfoarteă
bine.ăNuămânca i,ănuăbe iăsauănuăfuma iălaăloculădeămunc .ă
ă
Purta iăochelariădeăprotec ieăochiădeăprotec ieăîmpotrivaăstropilorădeălichide.ă
Purta iădeăprotec ieăaăochilor,ăcuăprotec ieălateral ă(EN166).ă

Protec iaămâinilor:ăPurta iăm nuşiăimpermeabileă(EN374).ăTimpăBreakthroughădină
materialulădeăm nuşi:ăseărefer ălaăinforma iileăfurnizateădeăc treăproduc toră
m nuşiă".ăRecomandat:ăNeopren.ă
Deăprotec ieăaăcorpului:ăUNRECOGNISEDăPHRASEăăPurta iăîmbr c minteăşiă
înc l minteăantistatic .ă
ă
Înăcazulăînăcareăventilareaăesteăinsuficient ,ăpurta iăechipamentădeăprotec ieă
respiratorie.ăSistem(e)ădeschis(e):ăDispozitivăadecvatăpentruăprotejareaă
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ă

ă
ă

8.2.3ă

9.ă
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

10.ă

ă
Pericoleătermiceă
ă
ControlulăExpuneriiăMediuluiă

SEC IUNEAă9:ăPROPRIET

Niciunulă
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

ă
Alb ,ăLichidă
Aromatică
Nestabilit.ă
Nestabilit.ă
Nestabilit.ă
100ă°Că
-1ă°Că[Closedăcup/Vasăînchis]ă
1.9ă(BuAcţ1)ă
Neaplicabil:ăLichidă
Limiteădeăinflamabilitateă(Minima)ă(%v/v):ă1.6ă
Limiteădeăinflamabilitateă(Maxima)ă(%v/v):ă7.0ă
0.49ămmHgă@ă20°Că
3.8ă(Aerăţă1)ă
Ţă1ă(Ap ăţă1)ă
Solubilăînăap .ă
Nestabilit.ă
Nestabilit.ă
Nestabilit.ă
Nestabilit.ă
Nuăesteăexploziv.ă
Neoxidant.ă
ă
UNRECOGNISEDăPHRASEă:ă650ăg/lă

SEC IUNEAă10:ăSTABILITATEăŞIăREACTIVITATEă
Reactivitateă
Stabilitateăchimic ă
Posibilitateaădeăreac iiăpericuloaseă
Condi iiădeăevitată

10.5ă
10.6ă

Materialeăincompatibileă
ProduşiădeăDescompunereăPericuloşiă

Stabilăînăcondi iiănormale.ă
Stabilăînăcondi iiănormale.ă
Lichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
Aăseăp straădeparteădeăsurseădeăc ldur ,ăsuprafe eăfierbin i,ăscântei,ăfl c riă iăalteă
surseădeăaprindere.ăFumatulăinterzis.ăă
Evita iăcontactulăcu:ăAgentăoxidant.ăă
Seăpoateădescompuneăîntr-unăincendiuăemanîndăgazeătoxice.ăMonoxidădeă
carbon,ăDioxidădeăcarbon,ăFumăcaustic,ăcorosivăşiăOxiziădeăazot.ă

SEC IUNEAă11:ăINFORMA IIăTOXICOLOGICEă

11.1ă
ă
ă

Informa iiăprivindăefecteleătoxicologiceăă
Toxicitateăacut ă
Ingerareă

ă

Inhalareă

ă

Contactăcuăpieleaă

ă
ă

Corodarea/iritareaăpieliiă
Lezareaăgrav /iritareaăochiloră

15609ă
ă

ă

respira iei.ăOămasc ăadecvat ăcuăfiltruătipăAă(EN14387ăsauăEN405)ăpoateăfiă
indicat .ă

10.1ă
10.2ă
10.3ă
10.4ă

11.ă

www.vpgsensors.com

ă
ă
UNRECOGNISEDăPHRASEăă
UNRECOGNISEDăPHRASEă:ă>ă2000ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
UNRECOGNISEDăPHRASEăă
UNRECOGNISEDăPHRASEă:ă>ă20ămg/lă
UNRECOGNISEDăPHRASEăă
UNRECOGNISEDăPHRASEă:ă>ă2000ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
Irit.ăPieleă2:ăProvoac ăiritareaăpielii.ăă
Irit.ăoc.ă2:ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ăă
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ă

FIŞAăTEHNIC ăDEăSIGURAN
ă

ă

Edi ieărevizuit :ă1.0ăăData:ă13/03/2017ă
ă
ACCORDINGăTOăEC-REGULATIONSă1907/2006ă(REACH),ă
1272/2008ă(CLP)ă&ă2015/830ă

ă

ă
ă
ă
ă
ă

ă

Sensibilizareaăc ilorărespiratoriiăsauăaăpieliiă
Mutagenitateaăcelulelorăgerminativeă
Cancerogenitateaă
Toxicitateaăpentruăreproducereă
STOTă(toxicitateăasupraăorganeloră int ăspecifice)ă–ă
expunereăunic ă
STOTă(toxicitateăasupraăorganeloră int ăspecifice)ă–ă
expunereărepetat ă
Pericolăprinăaspirareă

11.2ă

Alteăinforma iiă

ă

12.ă

Toxicitateă

12.2ă
12.3ă
12.4ă
12.5ă
12.6ă

Persisten ăşiădegradabilitateă
Potentialădeăbioacumulareă
Mobilitateăînăsolă
Rezultateleăevalu riiăPBTăşiăvPvBă
Alteăefecteăadverseă

Metodeădeătratareăaădeşeuriloră

13.2ă

Informa iiăsuplimentare.ă

ă
Num rulăONUă
Denumireaăcorect ăONUăpentruăexpedi ieă
Clasaă(clasele)ădeăpericolăpentruătransportă
Grupulădeăambalareă
Pericoleăpentruămediulăînconjur toră

14.6ă
14.7ă

Precau iiăspecialeăpentruăutilizatoriă
Transportăînăvrac,ăînăconformitateăcuăanexaăIIălaă
MARPOL73/78ăşiăCodulăIBCă
Informa iiăsuplimentare.ă

15.ă
15.1ă

UNRECOGNISEDăPHRASEăă
UNRECOGNISEDăPHRASEăăLC50ă(96ăore)ă>ă100ămg/lă(Peşti)ă
UNRECOGNISEDăPHRASEăă
Produsulănuăareăpoten ialădeăbioacumulare.ă
Seăpresupuneăc ăsubstan aăareăoămobilitateăridicat ăînăsol.ă(Solubilăînăap .)ă
NuăesteăclasificatăcaăfiindăPBTăsauăvPvB.ăă
Niciăunulăcunoscut.ă

Nuădeăpres ăalănediluateăşiăunneutralisedălaăcanalizare.ăArunca iăacestăprodusăşiă
ambalajulăs uăcaădeşeuriăpericuloase.ăUNRECOGNISEDăPHRASEăă
Aăseăeliminaăînăconformitateăcuăcon inutulădeăstatălocale,ăsauădeălegisla iaă
na ional .ă

ADR/RIDă/ăIMDGă/ăIATA/ICAOă
1993ă
FLAMMABLEăLIQUID,ăN.O.Să(ToluenăşiăEthylămethylăketone)ă
3ă
IIă
Nuăesteăconsideratăunăpoluantămarin./ăSubstan ăpericuloas ăpentruămediulă
ambiantă
VeziăSec iunea:ă2ă
Neaplicabil.ă
Niciunul.ă

SEC IUNEAă15:ăINFORMA IIăDEăREGLEMENTAREă

15.1.1ă
ă

Regulamente/legisla ieăînădomeniulăsecurit ii,ă
s n t iiăşiăalămediuluiăspecificeă(specific )ăpentruă
substan aăsauăamesteculăînăcauz ă
Reglement rileăUEă
UNRECOGNISEDăPHRASEăă

ă

Autoriza iileăşiă/ăsauărestric iiăprivindăutilizareaă

15.1.2ă
ă
15.2ă

Regulamenteăna ionaleă
Wassergefährdungsklasseă(Germania)ă
Evaluareaăsecurit iiăchimiceă

15609ă
ă

StotăREă2:ăPoateăprovocaăleziuniăaleăorganelorăînăcazădeăexpunereăprelungit ă
sauărepetat .ăă
Asp.ăTox.ă1:ăPoateăfiămortalăînăcazădeăînghi ireăşiădeăp trundereăînăc ileă
respiratorii.ăă
Niciunul.ă

SEC IUNEAă14:ăINFORMA IIăREFERITOAREăLAăTRANSPORTă

ă
14.1ă
14.2ă
14.3ă
14.4ă
14.5ă

14.8ă

UNRECOGNISEDăPHRASEăă
UNRECOGNISEDăPHRASEăă
UNRECOGNISEDăPHRASEăă
Tox.ărepr.ă2:ăSusceptibilădeăaăd unaăf tului.ăă
StotăSEă3:ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ăă

SEC IUNEAă13:ăCONSIDERA IIăPRIVINDăELIMINAREAă

13.1ă

14.ă

ă

SEC IUNEAă12:ăINFORMA IIăECOLOGICEă

12.1ă

13.ă

www.vpgsensors.com

Niciunulă
Exclusivăpentruăutilizatoriăprofesionişti.ă
REACH:ăANEXAăXVIIărestric iileălaăproducerea,ăintroducereaăpeăpia ăşiăIă
utilizareaăanumitorăsubstan e,ăpreparateăşiăIăarticoleăpericuloase.ăToluen:ă
UNRECOGNISEDăPHRASEăă48.ă
Clasaădeăpericol:ă2ăă
Nuăesteădisponibil.ă
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ă

ă
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ă
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ă

16.ă
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ă

SEC IUNEAă16:ăALTEăINFORMA IIă

Urm toareleăsec iuniăcon inătexteărev zuteăsauăafirma iiănoi:ă1-16.ă
ă
Referin e:ăFis ăcuădateădeăsecuritateăexistent ă(SDS),ăUNRECOGNISEDăPHRASEăToluenă(Nr.ăCASă108-88-3)ăşiăEthylămethylăketoneă(Nr.ăCASă7893-3),ăşiăÎnregistrareă(înregistr ri)ăECHAăexistent ă(existente)ăpentruăToluenă(Nr.ăCASă108-88-3),ăTitaniumăDioxideă(Nr.ăCASă13463-67-7)ăşiăEthylă
methylăketoneă(Nr.ăCASă78-93-3).ă
ă
Proceduraădeăclasificareă
Clasificareaăsubstan eiăsauăaăamesteculuiăÎnă
conformitateăcuăRegulamentulă(CE)ănră1272/2008ă(PCL)ă
Lich.ăinfl.ă2;ăH225ă
PunctulădeăAprindereă[Closedăcup/Vasăînchis]ă
UNRECOGNISEDăPHRASEă/ăPunctădeăfierbereă(°C)ă
Asp.ăTox.ă1;ăH304ă
UNRECOGNISEDăPHRASEăăVâscozitateaă
Irit.ăPieleă2;ăH315ă
Calculareăpragă
Irit.ăoc.ă2;ăH319ă
Calculareăpragă
StotăSEă3;ăH336ă
Calculareăpragă
Tox.ărepr.ă2;ăH361dă
Calculareăpragă
StotăREă2;ăH373ă
Calculareăpragă
ă

ă

LEGEND ă
LTELă
Limit ădeăexpunereăpeătermenălungă
STELă
Limit ăaăexpuneriiăpeătermenăscurtă
DNELă
Derivateăf r ăefecteălaănivelă
PNECă
Deăconcentra ieăprevizibil ăf r ăefecteă
PBTă
PBT:ăPersistente,ăBioacumulabileăşiăToxiceă
vPvBă
vPvT:ăfoarteăPersistenteăşiăfoarteăToxiceă
ă
ă
Sfatăprivindăinstruirea:ătrebuieăanalizateăprocedurileădeălucruăimplicateă?iăamploareaăpoten?ial ăaăexpunerii,ădeoareceăastfelăseăpoateăstabiliădac ăesteă
necesarăunănivelămaiăridicatădeăprotec?ie.ă
ă
Conditiiălegaleă
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
(alteleădecâtăceleăap ruteăcaăurmareăaămor iiăsauăr niriiăpersoaneiăcauzateădeăoădefec iuneăaăprodusului,ădacaăesteădovedităastfel),ăceăpotărezultaădină
folosireaăacestorăinforma ii.ăNuăseăpoateăpresupuneălibertateaădeăfolosireăaăPatentelor,ăDrepturilorădeăAutorăsauăProiect rii.ă
ă
Anexaălaăfişaăcuădateădeăsecuritateăextins ă(eSDS)ă
Niciăoăinforma ieădisponibil .ă
ă
ă
ă
ă
ă

15609ă
ă
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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.
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