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Fișa tehnică de securitate 
conforma cu 1907/2006/EC, Article 31 

Data de printare 14.05.2013 Numar versiune 5 Revizuit: 03.01.2012 

* 1 Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii. 

· Identificarea produsului 

· Denumire comerciala: TRANSLUX D 150 Intaritor 
· Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate. 
· Aplicarea substanței / preparatului agent de intarire epoxi 

· Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate. 
· Producator / Furnizor:: 
  AXSON FRANCE S.A.S. - Etablissement AXSON CERGY-PONTOISE 
  15 Rue de l'Equerre - F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE 
  Tél.+33 (0)1 34 40 34 60 

· Mai multe informații obținute la: DPT HSE -(33) 01 34 40 34 60 - safety@axson.fr 
· Număr telefon de urgență: ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 

* 2 Identificarea pericolelor 

· Clasificarea substanței sau a amestecului 

· Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE 
  T; Toxic 

  R25: Toxic în caz de înghițire. 

C; Coroziv. 

R34:Provoaca arsuri. 

Xn; Nociv. 

R21:Nociv in contact cu pielea 

N; Periculos pentru mediu 

R51/53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 

acvatic. 

· Elemente etichetate 

· Clasificare conform directivelor UE: 
  Produsul a fost marcat în conformitate cu directivele / legile naționale respective ale UE. 

· Sigla și etichetarea de pericol a produsului: 

T Toxic 

N Periculos pentru mediu 

· Componente periculoase care determină etichetarea: 
  Polyoxyalkyleneamine 

· Fraze de risc: 
  21 Nociv în contact cu pielea. 

  25 Toxic în caz de înghițire. 

  34 Provoacă arsuri. 

  51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. 

· Fraze de siguranță: 
  20 Când utilizați substanta nu mâncati sau beti. 

  23 A nu se inspira gazul / fumul / vaporii / aerosolii. 

  26 În caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multă apă și consultați medicul.              (Contd. on page 2) 
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Fișa tehnică de securitate 
conforma cu 1907/2006/EC, Article 31 

Data de printare 14.05.2013 Version number 5 Revision: 03.01.2012 

Denumire comerciala: TRANSLUX D 150 Intaritor 

(Contd. of page 1) 36/37/39 Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție 

pentru ochi / față. 

45 În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, consultați imediat un medic (aratati eticheta daca este posibil). 

57 Folosiți un container adecvat pentru a evita contaminarea mediului.* 

3 Compozitie / informatii despre ingredienti. 

· Caracterizarea chimică: Amestecuri 

· Descriere: Amestec de substanțe enumerate mai jos cu adaosuri nepericuloase. 
 

· Componente periculoase: 
  CAS: 39423-51-3                    Polyoxyalkyleneamine                                   50-100% 
  NLP: 500-105-6T R25;               C R34; Xn R21; Xi R41; N R51/53 
  Reg.nr.: 01-2119556886-20-0000    Tox Acuta. 3, H301; Tox Acuta. 3, H311; Skin Corr. 
                                       1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, 
                                       H411 

4 Măsuri de prim ajutor 

· Descrierea măsurilor de prim ajutor 
· Informații generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs. 
· După inhalare: 

   Alimentarea cu aer proaspăt și pentru a fi sigur apelati la medic. 

   In caz de inconștiență, puneti pacientul în poziție laterală stabila pentru transport. 
· După contactul cu pielea: 

  Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență 
  Acoperiți rana cu un pansament steril.  

  Cautati tratament medical. 
· După contactul cu ochii: 
   Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute sub jet de apă. Apoi trebuie consultat medicul. 
· După înghițire: Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat ajutor medical. 
· Informațiile pentru medic: 

· Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
  Nu există informații suplimentare relevante disponibile. 

· Indicarea orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 

   Nu există informații suplimentare relevante disponibile. 

5 Măsuri de combatere a incendiilor 

· Mijloace de stingere 
· Agentul extinctor potrivit: 

  CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu jet de apă. 
  Nisip uscat 

· Din motive de siguranță mijloace extinctive neadecvate: Jet de apă 
· Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestec. 
  Formarea de gaze toxice este posibilă în timpul încălzirii sau în caz de incendiu. 

  În caz de incendiu, se poate degaja: 

   Monoxid de carbon (CO) 

   Oxizi de azot (NOx) (Contd. on page 3) 
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Fișa tehnică de securitate 
conforma cu 1907/2006/EC, Article 31 

Data de printare 14.05.2013 Version number 5 Revision: 03.01.2012 

Denumire comerciala: TRANSLUX D 150 Intaritor 

(Contd. of page 2) 
· Sfaturi pentru pompieri 
· Echipament de protecție:  Purtați aparat de protecție respiratorie. 

6 Măsuri în cazul pierderilor accidentale 

· Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 
  Purtați echipament de protecție. Țineți persoanele neprotejate la distanță. 

· Precauții pentru mediul înconjurător: 

   Preveniti infiltrarea produsului în sistemul de canalizare, în excavatii sau în beciuri. 

· Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: 
  Absorbiti cu material de îmbibare (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant universal, rumeguș). 

  Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13 
· Trimiterea la alte secțiuni: 

  A se vedea secțiunea 7 pentru informații cu privire la o manipulare sigură. 

  Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală. 

  A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea deșeurilor. 

7 Manipularea si depozitarea 
· Manipulare: 
· Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță: 

  Asigurati o bună aerisire / aspirare la locul de muncă. 
· Informatii despre incendiu - si protectie exploziva: A se feri de caldura. 
· Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități 
· Stocare: 

· Cerințele care trebuie îndeplinite de către depozite și rezervoare: 

   Preveni orice infiltrare în sol. 
  Utilizați numai recipiente permise în mod special pentru această substanță / produs. 

· Informatii despre depozitarea intr-un depozit comun: nu se depozita la produsele alimentare. 
· Mai multe informații despre condițiile de depozitare: 

   A se păstra în condiții de uscat și rece, în recipienți bine închiși. 

· Utilizare finală specifică (e) Nu există alte informații relevante disponibile. 

8 Controale ale expunerii / protecția personală 

· Informații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7. 

· Parametrii de control. 
· Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: 

  Produsul nu conține cantități relevante de substanțe ale căror valori limită trebuie ținute sub control la 

locurile de muncă. 

· Controlul expunerii 
· Echipament de protecție personală: 
· Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului: 

  Măsurile de precauție obișnuite vor fi cunoscute la manipularea substanțelor chimice.     

  A se îndepărta imediat hainele contaminate 

  Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la terminarea lucrului. 

  A nu se inhala gaze / vapori / aerosoli. 

  Evitați contactul cu ochii și pielea. 
· Mască de protecție: Nu este necesară în cazul în care camera este bine ventilat. 

(Contd. on page 4) 
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Fișa tehnică de securitate 
conforma cu 1907/2006/EC, Article 31 

Data de printare 14.05.2013 Version number 5 Revision: 03.01.2012 

Denumire comerciala: TRANSLUX D 150 Intaritor 

(Contd. of page 3) 
· Protecția mâinilor: 

Manusi de protectie 

· Material pentru mănuși 
  Manusi din neopren 
  Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă 

de la producător la producător. 
· Timp de penetrație al materialului pentru mănuși 
  Timpul exact de penetrare trebuie aflat de catre fabricantul mănușilor de protecție și trebuie să fie respectate. 

 

· Protecția ochilor: 

Ochelari de protecție 

  Ochelari de protecție bine închiși 
· Protecția corpului: Îmbrăcăminte de protecție pentru muncă 

9 Proprietăți fizice și chimice 

· Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

· Informatii generale 
· Aspect: 
         Forma:                           Lichid 
         Culoare:                          Necolorat 
         Miros:                            Asemenator aminelor 

· Modificarea în stare 
   Punct de topire / Interval de topire:      NA°C 

   Punct de fierbere / Interval de fierbere: > 200°C 

· Punct de aprindere: 

· Temperatură de aprindere: 

· Autoinflamabil: 

· Pericol de explozie: 

· Densitate la 20°C: 

      > 100°C 

      >300°C (DIN 51 794) 

      Produsul nu este autoinflamabil. 

      Produsul nu prezinta pericol de explozie.. 

      0.98 g/cm³ (ISO 1675:1985) 

· Solubilitate în / miscibilitate cu apa:     Solubil 

· Solventi organici:                        Miscibil cu multi solvenți organici. 

·Alte informatii                           Nu există informații suplimentare relevante disponibile. 

10 Stabilitate și reactivitate 

· Reactivitate 
· Stabilitate chimică 

· Condiții de descompunere termica / care urmează să fie evitate:  

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor. 
(Contd. on page 5) 
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Fișa tehnică de securitate 
conforma cu 1907/2006/EC, Article 31 

Data de printare 14.05.2013 Version number 5 Revision: 03.01.2012 

Denumire comerciala: TRANSLUX D 150 Intaritor 

(Contd. of page 4) 
· Posibilitatea de reacții periculoase 

  Reacționeaza cu acizi, alcani si agenti oxidanti. 
  Reactioneaza cu peroxizi. 
· Condiții de evitat Nu există alte informații relevante disponibile. 

· Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante. 

· Produse de descompunere periculoase: 

   Amoniac 
  Monoxid si bioxid de carbon 

* 11 Informații toxicologice 

· Informații privind efectele toxicologice 
· Toxicitate acută: 

 

· LD/LC50 valorile relevante pentru clasificare: 

  39423-51-3 Polyoxyalkyleneamine 

   

  Oral       LD50    116.74 mg/kg (soarece) 

  Dermal    LD50    614 mg/kg (iepure) 

· Iritabilitate primară: 
· pe piele: Deosebit de coroziv pe piele și pe mucoase. 

· la ochi: Deosebit de coroziv. 

· Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante. 
· Indicații toxicologice suplimentare: 
  Înghitit, va duce la o coroziune foarte puternică a cavitătii bucale și a faringelui cu riscul perforării esofagului 

și a stomacului. 

12 Informații ecologice 

· Toxicitate 

· Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante. 
· Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

· Alte informații: Produsul este greu biodegradabil.  

· Comportament în compartimentele ecologice:  

· Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

· Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

· Alte indicații ecologice:  
· Indicații generale: În prezent, nu există evaluări ecotoxicologice.  

· Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

· PBT: Nu se aplică.  

· vPvB: Nu se aplică.  

·Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante. 

13 Considerații de eliminare 

· Metode de trtare a deseurilor 
· Recomandari 
  Aruncați produsul într-un incinerator corespunzător sau îngropati într-o rampă de gunoi autorizată cu 

reglementările locale și / sau naționale 

 

· Catalogul European al Deșeurilor 
  20 01 27   vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, cu conținut de substanțe periculoase 

(Contd. on page 6) 
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(Contd. of page 5) 
· Ambalaje murdare: 
· Recomandari: 
  Containerele goale nu pot fi aruncate decat in cazul în care tot materialul rămas aderat la pereții interni a fost 

eliminat. 

   Aruncarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările oficiale. 

* 14 Informatii despre transport 

· Number - UN 

· ADR, IMDG, IATA 

· nume potrivit pentru transport UN 

· ADR 

· IMDG, IATA 

· Pericol pentru transport (clasele) 

· ADR, IMDG 

2922 

2922 Lichid coroziv, toxic, N.O.S. 
(Polyoxyalkyleneamine) 
Lichid coroziv, toxic, N.O.S. 
(Polyoxyalkyleneamine) 

· Clasa 
· Etichetare 

· IATA 

8 Substante corozive 
8+6.1 

· Clase 
· Etichetare 
· Grupul de ambalare 

· ADR, IMDG, IATA 

· Pericole pentru mediul înconjurător: 

· Poluant marin: 

8 Substante corozive 
8+6.1 
III 
 

Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu: 

Polyoxyalkyleneamine 

Da 

 

Simbol (peste si pom) 

Simbol (peste si pom) 

Atentie: Substante corozive. 

86 

F-A,S-B 

Alcani 

· Marcare speciala (ADR): 

· Precauții speciale pentru utilizatori 

· Cod de periculozitate (Kemler): 

· Numar EMS: 

· Grupuri de segregare 

· Transport în vrac, în conformitate cu anexa II of 

  MARPOL73/78 and the IBC Code              Nu este cazul 

· Transport / alte informații: 

· ADR 

· Cantități limitate (LQ) 

· Categoria de transport 
LQ7 

3 
(Contd. on page 7) 
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(Contd. of page 6) 
· Cod de restrictionare tunel 

* 

E 

15 Regula Informatii de reglementare 

· Reglementările de siguranță, de sănătate și de mediu / a legislației specifice pentru substanța sau amestec 

· Reglementari nationale: 

· Clasa de pericol pentru ape: Pericol pentru ape clasa 1 (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape. 
· Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată. 

16 Alte informatii 

Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acest lucru nu va constitui o 

garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual. 

· Fraze relevante 
  H301 Toxic în caz de înghițire.  

   H311 Toxic în contact cu pielea.  

   H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

   H318 Provoacă leziuni oculare grave.  

   H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

  R21 Nociv în contact cu pielea.  

   R25 Toxic în caz de înghițire.  

   R34 Provoacă arsuri.  

   R41 Risc de leziuni oculare grave.  

   R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 

acvatic. 

· * Date privitoare la versiunea anterioară modificată. 
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