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1. Identificarea substantei/amestecului si a companiei/societatii 

Identificarea produsului. 

Denumirea comercială: weber.ton variosil 

Numărul fişei cu date de securitate: XXP006087 

Utilizari relevante identificate pentru substanta sau amestec si utilizari nerecomandate. 

Nu există informaţii relevante în acest sens. 

Domeniul de utilizare al substantei/amestecului: Produse chimice pentru constructii 

Detalii referitoare la furnizor, la persoana care a întocmit fişa cu date de securitate. 

Producător/furnizor.Saint-Gobain Weber Terranova GmbH 

      A-1230 Wien, Gleichentheilgasse 6 

      tel. +43 / (0) 5 06 150 / 140 

      Christian.Hoefer@weber-terranova.at 

      Număr de urgenţă. Informaţii în caz de intoxicare: Viena Tel. +43/1/ 406 43 43 

      

 

 

 

 

 

2. Identificarea pericolelor 

Clasificarea substantei sau a amestecului. 

Clasificarea conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 

       GHS07     

Iritatarea pielii 2  H315 Provoacă iritarea pielii 

      Iritarea ochilor 2  H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor 

Clasificarea in conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE. 

Nu se aplica. 

Nu se aplica. 

Informatii referitoare la pericole special pentru oameni si mediu: 

Produsul nu trebuie sa fie etichetat conform procedurii de evaluare “Ghid general de clasificare 

pentru preparate in UE” in ultima versiune valabila.      

Sistemul de clasificare: 

Clasificarea corespunde dispoziţiilor din anexa B al Regulamentului chimic austriac, cu toate 

acestea este completat de informaţii din literatura de specialitate şi de informaţiile oferite de 

către compania producătoare. 

   

 

 

 



 
Fişa cu date de securitate 

conform (CE) 1907/2006, Articolul 31 

                                                                                                                             data de actualizare: 01.07.2015 rev 01 

 

 
 

 

 

Elementele etichetei 

  

 

 Etichetarea conform directivelor UE. 

  Potrivit ultimei ediţii a “ Orientărilor generale de clasificare a produselor EU” şi a procedurii de calcul, 

produsul nu              este obligat la etichetare în acest sens.  

       În cazul manipulării substanţelor chimice, se vor respecta măsurile de precauţie obişnuite. 

        

 

 

       Codificarea speciala pentru anumite substante: 

       Fisa cu date de securitate disponibila pentru utilizatorii prefesionisti la cerere. 

       

 

 

       Indicaţii suplimentare: Se exclud. 

       Alte pericole: 

       Rezultatele evaluării, potrivit PBT si vPvB. 

       PBT:  Nu se aplica. 

       vPvB: Nu se aplica. 

 

     

 

 

 

3.  Compoziţia/ informaţii cu privire la componente. 

  Caracterizare chimică: Amestecuri 

  Descriere: Amestec de substanţe enumerate mai jos cu adaosuri de materiale nepericuloase. 

  Materiale cu conţinut periculos : 

  Contine : Solutie apoasa de alcalisilicati si stabilizarori organici 

 C  R34 ;  

            

           Iritarea pielii cat de pericol 2, H315 

                             Iritarea ochilor cat de pericol 2 , H319.      

            

Indicaţii suplimentare:  

Continutul exact al frazelor de risc se regasesc in capitolul 16 
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4. Măsuri de prim ajutor. 

Descrierea măsurilor de prim ajutor. 

Informatii generale: Nu sunt necesare măsuri speciale de prim ajutor. 

După inhalare: Se va ieşi la aer curat,in caz de agravări, se va consulta un medic.  

După contactul cu pielea: În general, produsul nu este iritant. 

După contactul cu ochii: Clatiti ochiul tinandu-l deschis timp de cateva minute cu apa potabila. Pe 

cât posibil,apa să aibă o temperatură de cca.20-30
0 
C. 

După înghiţire: În caz de complicaţii se va consulta un medic. 

Informatii pentru medic: 

Cele mai importante simptome si efecte,atat acute cat si intarziate 

Nu există informaţii relevante în acest sens. 

Indicaţii pentru îngrijire medicală de urgenţă sau de specialitate: 

      Nu există informaţii relevante în acest sens. 

5. Măsuri pentru combaterea incendiilor: 

Mijloace de stingere 

Extinctorul potrivit 

CO2 ; pulbere sau apa gazoasa.Incendiile puternice trebuie stinse cu jet de apa sau spuma 

rezistenta la alcool. 

           Alte pericole cauzate de material sau amestec. 

           Nu există informaţii relevante în acest sens. 

           Indicaţii pentru combaterea incendiilor. 

           Echipamente speciale de protecţie. Nu sunt necesare măsuri speciale 

6.   Măsuri în caz de scurgeri accidentale 

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: 

Nu este necesar 

Precauții pentru mediul înconjurător: 

      Nu sînt necesare măsuri speciale. 

      Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: 

     Produsul se absoarbe cu un material de îmbibare adecvat (nisip, făină, legătură de acizi, 

absorbant universal, rumeguș). 

      Trimiteri catre alte sectiuni: Nu se formeaza substante periculoase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Manipulare şi depozitare. 

Manipularea: 

Precautii pentru manipularea in siguranta. Nu se impun masuri speciale 

Indicaţii pentru protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor: Nu se impun măsuri speciale. 

   Conditii pentru depozitarea in siguranta,inclusiv orice incompatibilitati: 

Depozitare: 

Cerinţe de depozitare şi recipiente: Se va depozita doar in recipiente originale, inchise. 

 Informatii despre depozitarea intr-o singura unitate de depozitare comuna:Nu se impune 
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Alte indicaţii cu privire la modul de depozitare: nu există 

Utilizări specifice finale: Nu există informaţii relevante în acest sens 

 

 

8. Controlul expunerii / protectia pesonala 

Indicaţii suplimentare în vederea creării de edificii tehnice: 

Nu există date suplimentare, vezi punctul 7.  

Parametrii de control. 

Elemente şi valori limită referitoare la locul de muncă, care vor fi controlate: 

Indicaţii suplimentare: La baza lor se vor afla TRGS 900 (lista MAK), folosit ca bază pentru 

pregătirea și / sau revizuirea acestei fișe su date de securitate. 

Controlul expunerii. 

Echipament de protectie personala: 

Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului: 

Se vor respecta normele uzuale de protectie, referitoare la manevrarea produselor chimice. 

Înainte de pauze şi la terminarea lucrului, mâinile vor fi spălate. 

Protecţia căilor respiratorii: Dacă încăperea este bine aerisită,nu este necesară masca de 

protectie. 

Protecţia mâinilor: În cazul contactului de durată cu materialul, se recomandă purtarea mănusilor 

de protecţie. 

Materialul mănuşilor: 

Cauciuc butilic. 

Cauciuc nitrilic. 

Protecţia ochilor: Se recomandă utilizarea ochelarilor de protectie in timpul manipularii.  

      Protecţia corporală: Echipament de lucru. 
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9. Proprietăţi fizice si chimice. 

Informaţii pentru legenda de bază referitoare la proprietăţile fizice şi chimice. 

Informaţii generale. 

Aspectul: 

Forma:                                                        Fluida 

Culoarea:                                                    Conform specificatiei produsului 

Mirosul:                                                      Nu este caracteristic 

Limita de miros:                                         Nespecificată. 

Valoarea PH:                                              Nespecificată. 

Transformare: 

Punctul de topire/valori de topire:              Nespecificat. 

Punctul de fierbere/valoarea de fierbere:   100
0 
C (212 °F) (DIN) 

Punctul de inflamabilitate:                         Nu este cazul 

Punctul de aprindere:                                Nu este cazul 

Temperatura de descompunere:                Nespecificat. 

Autoaprindere:                                           Produsul nu se autoaprinde. 

Pericol de explozie:                                   Produsul nu prezinta pericol de explozie.     

Limite de explozie: 

Inferioare:                                                   Nespecificată. 

Superioare:                                                 Nespecificată. 

Proprietati oxidante:                                   Nespecificate.           

Presiunea aburilor la 20
0
C( 68°F)                23 hPa  (17mmHg) (DIN 51640) 

Densitatea:                                                 Nespecificată. 

Densitatea in vrac:                                     Nu se aplica    

Densitatea vaporilor:                                  Nespecificată.   

Viteza de evaporare :                                   Nespecificată.   

Solubil in / Miscibil cu 

Apă:                                                              Partial solubil 

Vâscozitate 

Dinamică:                                                  Nespecificată. 

Cinematică:                                               Nespecificată. 

Separare de solventi:                                Nespecificată. 

Conţinut de solventi: 

Ue-VOC:                                                        0,00% 

Alte informatii:                                              Inexistente 
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10. Stabilitate si reactivitate. 

Reactivitate. 

Stabilitate chimică. 

Descompunere termică/condiţii de evitat. 

În caz de utilizare corectă, nu există descompuneri ale produsului. 

Posibilitatea unor reacţii periculoase: Nu se cunosc reacţii periculoase. 

Materiale incompatibile: Nu există informaţii relevante în acest sens.  

 Produse de descompunere periculoase: Nu se cunosc reactii periculoase 

11.  Date toxicologice: 

Informații privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută: 

Iritabilitate primară: 

Pe piele: Nu are efecte iritante cunoscute. 

La ochi: Nu are efect iritant cunoscut. 

Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante. 

Informații toxicologice suplimentare: 

Produsul nu este obligat la clasificare în funcție de metoda de calcul din Directiva Generală a 

Comunității Europene asupra clasificării preparatelor în ultima sa versiune 

12. Date referitoare la mediu. 

Toxicitate. 

Toxicitate acvatică: Nu există informaţii relevante în acest sens. 

Persistenţa si degrabilitatea: Nu există informaţii relevante în acest sens. 

Manifestarea în diferite segmente ale naturii: 

Potenţial de bioacumulare: Nu există informaţii relevante în acest sens 

Mobilitate in sol: Nu există informaţii relevante în acest sens. 

Alte indicatii ecologice:. 

Informatii ecologice: 

A nu se infiltra in apele freatice, în rețeaua de apă sau în sistemele de canalizare. 

Rezultatele evaluarii PBT si vPvB 

PBT: Neutilizabil. 

vPvB: Neutilizabil. 

Alte reacţii dăunătoare: Nu există informaţii relevante în acest sens 
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13.     Indicaţii pentru îndepărtarea produsului: 

Metode de tratare 

Recomandari: 

Cantităţi mici de produs pot fi de depuse  împreună cu deseul menajer. 

Produsul diluat cu apa se intareste dupa 5-6 ore si se poate elimina ca si deseu industrial. 

Catalog European de deşeuri: 

Număr posibil de cod de deşeu. Codul corect se aplică în funcţie de provenienţa deseului. 

08 02 99 / Deseuri nespecificate in alta parte 

  Ambalaje murdare: 

Recomandări: Eliminare conform regulamentelor impuse de către autorităţi. 

Ambalajele necontaminate, pot fi incluse în circuitul de reciclare 

14. Date referitoare la transport. 

Numar-UN 

ADR, ADN, IMDG, IATA                                      Nu se aplica 

Insemnele de expediere conventionale 

ADR, ADN, IMDG, IATA                                      Nu se aplica 

Clasa de periculozitate la transport 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

Clasa                                                                     Nu se aplica 

Grupa de ambalare 

ADR, ADN, IMDG, IATA                                       Nu se aplica 

Pericole pentru mediu                                        Nu este cazul 

Masuri speciale de precautie 

pentru utilizator.                                                  Nu este cazul 

Transportul vrac în conformitate cu anexa II 

din Convenția MARPOL 73//78 și Codul IBC     Nu este cazul 

Transport/alte date.                                  Nu este periculos pentru transport 

“Model Regulament”de tip UN                                    - 
 

     

15. Informatii de reglementare 

Evaluarea securitatii chimice : O evaluarea a securitatii chimice nu a fost efectuata 
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16.  Alte informaţii: 

 Informaţiile se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre, însă ele nu reprezintă nici o 

asigurare în ceea ce priveste caracteristicile produsului şi nu va determina o relatie contractuala 

valida din punct de vedere legal. 

 

Frazele de risc relevante: 

 

H315 Provoacă iritarea pielii 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

 

R34 Provoacă arsuri. 

 

Departamentul emitent al Fisei cu date de securitate : Departamentul Asigurarea Calitatii. 

Persoana de contact: Christian Hofer, Tel: +43/ (0) 5 06 150/ 140 

 

Prescurtări şi acronime:  

RID: Reglementarea international referitoare la transportul bunurilor periculoase pe caile ferate. 

ICAO: Organizatia internationala a aviatiei civile. 

ADR: Acordul European pentru transportul marfurilor periculoase pe sosele 

IMDG: Codul maritime international pentru bunuri periculoase 

IATA: Asociatia transportului aerian international 

GHS: sistemul global armonizat pentru clasificarea si etichetarea substantelor periculoase. 

 


