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

ă
ă
ă
ă
1.4ă
ă
ă

Elementădeăidentificareăaăprodusuluiă
Denumireăprodusăă
Utiliz riărelevanteăidentificateăaleăsubstan eiăsauă
amesteculuiăşiăutiliz riăcontraindicateă
Utilizareăidentificat ă
Utilizeazaăsf tui iăs ănuă
ă
Detaliiăprivindăfurnizorulăfişeiăcuădateădeăsecuritateă
Identificareaăcompanieiă

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

II/ÎNTREPRINDERIIă

ă
M-CoatăBă(Controlă#ă1072ăandăHigher)ă
ă
PC9aăAcopeririăşiăvopsele,ădiluan i,ăagen iădeăîndep rtareăaăvopseleiă
Totăceănuăesteămen ionatămaiăsus.ă
ă
ă
VISHAYăMEASUREMENTSăGROUPăUKăLTDă
StroudleyăRoadă
Basingstokeă
Hampshireă
RG24ă8FWă
MareaăBritanieă
+44ă(0)ă1256ă462131ă
+44ă(0)ă1256ă471441ă
mm.uk@vishaypg.comă
ă
ă
(00-1)ă703-527-3887ă
Toateălimbileăoficialeăeuropene.ă

CHEMTRECă(24ăore)ă

SEC IUNEAă2:ăIDENTIFICAREAăPERICOLELORă
2.1ă
2.1.1ă

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

ă
2.2ă
ă
ă
ă
ă

ă
Elementeăpentruăetichet ăă
Denumireăprodusă
Con ine:ă
ă
Pictogram ă(pictograme)ădeăpericolă

ă
Flam.ăLiq.ă2;ăH225ă
EyeăIrrit.ă2;ăH319ă
STOTăSEă3;ăH336ă
Carc.ă1B;ăH350ă
ă
ă
M-CoatăBă(Controlă#ă1072ăandăHigher)ă
Formaldehid ,ăEthylămethylăketoneă
ă

ă

ă
ă
ă
ă

ă
Cuvântă(cuvinte)ădeăavertizareă
ă
Declara iaădeăpericolă

ă
ă

ă
Declara iaădeăPrecau ieă

15604ă
ă

ă
ă
PERICOLă
ă
ă
H225:ăLichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ă
H319:ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ă
H336:ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ă
H350:ăPoateăprovocaăcancer.ă
ă
P201:ăProcura iăinstruc iuniăspecialeăînainteădeăutilizare.ă
P210:ă Aă seă p straă departeă deă surseă deă c ldur ,ă suprafe eă fierbin i,ă scântei,ă
fl c riă iăalteăsurseădeăaprindere.ăFumatulăinterzis.ă
P280:ă Purta iă m nuşiă deă protec ie/îmbr c minteă deă protec ie/echipamentă deă
protec ieăaăochilor/ăechipamentădeăprotec ieăaăfe ei.ă
P261:ăEvita iăs ăinspira iăcea a/vaporii/spray-ul.ă
P305+P351+P338:ă ÎNă CAZă DEă CONTACTă CUă OCHII:ă cl ti iă cuă aten ieă cuă ap ă
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Informa iiăsuplimentareă

ă
2.3ă

ă
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timpădeămaiămulteăminute.ăScoate iălentileleădeăcontact,ădac ăesteăcazulăşiădac ă
acestălucruăseăpoateăfaceăcuăuşurin .ăContinua iăs ăcl ti i.ă
P308+P313:ăÎNăCAZăDEăexpunereăsauădeăposibil ăexpunere:ăconsulta iămedicul.ă
ă
EUH066:ăExpunereaărepetat ăpoateăprovocaăuscareaăsauăcr pareaăpielii.ă
EUH208:ăCon ine:ăFormaldehid .ăPoateăprovocaăoăreac ieăalergic .ă
ă
Niciăunulăcunoscut.ă

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

Formaldehid ^ă

Nr.ăECă

REACHăNrădeă
inregistrareă

Ţ74ă

78-93-3ă

201-159-0ă

Nuăesteăînc ăinclusă
înăfluxulădeălivr riă

Ţ0.13ă

50-00-0ă

200-001-8ă

Nuăesteăînc ăinclusă
înăfluxulădeălivr riă

Declara iaădeăpericolă
Flam.ăLiq.ă2;ăH225ă
EyeăIrrit.ă2;ăH319ă
STOTăSEă3;ăH336ă
EUH066ă
AcuteăTox.ă3;ăH301ă
AcuteăTox.ă3;ăH311ă
SkinăCorr.ă1B;ăH314ă
SkinăSens.ă1;ăH317ă
AcuteăTox.ă3;ăH331ă
Muta.ă2;ăH341ă
Carc.ă1B;ăH350ă
LimitaădeăConcentra ieăSpecific ă
SkinăCorr.ă1B;ăH314:ăCă≥ă25ă%ă
EyeăIrrit.ă2;ăH319:ă5ă%ă≤ăCăŢă25ă%ă
STOTăSEă3;ăH335:ăCă≥ă5ă%ă
SkinăSens.ă1;ăH317:ăCă≥ă0,2ă%ă
SkinăIrrit.ă2;ăH315:ă5ă%ă≤ăCăŢă25ă%ă

ă
Pentruătextăcompletăsauădeclara iaădeăH/Păveziăsec iuneaă16.ă^substan ăcuălimit ădeăexpunereăna ional .ă*Substan ăcuălimit ădeăexpunereălaăloculă
deămunc ălaănivelăComunitar.ă
ă

SEC IUNEAă4:ăM SURIăDEăPRIMăAJUTORă

ăă

ă
4.1ă
ă

Descriereaăm surilorădeăprimăajutorăă
Auto-protec ieăaăAiderăprimaă

ă

Inhalareă

ă

Contactăcuăpieleaă

ă

Contactăcuăochiiă

15604ă
ă

Utiliza iă echipamentulă deă protec ieă individual ă conformă cerin elor.ă Purtatiă
echipamentăadecvatădeăprotec ieăindividual ,ăs ăeviteăcontactulădirect.ăAsigura iă
ventila ieă adecvat .ă Nuă inhala iă vapori.ă Evita iă oriceă contact.ă Îmbr c minteaă
contaminat ătrebuieăsp lat ăînainteădeăaăfiăreutilizat .ă
ÎNă CAZă DEă INHALARE:ă transporta iă persoanaă laă aeră liberă iă men ine i-oă într-oă
pozi ieă confortabil ă pentruă respira ie.ă Suna iă laă ună CENTRUă DEă INFORMAREă
TOXICOLOGIC /unămedicădac ănuăv ăsim i iăbine.ăÎNăCAZăDEăexpunereăsauădeă
posibil ăexpunere:ăconsulta iămedicul.ă
ÎNăCAZăDEăCONTACTăCUăPIELEA:ăScoate iăhaineleăcontaminateăşiăsp la iătoateă
zoneleă afectateă cuă mult ă ap .ă Sp la iă îmbrac minteaă contaminat ,ă înainteă deă
reutilizare.ăÎnăcazădeăiritareăaăpieliiăsauădeăerup ieăcutanat :ăconsulta iămedicul.ăÎNă
CAZăDEăexpunereăsauădeăposibil ăexpunere:ăconsulta iămedicul.ă
ÎNă CAZă DEă CONTACTă CUă OCHII:ă cl ti iă cuă aten ieă cuă ap ă timpă deă maiă multeă
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Ingerareă

4.2ă

Celeămaiăimportanteăsimptomeăşiăefecte,ăatâtăacute,ă
câtăşiăîntârziateă

4.3ă

Indica iiăprivindăoriceăfelădeăasisten ămedical ă
imediat ăşiătratamenteleăspecialeănecesareă
Adnot riăpentruăunămedic:ă

ă

ă
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minute.ă Scoate iă lentileleă deă contact,ă dac ă esteă cazulă şiă dac ă acestă lucruă seă
poateă faceă cuă uşurin .ă Continua iă s ă cl ti i.ă Dac ă iritareaă ochiloră persist :ă
consulta iă medicul.ă ÎNă CAZă DEă expunereă sauă deă posibil ă expunere:ă consulta iă
medicul.ă
ÎNăCAZăDEăÎNGHI IRE:ăseăcl teşteăgura.ăVictimaăs ăbeaămult ăap .ăNuădaănimică
orală uneiă persoaneă inconştient.ă Nuă induce iă stareaă deă vom ă decâtă dac ă viă s-aă
indicată acestă lucruă deă c treă personalulă medical.ă Suna iă laă ună CENTRUă DEă
INFORMAREă TOXICOLOGIC /ună medică dac ă nuă v ă sim i iă bine.ă ÎNă CAZă DEă
expunereăsauădeăposibil ăexpunere:ăconsulta iămedicul.ă
Provoac ă oă iritareă grav ă aă ochilor.ă Poateă provocaă somnolen ă sauă ame eal .ă
Poateă cauzaă cancer.ă Expunereă repetat ă poateă cauzaă uscareaă sauă cr pareaă
pilelii.ăPoateăproduceăreac iiăalergiceălaăpersoaneădejaăsensibilizate.ă
Trata iăsimptomatic.ă
ÎNă CAZă DEă ÎNGHI IRE:ă Substan aă poateă fiă inhalat ă înă pl mâniă Siăpoateă cauzaă
pneumonieăchimic ă

SEC IUNEAă5:ăM SURIăDEăCOMBATEREăAăINCENDIILORă
5.1ă
ă

Mijloaceădeăstingereăaăincendiiloră
MijloaceădeăStingereăCorespunz toareă

ă
5.2ă

Mijloaceădeăstingereănecorespunz toareă
Pericoleăspecialeăcauzateădeăsubstan aăsauă
amesteculăînăcauz ă

5.3ă

Recomand riădestinateăpompieriloră

ă
Stinge iăcuăbioxidădeăcarbon,ăpulbereăchimic ăuscat ,ăspum ăsauăprinăstropireăcuă
ap .ăă
Nuăfolosi iăjetădeăap .ăă
Seă poateă descompuneă într-ună incendiuă emanîndă gazeă toxice.ă Monoxidă deă
carbon,ă Dioxidă deă carbon.ă Împiedica iă lichidulă s ă seă scurg ă înă canaliz ri,ă
subsoluriăşiăpu uriădeălucru;ăvaporiiăpotăcreaăoăatmosfer ăexploziv .ăVaporiiăsuntă
maiă greiă decâtă aerulă Siă potă fiă transporta iă peă distan eă considerabileă pân ă laă oă
surs ădeăaprindere,ăundeăpotădeclanSaăexplozii.ăÎmpiedica iălichidulăs ăseăscurg ă
înăcanaliz ri,ăsubsoluriăşiăpu uriădeălucru;ăvaporiiăpotăcreaăoăatmosfer ăexploziv .ă
Poateăformaăperoxiziăexplozivi.ă
Pompieriă trebuieă s ă poarteă echipamentă deă protec ieă complet,ă inclusivă autoaparată deă respira ie.ă Nuă inhala iă aburi.ă R ci iă containereleă prină stropireă cuă ap ă
dac ăsîntăexpuseălaăfoc.ăEvita iăaăalergaăoffălaăc ileănavigabileăşiădeăcanalizare.ă

SEC IUNEAă6:ăM SURIăDEăLUATăÎNăCAZăDEăDISPERSIEăACCIDENTAL ă
6.1ă

Precau iiăpersonale,ăechipamentădeăprotec ieăşiă
proceduriădeăurgen ă

6.2ă

Precau iiăpentruămediulăînconjur toră

6.3ă

Metodeăşiămaterialăpentruăizolareaăincendiilorăşiă
pentruăcur enieă

6.4ă

Trimiteriăc treăalteăsec iuniă

Aten ieă -ă scurgerileă potă fiă alunecoase.ă Asigura iă ventila ieă adecvat .ă Opri iă
scurgerea,ă dac ă acestă lucruă seă poateă faceă înă siguran .ă Elimina iă toateă surseleă
deăaprindere,ădac ăacestălucruăseăpoateăfaceăînăsiguran .ăăAăseăp straădeparteă
deăsurseădeăc ldur ,ăsuprafe eăfierbin i,ăscântei,ăfl c riă iăalteăsurseădeăaprindere.ă
Fumatulă interzis.ă Utiliza iă echipamentulă deă protec ieă individual ă conformă
cerin elor.ăVeziăSec iunea:ă8.ăNuăinhala iăvapori.ă
Aă seă evitaă eliberareaă înă mediulă înconjur tor.ă Nuă l sa iă saă intreă înă canaliz ri,ă
şan uriăsauăcursuriădeăap .ăVaporiiăsuntămaiăgreiădecâtăaerulăSiăpotăfiătransporta iă
peă distan eă considerabileă pân ă laă oă surs ă deă aprindere,ă undeă potă declanSaă
explozii.ă Scurgerileă sauă sc p rileă necontrolateă ină cursurileă deă ap ă trebuieă
semnalateăAgen ieiădeăMediuăsauăforurilorădeăcontrolăadecvate.ă
Utilizareaă non-scânteiă echipamenteă deă laă ridicareaă deversareă deă inflamabil.ă
Adsorbi iă scurgerileă peă nisip,ă p mântă sauă oriceă materială adsorbantă potrivit.ă
Transfera iă într-ună containeră pentruă indep rtare.ă Ventila iă zonaă Siă sp la iă loculă
undeăaăavutălocăscurgerea,ădup ăceăsubstan aăaăfostăprelevat .ăElimina iăaceast ă
substan ăSiăambalajulăs uăcaădeSeuriăpericuloaseă
VeziăSec iunea:ă8,ă13ă

SEC IUNEAă7:ăMANIPULAREAăŞIăDEPOZITAREAă
7.1ă

15604ă
ă

Precau iiăpentruămanipulareaăînăcondi iiădeăsecuritateă Asigura i-v ăc ăpersonalulăesteăinstruit,ăpentruăaăreduceăexpunereaălaăminimum.ă
Procura iăinstruc iuniăspecialeăînainteădeăutilizare.ăAănuăseămanipulaădecâtădup ă
ceă auă fostă cititeă şiă în eleseă toateă m surileă deă securitate.ă Asigura iă ventila ieă
adecvat .ăNuăinhala iăvapori.ăÎnăcazulăînăcareăventilareaăesteăinsuficient ,ăpurta iă
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7.2ă

Condi iiădeădepozitareăînăcondi iiădeăsecuritate,ă
inclusivăeventualeăincompatibilit iă

ă
ă
ă

Temperaturaădeăpastrareăă
Durataădeăpastrareă
Materialeăincompatibileă

7.3ă

Utilizareăfinal ăspecific ă(utiliz riăfinaleăspecifice)ă

ă

www.vishaypg.com

echipamentădeăprotec ieărespiratorie.ăAăseăp straă departeădeăsurseădeăc ldur ,ă
suprafe eăfierbin i,ăscântei,ăfl c riă iăalteăsurseădeăaprindere.ăFumatulăinterzis.ăAră
puteaă formaă ună amestecă explozivă cuă aerul,ă maiă alesă înă spa iiă închise.ă Aă seă luaă
m suriă deă precau ieă împotrivaă desc rc riiă statice.ă Purta iă m nuşiă deă
protec ie/îmbr c minteă deă protec ie/echipamentă deă protec ieă aă ochilor/ă
echipamentădeăprotec ieăaăfe ei.ăEvita iăoriceăcontact.ăAănuămânca,ăbeaăsauăfumaă
înătimpulăutiliz riiăprodusului.ăă
Leg tur ă laă p mânt/conexiuneă echipoten ial ă cuă recipientulă şiă cuă echipamentulă
deă recep ie.ă P stra iă numaiă înă recipientulă original.ă Aă seă depozitaă într-ună spa iuă
bineăventilat.ăP stra iărecipientulăînchisăetanş.ăAăseăp straădeparteădeăsurseădeă
c ldur ,ă suprafe eă fierbin i,ă scântei,ă fl c riă iă alteă surseă deă aprindere.ă Fumatulă
interzis.ăArăputeaăformaăunăamestecăexplozivăcuăaerul,ămaiăalesăînăspa iiăînchise.ă
Aăseăferiădeăluminaăsolar ădirect .ă
Ambiant.ăă
Stabilăînăcondi iiănormale.ă
Aă seă p straă departeă de:ă Lichidă inflamabil,ă Agentă oxidant,ă Substan ă coroziv ă
Substan e,ăAlcooli.ă
VeziăSec iunea:ă1.2.ă

SEC IUNEAă8:ăCONTROALEăALEăEXPUNERII/PROTEC IAăPERSONAL ăăăăăăăăăăăăăăă
8.1ă
8.1.1ă
ă
ă

Parametriădeăcontrolă
Limiteădeăexpunereăprofesional ă
ă

SUBSTAN

ă

Etil-metilăşiăceton ă
Formaldehid ă

Nr.ăCASă
78-93-3ă
50-00-0ă

ă
ă
ă
LETLă(8ăoreă
p r iăpeămilionă
(ppm))ă
200ă
-ă

LETLă(8ăoreă
mg/mł)ă

STELă(15ămin.ă
ppm)ă

STELă(15ămin.ă
mg/m3)ă

Not ă

600ă
1.2ă

300ă
-ă

900ă
3ă

VEP,ăSk,ăVLEPSă
VEPă

ă
Surs :ăVEP:ăValoriăLimit ăDeăExpunereăProfesional ă(ANEXAăNr.ă31:ăNormeleăGeneraleădeăProtec ieăaăMuncii),ăSkă-ăPoateăfiăabsorbităprinăpiele.,ă
VLEPS:ăValoareaălimiteiădeăexpunereăprofesional ăsemnificativ mă
ă
ă
ă
8.1.2ă
Oăvaloareăbiologic ălimit ădeă
Nestabilit.ă
ă
ă
ă
8.1.3ă
PNECsăşiăDNELsă
Nestabilit.ă
ă
8.2ă
Controaleăaleăexpuneriiă
ă
ă
ă
ă
8.2.1ă
Controaleleătehniceăcorespunz toareă
Asigura i-v ăc ăpersonalulăesteăinstruit,ăpentruăaăreduceăexpunereaălaăminimum.ă
Asigura iă ventila ieă adecvat .ă Nivelurileă atmosfericeă trebuiescă men inuteă
conformeăcuălimitaădeăexpunereăprofesional .ă
ă
ă
ă
8.2.2ă
M suriădeăprotec ieăindividual ,ăcumăarăfiă
M suriă generaleă deă igien ă pentruă manipulareaă deă substan eă chimiceă suntă
echipamentulăindividualădeăprotec ieă(EIP)ăă
aplicabile.ă P stra iă igienaă industrial .ă Evita iă oriceă contact.ă Nuă inhala iă vapori.ă Aă
seă sp laă mâinileă înainteaă pauzeloră şiă dup ă loculă deă munc .ă P stra iă separată
haineleădeălucru.ăNuămânca i,ănuăbe iăsauănuăfuma iălaăloculădeămunc .ăÎNăCAZă
DEăexpunere:ăSp laăcuăap ăproasp t ăînăcazulăînăcontactăcuăpieleaăsauăochii.ă
ă
ă
ă
ă
Protec iaăochilor/fe eiă
Purta iă ochelariă deă protec ieă ochiă deă protec ieă împotrivaă stropiloră deă lichide.ă
Purta iădeăprotec ieăaăochilor,ăcuăprotec ieălateral ă(EN166).ă
ă

ă
ă

ă
ă
Protec iaăpieliiă

ă

15604ă
ă

Protec iaămâinilor:ăă
Purta iăm nuşiăimpermeabileă(EN374).ăIndiceădeăprotec ieă6,ăaferentăunuiăintervală
deă permeabilitateă deă >ă 480ă minute,ă conformă ENă 374ă M nuşiă ară trebuiă s ă fieă
schimbată înă modă regulată pentruă aă evitaă problemeleă deă permeabilitate.ă Timpă
Breakthroughă dină materialulă deă m nuşi:ă seă refer ă laă informa iileă furnizateă deă
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c treăproduc torăm nuşiă".ăă
Materialeă corespunz toare:ă Butil-cauciucă (Grosimeaă minim :ă 0.7mm),ă Cauciucă
butadien-nitrilică(Grosimeaăminim :ă0.4mm)ă

Deăprotec ieăaăcorpului:ăă
Purta iă îmbr c minteă ă impermeabil ă deă protec ie,ă inclusivă cizme,ă halată deă
laborator,ăSor ăsauăsalopet ,ădup ăcaz,ăpentruăaăpreveniăcontactulăcuăpielea.ăă

ă
ă

ă
Protec iaărespira ieiă

ă
ă
8.2.3ă

ă
Pericoleătermiceă
ă
ControlulăExpuneriiăMediuluiă

SEC IUNEAă9:ăPROPRIET
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

Înă cazulă înă careă ventilareaă esteă insuficient ,ă purta iă echipamentă deă protec ieă
respiratorie.ă Oă masc ă adecvat ă cuă filtruă tipă Aă (EN141ă sauă EN405)ă poateă fiă
indicat .ăă
Neaplicabilă
ă
Aăseăevitaăeliberareaăînămediulăînconjur tor.ăă

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 eiăMethylăethylăketoneă
Vâscoas ămaroădeschisăLichidăcolorată
Ceton ăMirosă
Nuăesteădisponibil.ă
Nestabilit.ă
-86°Că
82.3°Că(Amestec)ă
-9ă°Că[Closedăcup/Vasăînchis]ă
1ă(BuAcăţă1)ă
Neaplicabilă-ăamestecălichidă
LEL:ă2.0ăUEL:ă10.0ă
12.6ăkPaăată25ºCă
>1ă(Aerăţă1)ă
0.81ăg/cm³ă(H2Oăţă1)ă
>10%ă(Ap )ă
0.3ălogăPowă(40ă°C)ă
404ă°Că
Nuăesteădisponibil.ă
2.038ămPaăsă(Viscozitateădinamic )ă25ă°Că
Nuăesteădisponibil.ă
Neoxidant.ă
ă
Con ineăIngredienteăOrganiceăVolatile:ă675ăg/literă

SEC IUNEAă10:ăSTABILITATEăŞIăREACTIVITATEă
10.1ă
10.2ă
10.3ă

Reactivitateă
Stabilitateăchimic ă
Posibilitateaădeăreac iiăpericuloaseă

10.4ă
10.5ă

Condi iiădeăevitată
Materialeăincompatibileă

10.6ă

ProduşiădeăDescompunereăPericuloşiă

15604ă
ă

Stabilăînăcondi iiănormale.ă
Stabilăînăcondi iiănormale.ă
Lichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ăVaporiiăpotăfiăinvizibili,ămaiăgreiădecîtăaerulăşiăseă
disperseaz ă de-aă lungulă solului.ă Ară puteaă formaă ună amestecă explozivă cuă aerul,ă
maiăalesăînăspa iiăînchise.ăă
Aăseăferiădeăcaldura,ăsurseădeăaprindereăşiădeăluminaădirect ăaăsoarelui.ăă
Lichidăinflamabil,ăAgentăoxidant,ăSubstan ăcoroziv ăSubstan e,ăAlcooli,ăPuternică
AciziăşiăBaze.ă
Seă poateă descompuneă într-ună incendiuă emanîndă gazeă toxice.ă Monoxidă deă
carbon,ăDioxidădeăcarbon.ăă
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SEC IUNEAă11:ăINFORMA IIăTOXICOLOGICEă
11.1ă

Informa iiăprivindăefecteleătoxicologiceăă

ă

Toxicitateăacut ă-ăIngerareă

ă

Formaldehid :ă

ă

Toxicitateăacut ă-ăInhalareă

ă

Formaldehid :ă

ă

Toxicitateăacut ă-ăContactăcuăpieleaă

ă

Formaldehid :ă

ă
ă

Corodarea/iritareaăpieliiă
Ethylămethylăketone:ă

ă
ă
ă
ă
ă
ă
ă

Formaldehid :ă
Lezareaăgrav /iritareaăochiloră
Ethylămethylăketone:ă
Sensibilizareaăc ilorărespiratoriiăsauăaăpieliiă
Formaldehid :ă
Mutagenitateaăcelulelorăgerminativeă
Formaldehid :ă

ă
ă

Cancerogenitateaă
Formaldehid :ă

ă
ă

Toxicitateaăpentruăreproducereă
STOTă(toxicitateăasupraăorganeloră int ăspecifice)ă–ă
expunereăunic ă
Ethylămethylăketone:ă

ă

ă
ă
11.2ă

STOTă(toxicitateăasupraăorganeloră int ăspecifice)ă–ă
expunereărepetat ă
Pericolăprinăaspirareă
Alteăinforma iiă

Toateădateleădeătestăpentruăsubstan eleămen ionateăauăfostăpreluateădină
înregistr rileăexistenteăînăECHA.ă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
CalculareaăToxicit iiăAcuteăEstimateăaăAmestecului:ăEstimatăLC50ă>ă2000ă
mg/kgăgc/zi.ă
Clasificareăarmonizat ăă
RezultatulăTestului:ăLD50ă(oral,ăşobolan)ămg/kg:ă330ă–ă650ă(95%ăCL)ă(OECDă
401)ă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
CalculareaăToxicit iiăAcuteăEstimateăaăAmestecului:ăEstimatăLC50ă>20.0ămg/l.ă
Clasificareăarmonizat ăă
RezultatulăTestului:ăLC50ă(Inhalare,ă(şobolan))ăppm:ăŢ463ă(OECDă403)ă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
CalculareaăToxicit iiăAcuteăEstimateăaăAmestecului:ăEstimatăLC50ă>ă2000ă
mg/kgăgc/zi.ă
Clasificareăarmonizat ăă
RezultatulăTestului:ăLD50ă(piele,ăiepure)ămg/kg:ă270ă(BandmanăA.L.ăetăal,ă1989)ă
Expunereărepetat ăpoateăcauzaăuscareaăsauăcr pareaăpilelii.ă
Contactulăprelungităcuăpieleaăareăcaărezultatădegresareaăpielii,ăconducândălaă
irita iiăşi,ăînăuneleăcazuri,ădermatite.ă(SmithăRă&ăMayersăMR,ă1944)ă
RezultatulăTestului:ăSubstan ăcoroziv ă(OECDă404)ă
EyeăIrrit.ă2;ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ă
RezultatulăTestului:ăIritantăpentruăochi.ă(OECDă405)ă
Poateăproduceăreac iiăalergiceălaăpersoaneădejaăsensibilizate.ă
RezultatulăTestului:ăSensibilizantă(OECDă429)ă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
RezultatulăTestului:ăMutagen ă(studiu in vitro privind deteriorarea Si/sau
regenerarea ADN)ă(Rosado,ăI.V.ăetăal,ă2011)ă
Carc.ă1B;ăPoateăcauzaăcancer.ă
RezultatulăTestului:ăEfecteălocale,ăStomacă(şobolan),ăCronic.ăoralăexpunere.ă
NOAECă10ămg/kgăgc/ziă(TobeăMăetăal,ă1989)ă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
STOTăSEă3;ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ă
Sobolaniă laă toateă nivelurileă deă dozare:ă anomaliiă deă mersă Si/sauă postur .ă Laă
grupurileă cuă dozeă maiă ridicate,ă Sobolaniiă auă intrată înă stareă deă com ă sauă deă
imobilizareă laă câtevaă oreă deă laă administrare,ă câtevaă dintreă animaleă fiindă
inconStienteătimpădeă24ădeăore.ă(OECDă423)ă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Peăbazaădatelorădisponibile,ăcriteriileădeăclasificareănuăsuntăîndeplinite.ă
Niciăunulăcunoscut.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
EstimatăAmestecăLC50ă>100ămg/lă(Peşti)ă
Rapidăbiodegradabil .ă
Produsulăareăunăpoten ialăsc zutădeăbioacumulare.ăă
Seăpresupuneăc ăprodusulăareăoămobilitateăridicat ăînăsol.ăAp ăSolubil.ă
NuăesteăclasificatăcaăfiindăPBTăsauăvPvB.ă
Niciăunulăcunoscut.ă

SEC IUNEAă13:ăCONSIDERA IIăPRIVINDăELIMINAREAă
13.1ă

15604ă
ă

Metodeădeătratareăaădeşeuriloră

Elimina iă aceast ă substan ă Siă ambalajulă s uă caă deSeuriă periculoaseTrimiteă
dup ă pre-tratamentă pentruă oă instala ieă corespunz toareă aă incineratoruluiă deă
deşeuriăpericuloaseăînăconformitateăcuălegisla ia.ăă
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13.2ă

Informa iiăsuplimentare.ă

ă
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Aăseăeliminaăînăconformitateăcuăcon inutulădeăstatălocale,ăsauădeălegisla iaă
na ional .ă

SEC IUNEAă14:ăINFORMA IIăREFERITOAREăLAăTRANSPORTă
ă
14.1ă
14.2ă
14.3ă
14.4ă
14.5ă
14.6ă
14.7ă

ă
Num rulăONUă
Denumireaăcorect ăONUăpentruă
expedi ieă
Clasaă(clasele)ădeăpericolăpentruă
transportă
Grupulădeăambalareă
Pericoleăpentruămediulăînconjur toră

ADR/RIDă
UNă1193ă
ETHYLăMETHYLăKETONEă
(METHYLăETHYLăKETONE)ă
3ă

IMDGă
UNă1193ă
ETHYLăMETHYLăKETONEă
(METHYLăETHYLăKETONE)ă
3ă

IIă
Neclasificată

IIă
IIă
Nuăesteăconsideratăunăpoluantă Neclasificată
marin.ă

Precau iiăspecialeăpentruăutilizatoriă
VeziăSec iunea:ă2ă
Transportăînăvrac,ăînăconformitateăcuă Neaplicabilă
anexaăIIălaăMARPOL73/78ăşiăCodulăIBCă

ă

IATA/ICAOă
UNă1193ă
ETHYLăMETHYLăKETONEă
(METHYLăETHYLăKETONE)ă
3ă

ă

SEC IUNEAă15:ăINFORMA IIăDEăREGLEMENTAREă
15.1ă

15.1.1ă
ă

Regulamente/legisla ieăînădomeniulăsecurit ii,ă
s n t iiăşiăalămediuluiăspecificeă(specific )ăpentruă
substan aăsauăamesteculăînăcauz ă
Reglement rileăUEă
Autoriza iileăşiă/ăsauărestric iiăprivindăutilizareaă

ă

EvaluareaăSubstan elorăCoRAPă

15.1.2ă
ă
15.2ă

Regulamenteăna ionaleă
Germaniaă
Evaluareaăsecurit iiăchimiceă

Formaldehid :ă Înregistrareaă 28:ă Restric ionareaă furniz riiă substan eloră Siă
amestecuriloră c treă consumatori,ă înă cazulă înă careă suntă clasificateă caă Siă
Cancerigenă1Aăsauă1Bă
Methylăethylăketone:ăSubstan ăidentificat ăpentruăevaluareăînă2018ă
Formaldehid :ăSubstan aăaăfostăevaluat ăînă2013;ăStatulăMembruăcareăaăefectuată
evaluareaăaăpropusăcaăsolicitan ilorăs ăliăseăcear ăinforma iiăsuplimentareă
Clasaădeăpericol:ă1ă
Nuăesteănecesar ăoăevaluareădeăsiguran ăchimic ăsubăREACH.ă

SEC IUNEAă16:ăALTEăINFORMA IIă
Urm toareleăsec iuniăcon inătexteărev zuteăsauăafirma iiănoi:ăă
Sectiuneaă2ă
Declara iaădeăPrecau ieă
Con ine:ăAd ugareaăEthylămethylăketoneă
ă
ă
Referin e:ăă
Fis ă cuă dateă deă securitateă existent ă (SDS),ă Clasificareaă Armonizat ă (Clasific rileă Armonizate)ă pentruă ă Ethylă methylă ketoneă (CASă No.ă 78-93-3)ă şiă
Formaldehid ă(CASăNo.ă50-00-0).ăÎnregistrareă(înregistr ri)ăECHAăexistent ă(existente)ăpentruăEthylămethylăketoneă(CASăNo.ă78-93-3)ăşiăFormaldehid ă
(CASăNo.ă50-00-0).ă
ă
TrimiteriălaăLucr rileădeăSpecialitate:ă
1.ă SmithăRă&ăMayersăMR,ă1944,ăStudyăofăpoisoningăandăfireăhazardsăofăbutanoneăandăacetone,ăIndustrialăHygiene:ă23,ă174-176ă
2.ă "Vrednieăchemichescieăveshestva,ăgalogenăIăkislorodăsodergashieăorganicheskieăsoedinenia".ă(Hazardousăsubstances.ăGalogenăandăoxygenă
containingăsubstances),ăBandmanăA.L.ăetăal.,ăChimia,ă1994.ă-,336,1984ă
3.ă Rosado,ăI.V.ăetăal,ă2011,ăFormaldehid ăcatabolismăisăessentialăinăcellsădeficientăforătheăFanconiăanemiaăDNAărepairăpathway,ăNatureăStruc.ă&ă
Mol.ăBio.ă18ă(12):ă1432-1434ă
4.ă TobeăM,ăNaitoăK,ăKurokawaăY,ă1989,ăChronicătoxicityăstudyăonăFormaldehid ăadministeredăorallyătoărats,ăToxicologyă56:ă79-86ă
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
Punctulădeăaprindereă(°C)ă[Closedăcup/Vasăînchis]ă/ăPunctă
deăfierbereă(°C)ăRezultatulăTestuluiă

15604ă
ă

Pagina:ă7ădină8ă

ă

FIŞAăTEHNIC ăDEăSIGURAN
ă

ă

Edi ieărevizuit :ă2.0ăăData:ă10ăMaiă2018ă
ă
CE-CONFORMăREGULAMENTULUIă1907/2006ă(REACH),ă
1272/2008ă(PCL)ă&ă2015/830ă

ă

EyeăIrrit.ă2;ăH319ă
STOTăSEă3;ăH336ă
Carc.ă1B;ăH350ă
EUH066:ăExpunereaărepetat ăpoateăprovocaăuscareaăsauă
cr pareaăpielii.ă
EUH208:ăCon ine:ăFormaldehid .ăPoateăprovocaăoăreac ieă
alergic .ă

ă
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Calculareăpragă
Calculareăpragă
Calculareăpragă
Calculareăpragă
Calculareăpragă

ă
LEGEND ă
LTEL:ăLimit ădeăexpunereăpeătermenălungă
STEL:ăLimit ăaăexpuneriiăpeătermenăscurtă
DNEL:ăDerivateăf r ăefecteălaănivelă
PNEC:ăDeăconcentra ieăprevizibil ăf r ăefecteă
PBT:ăPBT:ăPersistente,ăBioacumulabileăşiăToxiceă
vPvB:ăfoarteăPersistenteăşiăfoarteăBioacumulabileă
ă
ă
Clasificareădeăpericolă/ăCodădeăclasificare:ă
Declara iaădeăpericolă
Flam.ăLiq.ă2;ăLichidăinflamabil,ăCategorieă2ă
H225:ăLichidăşiăvaporiăfoarteăinflamabili.ă
AcuteăTox.ă3;ăToxicitateăacut ,ăCategorieă3ă
H301:ăToxicăînăcazădeăînghi ire.ă
AcuteăTox.ă3;ăToxicitateăacut ,ăCategorieă3ă
H311:ăToxicăînăcontactăcuăpielea.ă
SkinăCorr.ă1B;ăCorodarea/iritareaăpielii,ăCategorieă1Bă
vcProvoac ăarsuriăgraveăaleăpieliiăşiălezareaăochilor.ă
SkinăIrrit.ă2;ăCorodarea/iritareaăpielii,ăCategorieă2ă
H315:ăProvoac ăiritareaăpielii.ă
SkinăSens.ă1;ăPieleăSensibilizarea,ăCategorieă1ă
H317:ăPoateăprovocaăoăreac ieăalergic ăaăpielii.ă
EyeăIrrit.ă2;ăOchiăIrita ie,ăCategorieă2ă
H319:ăProvoac ăoăiritareăgrav ăaăochilor.ă
AcuteăTox.ă3;ăToxicitateăacut ,ăCategorieă3ă
H331:ăToxicăînăcazădeăinhalare.ă
STOTăSEă3;ăToxicitateăasupraăunuiăorgană int ăspecifică–ăoăsingur ă
H335:ăPoateăprovocaăiritareaăc ilorărespiratorii.ă
expunere,ăCategorieă3ă
STOTăSEă3;ăToxicitateăasupraăunuiăorgană int ăspecifică–ăoăsingur ă
H336:ăPoateăprovocaăsomnolen ăsauăame eal .ă
expunere,ăCategorieă3ă
Mutaă2;ăMutagenitateaăcelulelorăgerminative,ăCategorieă2ă
H341:ăSusceptibilădeăaăprovocaăanomaliiăgenetice.ă
Canc.ă1B;ăCancerogenitatea,ăCategorieă1Bă
H350:ăPoateăprovocaăcancer.ă
EUH066:ăExpunereaărepetat ăpoateăprovocaăuscareaăsauăcr pareaăpielii.ă
ă
EUH208:ăCon ine:ă(denumireaăsubstan eiăcareăcauzeaz ăsensibilizarea).ă
ă
Poateăprovocaăoăreac ieăalergic .ă
ă
ă
Conditiiălegaleăă
Informa iileă prezentateă înă aceast ă publica ieă sauă altfelă furnizateă Utilizatoriloră suntă considerateă caă fiindă corecteă şiă suntă oferiteă cuă bun ă credin ,ă dară
Utilizatorilorăleărevineăresponsabilitateaădeăaăseăîncredin aăc ăacestăprodusăesteăcorespunz torăpentruăscopurileălorăproprii.ăVishayăPrecisionăGroupănuă
ofer ă niciă oă garan ieă asupraă potriviriă produsuluiă oric ruiă scopă particulară şiă oriceă garan ieă sauă condi ionareă implicit ă (statutar ă sauă deă alt ă natur )ă esteă
exclus ăexceptândăcazulăînăcareăexcep iaăesteăprev zut ădeălege.ăVishayăPrecisionăGroupănuăaccept ăr spundereaăpentruăpierderiăsauădistrugeriă(alteleă
decâtăceleăap ruteăcaăurmareăaămor iiăsauăr niriiăpersoaneiăcauzateădeăoădefec iuneăaăprodusului,ădacaăesteădovedităastfel),ăceăpotărezultaădinăfolosireaă
acestorăinforma ii.ăNuăseăpoateăpresupuneălibertateaădeăfolosireăaăPatentelor,ăDrepturilorădeăAutorăsauăProiect rii.ă
ă
ă

15604ă
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.

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

www.vpgsensors.com
1

