
FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1907/2006 (REACH), Anexa II

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Solutie etansare caroserie T-SMPDenumirea comercială sau
descrierea amestecului

-Numărul de înregistrare

Sinonime Nimic.

Număr SDS 8061

Codul produsului Ford Internal Ref.: 185977

Data publicării 25-noiembrie-2014

Număr versiune 2,0

Data revizuirii 26-noiembrie-2014

Data înlocuirii 25-noiembrie-2014

Product use uz public

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate Substanţe de etanşare şi adezivi

Utilizări contraindicate Nimic cunoscut.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumirea companiei Ford Romania S.A.
Adresă Strada Henry Ford numarul 29

200745 Craiova
România

Număr de telefon +40 372 37 3673
Adresă Ford-Werke GmbH

Edsel-Ford-Str. 2-14
50769 Köln
Germania

Număr de telefon +49 221 90-33333
E-mail HSE@rle.de
1.4 Număr de telefon care
poate fi apelat în caz de
urgență

+49 (0) 6132-84463 (GBK GmbH – 24/7)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Amestecul a fost evaluat şi/sau testat din punct de vedere al caracteristicilor fizice, pericolelor pentru sănătate şi mediul
înconjurător şi este aplicabilă următoarea clasificare.

Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE amendată
Acest preparat nu întruneşte criteriile de clasificare conform Directivei 1999/45/CE, amendată.

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, amendat

Acest amestec nu întruneşte criteriile de clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008, amendat.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 amendat

Nimic.Pictograme de pericol

Cuvânt de avertizare Nimic.

Fraze de pericol Nimic.

Fraze de precauţie

Prevenire Nimic.

Intervenţie Nimic.

Depozitare Nimic.

Eliminare Nimic.

Informaţii suplimentare pe
etichetă

EUH210 - Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3. Alte pericole Amestecul nu conține o substanță care îndeplinește criteriile de o PBT sau vPvB substanta.
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SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.2. Amestecuri

NoteNr. de INDEXNr. de înregistrare REACHNr. CAS / Nr. CE%Denumire chimică

Informaţii generale

DSD:

Flam. Liq. 3;H226, Acute Tox. 4;H332

Clasificare: R10, Xn;R20

CLP:

-01-2119513215-52-xxxx2768-02-7
220-449-8

1-<5Etenil (trimetoxi) silan

Lista abrevierilor şi simbolurilor care pot fi utilizate mai sus:
CLP: Reglementarea nr. 1272/2008.
DSD: Directiva 67/548/CEE.

Comentarii privind compoziţia Textul integral pentru toate frazele R şi H este afişat la secţiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Informaţii generale Solicitaţi asistenţă medicală dacă orice stare de disconfort persistă.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare Mutaţi la aer curat. Dacă apar simptome sau dacă acestea persistă, chemaţi medicul.

Contact cu pielea Se va spăla cu apă şi săpun. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Contact cu ochii Clătiţi cu apă. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Ingerare Clătiţi gura. Nu se vor provoca varsaturi fara aviz medical. Dacă apar simptome, solicitaţi asistenţă
medicală.

4.2. Cele mai importante
simptome și efecte, atât acute,
cât și întârziate

Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

4.3. Indicații privind orice fel de
asistență medicală imediată și
tratamentele speciale necesare

Trataţi simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Pericole generale de incendiu Nu este disponibil.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere
corespunzătoare

Abur de apă. Spumă rezistentă la alcooli. Pulbere. Bioxid de carbon (CO2).

Mijloace de stingere
necorespunzătoare

Nu folosiţi jetul de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate
de substanța sau amestecul în
cauză

Focul poate genera gaze iritante, corozive şi/sau toxice.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecţie
special destinat
pompierilor

În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respiraţie autonom şi îmbrăcăminte de protecţie
completă.

Proceduri speciale
destinate pompierilor

Mutaţi containerele din zona de incendiu dacă acest lucru se poate face fără riscuri.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu
este implicat în situaţii de
urgenţă

Ţineţi persoanele ne-necesare la distanţă. Nu atingeţi containerele avariate sau materialul
deversat decât dacă purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată. Pentru măsurile de protecţie
personală, consultaţi punctul 8 al FDS.

Pentru personalul care
intervine în situaţii de
urgenţă

Ţineţi persoanele ne-necesare la distanţă. Utilizaţi mijloacele de protecţie personală recomandate
la secţiunea 8 a FDS.

6.2. Precauții pentru mediul
înconjurător

Evitaţi deversarea în sistemele de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.

SDS ROMANIANumele materialului: Solutie etansare caroserie T-SMP

Ford Internal Ref.: 185977    Versiunea nr.: 2,0    Data revizuirii 26-noiembrie-2014    Data publicării: 25-noiembrie-2014 2 / 11



6.3. Metode și material pentru
izolarea incendiilor și pentru
curățenie

Deversate mari: Opriţi scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Stăviliţi
materialul scurs, acolo unde este posibil și puneți în containere. Acoperiţi cu o folie de plastic
pentru a preveni împrăştierea. Absorbiţi în vermiculită, nisip uscat sau pământ şi depozitaţi în
containere. După recuperarea produsului, clătiţi zona cu apă.

Deversate mici: Se va şterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă, lână). Curăţaţi bine
suprafaţa pentru a înlătura contaminarea reziduală.

Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăştiat înapoi în container pentru a fi refolosit. Eliminaţi
în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni Pentru măsurile de protecţie personală, consultaţi punctul 8 al FDS. Pentru evacuarea deşeurilor,
consultaţi punctul 13 al FDS.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru
manipularea în condiții de
securitate

Evitaţi dispersarea în mediu. Respectaţi întotdeauna măsurile pentru o bună igienă personală,
precum spălarea după manipularea materialului şi înainte de a mânca, a bea şi/sau a fuma.
Spălaţi în mod regulat îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie, pentru a înlătura agenţii
contaminanţi.

7.2. Condiții de depozitare în
condiții de securitate, inclusiv
eventuale incompatibilități

Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat.
Temperatură de depozitare: Între 15 şi 25°C.

7.3. Utilizare finală specifică
(utilizări finale specifice)

Substanţe de etanşare şi adezivi

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1. Parametri de control

Limite de expunere
profesională

Nu s-au înregistrat limite de expunere pentru ingredient(e).

Valori limită biologice Nu s-au înregistrat limite biologice de expunere pentru ingredient(e).

Proceduri de monitorizare
recomandate

Respectaţi procedurile standard de monitorizare.

Nivel calculat fără efect (DNEL)

FormăComponente Tip Cale Valoare

Etenil (trimetoxi) silan (CAS 2768-02-7) Consumator Dermic 26,9
mg/kg/BW/day

Expunerea pe termen
scurt - efecte sistemice

Dermic 0,3 mg/kg/BW/day Efecte sistemice ale
expunerii pe termen lung

Inhalare 93,4 mg/m3 Expunerea pe termen
scurt - efecte sistemice

Inhalare 1,04 mg/m3 Efecte sistemice ale
expunerii pe termen lung

Oral 0,3 mg/kg/BW/day Efecte sistemice ale
expunerii pe termen lung

Profesie Dermic 0,69
mg/kg/BW/day

Efecte sistemice ale
expunerii pe termen lung

Inhalare 4,9 mg/m3 Efecte sistemice ale
expunerii pe termen lung

Concentrațiile predictibile fără efect (PNEC)

FormăComponente Tip Cale Valoare

Etenil (trimetoxi) silan (CAS 2768-02-7) Inaplicabil Apă de mare 0,034 mg/l
Apa dulce 0,34 mg/l
Sediment 0,00124 mg/g Apă proaspătă
Sediment 0,00012 mg/g Apă de mare
Sol 0,000052 mg/g
STP 110 mg/l

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice
corespunzătoare

Trebuie folosită o bună ventilaţie generală (de obicei, cu schimbarea de 10 ori pe oră a aerului).
Ratele de ventilaţie trebuie adaptate condiţiilor. Dacă este cazul, utilizaţi metode de izolare a
procesului, instalaţii de evacuare prin ventilare locală sau alte proceduri de control tehnologic
pentru a menţine nivelurile de concentraţie în aer sub limitele de expunere stabilite. Dacă limitele
de expunere nu au fost stabilite, menţineţi concentraţiile din aer la un nivel acceptabil.

Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală
Informaţii generale Echipamentul de protecţie personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN şi în acord

cu furnizorul de echipament de protecţie a personalului.
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Protecţia ochilor/feţei Purtaţi ochelari de siguranţă cu scuturi laterale (sau ochelari de protecţie).

Protecţia pielii

- Protecţia mâinilor Cauciuc nitril

Grosimea mănuşilor 0.4 mm.
Timpul de penetrare >=480 min

Recomandare de manusi: Camatril Velours® 730 (Kächele-Cama GmbH, sursa de furnizare, a se
vedea www.kcl.de) sau produs comparabil.

Protecţia mâinilor în cazul contactului prin stropire
Cauciuc nitril

Grosimea mănuşilor 0.4 mm.
Timpul de penetrare >= 480 min

Recomandare de manusi: Camatril Velours® 730 (Kächele-Cama GmbH, sursa de furnizare, a se
vedea www.kcl.de) sau produs comparabil.

Manusile de protectie care se utilizeaza trebuie sa corespunda specificatiilor UE, directiva
89/686/EC si standardului rezultant EN374. Informatiile de mai sus furnizate se bazează pe test de
laborator în conformitate cu EN374. Recomandarea este valida numai pentru produsul furnizat si
pentru aplicatia specificata. Conditiile speciale  de lucru ca de exemplu caldura sau efortul
mecanic care se abat de la conditiile de testare, pot reduce efectul de protectie prevazut de catre
manusile recomandate.

- Altele A se purta echipamentul de protecție corespunzător.

Protecţia respiraţiei În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător.

Pericole termice Dacă este necesar, purtaţi îmbrăcăminte de protecţie termică corespunzătoare.

Măsuri de igienă Respectaţi întotdeauna măsurile pentru o bună igienă personală, precum spălarea după
manipularea materialului şi înainte de a mânca, a bea şi/sau a fuma. Spălaţi în mod regulat
îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie, pentru a înlătura agenţii contaminanţi.

Controlul expunerii mediului Managerul pe probleme de mediu înconjurător  trebuie să fie informat cu privire la toate
deversările însemnate.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect        

Stare fizică Solid.

Formă Pastă.

Culoare Alb

Miros Inodor.

Pragul de acceptare a
mirosului

Nu este disponibil.

pH Nu este disponibil.

Punctul de topire/punctul de
îngheţare

Nu este disponibil.

Punctul inițial de fierbere și
intervalul de fierbere

Nu este disponibil.

Punctul de aprindere nu este cazul

Viteza de evaporare Nu este disponibil.

Inflamabilitate (solid, gaz) Nu este disponibil.

Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie

Limită de inflamabilitate -
inferioară (%)

Nu este disponibil.

Limită de inflamabilitate -
superioară (%)

Nu este disponibil.

Presiunea de vapori Nu este disponibil.

Densitatea vaporilor Nu este disponibil.

Densitatea relativă Nu este disponibil.

Solubilitatea (solubilitățile)

Solubilitate (apă) insolubil

Solubilitate (altele) Nu este disponibil.
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Coeficientul de partiţie
(n-octanol/apă)

Nu este disponibil.

Temperatura de autoaprindere Nu este disponibil.

Temperatura de descompunere Nu este disponibil.

Vâscozitate Nu este disponibil.

Proprietăţi explozive Nu este disponibil.

Proprietăţi oxidante Nu este disponibil.

9.2. Alte informații

Densitate 1,40 g/cm3 (@ 20 °C)

VOC (EU) 0 %

VOC (CH) < 3 %

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate Produsul este stabil şi nereactiv în condiţii normale de utilizare, depozitare şi transport.

10.2. Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiţii normale.

10.3. Posibilitatea de reacții
periculoase

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.4. Condiții de evitat Contact cu materialele incompatibile.

10.5. Materiale incompatibile Nimic cunoscut.

10.6. Produși de
descompunere periculoși

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Informaţii generale Nu este disponibil.

Informaţii privind căile probabile de expunere

Inhalare Nu este clasificat.

Contact cu pielea Nu este clasificat.

Contact cu ochii Nu este clasificat.

Ingerare Nu este clasificat.

Simptome Nimic cunoscut.

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută Nu este clasificat.

Corodarea/iritarea pielii Nu este clasificat.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea
ochilor

Nu este clasificat.

Sensibilizarea căilor
respiratorii

Nu este clasificat.

Sensibilizarea pielii Nu este clasificat.

Mutagenitatea celulelor
germinative

Nu este clasificat.

Cancerogenitatea Nu este clasificat.

Toxicitatea pentru reproducere Nu este clasificat.

Toxicitate asupra organelor
țintă specifice – expunere
unică

Nu este clasificat.

Toxicitate asupra organelor
țintă specifice – expunere
repetată

Nu este clasificat.

Pericol prin aspirare Nu este clasificat.

Informaţii referitoare la
amestec în raport cu substanţa

Nu există informaţii disponibile.

Alte informații Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate Produsul nu este clasificat drept periculos pentru mediul înconjurător. Totuşi, acest lucru nu
exclude posibilitatea ca deversări frecvente sau în cantităţi mari să aibă un efect nociv asupra
mediului înconjurător.
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Componente Rezultatele evaluărilorSpecii

Etenil (trimetoxi) silan (CAS 2768-02-7)

Acvatic

EC50Alge > 100 mg/l, 72 h OECD 201Alge

EC50Crustacei > 100 mg/l, 48 h OECD 202Daphnae

* Evaluările produsului se pot baza pe o serie de elemente suplimentare care nu au fost prezentate.

LC50Peşte 191 mg/l, 96 h OECD 203Peşte

12.2. Persistență și
degradabilitate

Nu există date despre degradabilitatea acestui produs.

12.3. Potențial de
bioacumulare

Nu există date disponibile.

Coeficientul de repartiţie
n-octanol/apă (log Kow)

Nu este disponibil.

Factorul de bioconcentrare
(FBC)

Nu este disponibil.

12.4. Mobilitate în sol Nu există date disponibile.

12.5. Rezultatele
evaluării PBT și vPvB

Amestecul nu conține o substanță care îndeplinește criteriile de o PBT sau vPvB substanta.

12.6. Alte efecte adverse Nu este aşteptat din partea acestui component niciun alt efect advers asupra mediului
înconjurător (de exemplu epuizarea stratului de ozon, potenţial de creare fotochimică a ozonului,
tulburări endocrine, potenţial de încălzire globală).

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deşeuri reziduale Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Containerele golite sau căptuşelile pot
reţine anumite cantităţi reziduale de produs. Acest material şi containerul său trebuie eliminate
într-o modalitate sigură (vezi: Instrucţiuni de eliminare).

Ambalaj contaminat Containerele goale trebuie să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi
reciclate şi eliminate. Întrucât containerele goale pot păstra reziduuri de produs, respectaţi
avertismentele de pe etichete chiar şi după ce containerul a fost golit.

Cod deşeuri UE Codul deşeului trebuie stabilit în acord cu utilizatorul, producătorul şi serviciile de eliminare a
deşeurilor.

08 04 09

15 01 06

Metode/informaţii referitoare la
eliminare

Colectaţi şi corectaţi sau evacuaţi în containere sigilate, în locuri special amenajate pentru deşeuri.

Precauții speciale Eliminaţi în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

IATA

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

IMDG

Nu au fost declarate mărfuri periculoase.

Inaplicabil.14.8. Transport în vrac, în
conformitate cu anexa II la
MARPOL 73/78 și Codul IBC

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau
amestecul în cauză

Regulamente ale UE

Inaplicabil.

Restricții privind utilizarea

Inaplicabil.
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Alte reglementări Produsul este clasificat şi marcat în conformitate cu directivele CE sau legile naţionale aferente.
Această Fişă Tehnică de Securitate îndeplineşte normele Regulamentului CE nr. 1907/2006. În
conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte
etichetă.

Alte regulamente ale UE EU Directivei 96/82/CE - Controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe
periculoase: Cantităţile-prag stabilite pentru aplicarea articolelor 6 şi 7: Inaplicabil.

Regulamente naționale Respectaţi reglementările naţionale privind agenţii chimic.

VOC (EU): 0 %

15.2. Evaluarea securității
chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranţă.

Clasa pericol apă.

VwVwS (Conform Anexei
IV)

WGK1

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Lista abrevierilor

CA: Categorie articol.
cf., cf. cu: conform, conform cu.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferinţa americană a
igieniştilor industriali guvernamentali).
AFNOR: Association Française de Normalisation (French Institute for Standards (Institutul
Francez pentru Standarde)).
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Inland Waterways (Acordul European privind transportul internaţional de
bunuri periculoase pe căile navigabile interne)).
ADR: Accord européen relatif transport des merchandises dangereuses par route (European
agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (Acordul European
privind transportul internaţional de bunuri periculoase pe şosele)).
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational threshold limit value - Germany (Valoarea limită
ocupaţională, Germania)).
AICS: Australian Inventory of Chemical Substances (Lista oficială a substanţelor chimice din
Australia).
ANSI: American National Standards Institute (Institutul Naţional American pentru Standarde).
AOEL: Acceptable Operator Exposure Level (Nivel de expunere acceptabil pentru operator).
AOX: adsorbable organic halogen compounds (compuşi organici absorbabili de halogen).
aprox.: aproximativ.
ASTM International: American Society for Testing and Materials (Societatea Americană pentru
testări şi Materiale).
ATE: Acute Toxicity Estimate (Estimarea toxicităţii acute) în conformitate cu REGULAMENTUL
(CE) nr.1272/2008 (CLP).
BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federal Institute for Materials Research
and Testing, Germany (Institutul federal pentru cercetarea materialelor şi testare, Germania)).
Concentrația maximă admisibilă de substanțe biologice de lucru (BAT: Biologische
Arbeitsstofftoleranzwerte).
BAuA: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Federal Institute for Occupational
Health and Safety, Germany (Institutul federal pentru siguranţă şi sănătate ocupaţională,
Germania)).
BCF: Bio-concentration factor (Factor de bioconcentrare).
BET: Brunauer-Emmett-Teller.
BLV: Valoare limită biologică.
BLV: Valoarea limitei biologice (BGW: Biologischer Grenzwert, Austria).
BMGV: Biological Monitoring Guidance Value (Valoare orientativă pentru monitorizare biologică)
(EH40, Regatul Unit).
BSI: British Standards Institute (Institutul Britanic pentru Standarde).
BS: British Standard (Standard Britanic).
BOD5: Biochemical oxygen demand within 5 days (Cererea biochimică de oxigen pe durata a 5
zile).
BOD: Biochemical oxygen demand (Cererea bochimică de oxigen).
bw: Body weight (Greutate corporală).
calc.: calculat.
CAS: Chemical Abstract Service.
CEN: Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization (Comitetul
European pentru Standardizare)).
CESIO: Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques
(European Committee on Organic Surfactants and their Intermediates (Comitetul European pentru
Agenţi de Suprafaţă şi Intermediarii Organici ai acestora)).
ChemRRV: Ordonanța privind reducerea riscului legat de produsele chimice (ChemRRV:
Chemikalien-Risikoreduktions-verordnung, Elveția).
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CLP: Classification, Labeling and Packaging (Clasificare, Etichetare şi Ambalare)
REGULAMENTUL (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor
şi amestecurilor.
CMR: Substances classified as Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (Substanţe
clasificate ca fiind Carcinogene, Mutagene sau toxice pentru funcţia de Reproducere).
SNC: Sistemul nervos central.
CNT: Carbon nanotubes (Nanotuburi de carbon).
COD: Chemical Oxygen Demand (Cererea chimică de oxigen).
CSA: Chemical Safety Assessment (Evaluare de siguranţă chimică).
CSR: Chemical Safety Report (Raport de siguranţă chimică).
DETEC: Swiss Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications
(Departamentul Federal Elveţian pentru Mediu, Transport, Energie şi Comunicaţii).
DIN: Deutsches Institut für Normung / Deutsche Industrienorm (German Standards Institute /
German industrial norm (Institutul German pentru Standarde / Normă Industrială Germană)).
DMEL: Derived Minimum Effect Level (Nivel derivat de efect minim).
DNEL: Derived No Effect Level (Nivelul Derivat Niciun Efect).
DOC: Dissolved organic carbon (Carbon organic dizolvat).
DPD: Directiva 1999-45-CE / Dangerous Preparations Directive (Directiva privind Preparatele
Periculoase).
DSD: Directiva 67/548-CE / Dangerous Preparations Directive (Directiva privind Substanţele
Periculoase).
DSL: Canada, Domestic Substances List (Lista substanţelor de uz casnic).
DU: Downstream User (Utilizator din Aval).
dw: dry weight (greutate uscată).
e.g.: De exemplu, de pildă.
EBW: Exposure Based Waiving (Renunţare pe baza expunerii).
CE: Comunitatea Europeană.
EC50: Effective Concentration (Concentraţie eficientă) 50%.
ECHA: European Chemical Agency (Agenţia Europeană pentru Produse Chimice).
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european
al substanţelor existente pe piaţă).
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Lista europeană a substanţelor chimice
notificate).
EN: European norm (Normă europeană).
ENCS: Japan, Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japonia, Lista oficială a
substanţelor chimice existente şi a celor noi).
EPA: Environmental Protection Agency (Agenţia pentru Protecţia Mediului) din SUA.
ERC: Environmental release category (Categoria de eliberare în mediul înconjurător).
ES: Exposure scenario (Scenariu de expunere).
EUSES: European Union System for the Evaluation of Substances (Sistemul Uniunii Europene
pentru Evaluarea Substanţelor).
EWC/EWL: European Waste Catalogue (Catalogul European al Deşeurilor).
GCL: General concentration limit (Limita generală de concentraţie).
gen.: general.
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (Sistemul Global
Armonizat de Clasificare şi Etichetare a substanţelor chimice).
GLP: Good Laboratory Practice (Bună Practică de Laborator).
GW/VL: Valoare-limită de expunere ocupațională.
GW-kw: Valoare-limită de expunere ocupațională – termen scurt.
GW-M/VL-M: Valoare-limită de expunere ocupațională – „Plafon”.
GWP: Global Warming Potential (Potenţial de Încălzire Globală).
HPV: High Production Volume Chemicals (Substanţe chimice cu volum mare de producţie).
HEPA: High Efficiency Particulate Air (Filtru de aer anti-particule de înaltă eficienţă).
IARC: International Agency for Research on Cancer (Agenţia Internaţională pentru Cercetarea
Cancerului).
IATA: International Air Transport Association (Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni).
IBC: Intermediate Bulk Container (Container intermediar pentru vrac).
Cod IBC: International Bulk Chemical (Internaţional pentru substanţe chimice vrac) (Cod) (Cod
internaţional pentru construirea şi echiparea navelor care transportă substanţe chimice
periculoase în vrac).
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile).
IC50: Inhibition Concentration (Concentraţie de inhibiţie) 50%.
IECSC: Inventory of Existing Chemical Substances (Inventarul substanţelor chimice existente) din
China.
Cod IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code (Codul Maritim Internaţional pentru
Produse Periculoase)
IMO: International Maritime Organization (Organizaţia Maritimă Internaţională ).
incl.: incluzând, inclusiv.
ISO: International Standards Organization (Organizaţia Internaţională pentru Standarde).
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IUCLID: International Uniform Chemical Information Database (Baza de date uniformizată
internaţională pentru substanţe chimice).
IUPAC: International Union for Pure Applied Chemistry (Uniunea Internaţională pentru Chimie
Pură Aplicată).
KECI: Korea Existing Chemical Inventory (Inventarul substanţelor chimice existente, Corea).
LCA: Life Cycle Assessment (Evaluarea ciclului de viaţă).
LC: Lethal Concentration (Concentraţie letală).
LC50: Lethal Concentration (Concentraţie letală) 50%.
LCLo: Lowest published lethal concentration (Cea mai mică concentraţie letală publicată).
LD50: Lethal Dose (Doză letală) 50%.
LEV: Local exhaust ventilation (Ventilaţie locală de evacuare).
LOAEL: Lowest observed adverse effect level (Nivelul minim pentru efecte adverse observabile).
LOEC: Lowest observable effect concentration (Cea mai mică concentraţie pentru efecte adverse
observabile).
LOEL: Lowest observable effect level (Nivelul minim pentru efecte observabile).
LPV: Low Production Volume Chemicals (Substanţe chimice cu volum mic de producţie).
LQ: Limited Quantities (Cantităţi limitate).
Reglementarea privind controlul calității aerului (LRV: Luftreinhalteverordnung, Elveția).
TLV-STEL: Valoare-limită – Limită de expunere pe termen scurt / Concentrație tehnică de
referință – valoare pentru termen scurt (TRK-Kzw = Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert)
.Concentrația maximă admisibilă la locul de muncă – valoare instantanee (MAK-Mow: Maximale
Arbeitsplatzkonzentration – Momentanwert, Austria)
Concentrație maximă admisibilă la locul de muncă - valoare medie zilnică / Concentrație tehnică
standard - valoare medie zilnică (MAK-Tmw, TRK-Tmw : Maximale Arbeitsplatzkonzentration -
Tagesmittelwert / TRK-Tmw = Technische Richtkonzentration – Tagesmittelwert, Austria).
MAK : Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Valori limită,
Germania)).
MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships (Convenţia
internaţională pentru prevenirea poluării de pe nave).
MTD: Maximum tolerated dose (Doza maximă tolerată).
MWCNT: Multi-walled carbon nanotubes (Nanotuburi de carbon cu pereţi multipli).
n.a.: nu se aplică.
N/A: Not available (Nu este disponibil).
n.d.: nedeterminat.
NLP: No Longer Polymers (Nu mai sunt polimeri).
NDSL: Canada, Non-Domestic Substances List (Lista substanţelor care nu sunt de uz casnic).
NF: Normă Franceză (Vezi AFNOR).
NFPA: National Fire Protection Association (Agenţia naţională de protecţie împotriva incendiilor)
NIOSH: National Institute for Occupational Safety & Health (Institutul Naţional pentru Siguranţă şi
sănătate Ocupaţională).
NOAEC: No Observed Adverse Effect Concentration (Concentraţia pentru niciun efect advers
observabil).
NOAEL: No observed adverse effect level (Nivelul pentru nici un efect advers observabil).
NOEC: No observed effect concentration (Concentraţia pentru nici un efect advers observabil).
NOEL: No observed effect level (Nivelul pentru nici un efect observabil).
NTP: National Toxicology Program (Programul Naţional de Toxicologie).
NZIoC: New Zealand Inventory of Chemicals (Inventarul substanţelor chimice din Noua Zeelandă)
.ODP: Ozone Depletion Potential (Potenţialul de depleţie a ozonului).
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development (Organizaţia pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică).
OEL: Occupational Exposure Limit (Limită de Expunere Ocupaţională).
org.: organic.
OSHA: Occupational Safety & Health Administration (Administraţia pentru Siguranţă şi Sănătate
Ocupaţională).
HAP: Hidrocarburi aromatice policiclice.
PBT: Persistent, bioacumulativ, toxic.
PC: Product category (Categorie produs).
PE: Polietilenă.
PEC: Predicted Environmental Concentration (Conectraţie previzionată în mediul înconjurător).
PEL: Permissible Exposure Limit (Limită de Expunere Admisibilă).
PIC: Prior Informed Consent (Consimţământ informat anterior).
PICCS: Philippines Inventory of Commercial Chemical Substances (Inventarul substanţelor
existente pe piaţă din Filipine).
PNEC: Predicted No Effect Concentration (Concentraţie predictibilă pentru nici un efect).
POCP: Photochemical ozone creation potential (Potenţialul de generare fotochimică a ozonului).
POP: Poluant organic persistent.
PPORD: Product and Process Oriented Research and Development (Cercetare şi Dezvoltare
Orientată pe Produs şi Proces).
PPE: Personal Protective Equipment (Echipament personal de protecţie).
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PROC: Process category (Categorie de process).
RA: Risk Assessment (Evaluarea riscului).
RAR: Risk Assessment Report (Raport de evaluare a riscului).
RCRA: Resource Conservation Recovery Act (Legea pentru Recuperarea şi Conservarea
Resurselor).
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (Înregistrarea, Evaluarea şi
Autorizarea Substanţelor Chimice) (REGULAMENTUL (CE) nr. 1907/2006 privind Înregistrarea,
Evaluarea, Autorizarea şi Restricţiile applicate Substanţelor Chimice).
RID: Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (Reguli
privind transportul internaţional de bunuri periculoase pe calea ferată)).
RMM: Risk Management Measure (Măsură de gestionare a riscului).
RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (Registrul efectelor toxice ale
substanţelor chimice).
QSAR: Quantitative Structure Activity Relation (Relaţia cantitativă dintre structură şi activitate).
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act (Legea Superfund pentru
Amendamente şi Autorizare).
SADT: Self-Accelerating Decomposition Temperature (Temperatură de descompunere cu
auto-accelerare).
SCL: Specific concentration limit (Limita specifică de concentraţie).
ASE: analiză socio-economică.
STEL: Short-term Exposure Limit (Limita de expunere pe termen scurt).
STP: Sewage treatment plant (Uzină de tratare a apelor uzate).
SU: Sector de utilizare.
SVHC: Substance of Very High Concern (Substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebite)
.SWCNT: single-walled carbon nanotubes (Nanotuburi de carbon cu pereţi unici).
ThOD: Theoretical oxygen demand (Cererea teoretică de oxigen).
TOC: Total organic carbon (Carbon organic total).
TLV : Threshold Limit Value (Valoare Limită de Prag).
TRA: Targeted Risk Assessment (Evaluarea ţintită a riscului).
TSCA: Toxic Substance Control Act (Legea pentru controlul substanţelor toxice).
TWA: Time Weighted Average (Media ponderată temporal).
UC: Use category (Categorie de utilizare).
UDS: Use descriptor system (Sistem descriptor utilizări).
UEC: Use and exposure categories (Categorii de utilizare şi de expunere).
ONU: Organizaţia Naţiunilor Unite.
UN RTDG: United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
(Recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul de bunuri periculoase).
UVCB: Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products, and Biological Materials
(Substanţe cu compoziţie necunoscută sau variabilă, Produşi de reacţie complecşi şi Materiale
biologice).
Reglementare privind combustibilii lichizi (VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten,
Austria).
Regulamentul Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Austria privind supravegherea stării de
sănătate la locul de muncă (VGÜ = Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über
die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz).
VOC: Volatile organic compounds (Compuşi organici volatili).
vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative (Foarte persistent, foarte bioacumulativ).
WEL-TWA: Workplace Exposure Limit-Long term exposure limit (Limita de expunere la locul de
muncă – Limita de expunere pe termen lung) (TWA (= time weighted average (=medie ponderată
în timp)) cu perioada de referinţă de 8 ore).
WEL-STEL: Workplace Exposure Limit-Short term exposure limit (Limita de expunere la locul de
muncă – Limita de expunere pe termen scurt) (perioadă de referinţă de 15 minute).
WoE: Weight of evidence (Sumă de dovezi).
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Sistemul pentru informaţii privind
materialele periculoase la locul de muncă).
OMS: Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
wwt: wet weight (greutate la ud).

Referinţe Nu este disponibil.

Informaţii asupra metodei de
evaluare care conduce la
clasificarea amestecului

Clasificarea pentru pericole pentru sănătate şi mediul înconjurător este derivată dintr-o combinaţie
de metode de calcul şi date ale testelor, dacă sunt disponibile.

R10 Inflamabil.

Textul complet al oricăror
propoziţii sau R sau H aflate în
Secţiunile 2 - 15

R20 Nociv prin inhalare.
H226 Lichid şi vapori inflamabili.
H332 Nociv în caz de inhalare.
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Informaţii privind revizuirea Date de reglementare a pericolului: Europa - UE

Informaţii privind instructajul La manipularea acestui material, respectaţi îndrumările instructaj.

Clauză de exonerare de
răspundere

Informaţiile de mai sus descriu exclusiv cerinţele de siguranţă ale produsului şi se bazează pe
cunoştinţele pe care le deţinem în momentul de faţă. Informaţiile sunt date cu rol consultativ în
ceea ce priveşte manipularea în condiţii de siguranţă a produsului denumit în fişa cu date de
securitate respectivă, pentru depozitare, procesare, transport şi eliminare. Informaţiile nu pot fi
transferate altor produse. În cazul amestecării produsului cu alte produse sau în cazul procesării,
informaţiile din această fişă cu date de securitate nu sunt în mod necesar valabile pentru
materialul nou-format.
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Anexa la fişa tehnica de securitate

1/1Solutie etansare caroserie T-SMPDenumirea 

comercială:

26.11.2014Ford Int. Ref. No.: 185977 data de imprimare:

Produse implicate:

Ambalaje:Numar piesaFiniscode
310 mlAU7J M4G245 AA 1 726 412 1.

185977 D / RORO


