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Secţiunea 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Nume produs: ADD-5054

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizarea substanţei / prep: * PC1: Adezivi, produse de etanşare. PC9a: Acoperiri şi vopsele, diluanti, agenti de 

îndepărtare a vopselei. PC19: Intermediari. PC18: Cerneală şi tuşuri. 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Nume companie: ADD Additives BV

Daltonstraat 42

3846 BX Harderwijk

The Netherlands

Email: info@add-additives.com

1.4. Telefon în caz de urgenţă

Număr de telefon pentru urgenţe: +31-880701700 (9:00 -17:00)

 (doar în ore lucrătoare)

Secţiunea: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pericole principale (CLP): * Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin 

Sens. 1A: H317; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336

Efecte adverse: Lichid şi vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile 

respiratorii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă leziuni oculare grave. 

Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 

Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Toxic 

pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

2.2. Elemente pentru etichetă

Elemente de etichetare:  

Fraze de pericol: H226: Lichid şi vapori inflamabili.

H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
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H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Pictograme de pericol: GHS02: Flacără

GHS08: Pericol pentru sănătate

GHS09: Mediului

GHS05: Corodare

Cuvinte de avertizare: Pericol

Fraze de precautie: P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte 

surse de aprindere. Fumatul interzis.

P241: Utilizaţi echipamente  antideflagrante.

P260: Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

P280: Purtaţi mănuşi de protectie/îmbrăcăminte de protectie/echipament de protectie a 

ochilor/echipament de protectie a fetei.

P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/un medic.

P362+P364: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spalaţi-o înainte de reutilizare.

2.3. Alte pericole

Alte pericole: La utilizare, poate forma amestec (vapori - aer) inflamabil/exploziv. 

PBT: Această substanţă nu este identificată ca substanţă PBT/vPvB.

Secţiunea 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

* Ingrediente periculoase:

FATTY ACIDS, TALL-OIL, COMPDS. WITH OLEYLAMINE - REACH No. 01-2119974148-28-0000

EINECS CAS PBT / WEL Pericole principale (CLP) Procent

288-315-1 85711-55-3   - STOT RE 2: H373; Eye Dam. 1: H318; 
Skin Sens. 1A: H317

50-70%

HYDROCARBONS C9 AROMATICS - REACH No. 01-2119455851-35

918-668-5 64742-95-6   - Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; 
STOT SE 3: H335; Aquatic Chronic 2: 
H411; STOT SE 3: H336

40-50%

Secţiunea: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contactul cu pielea: A se scoate imediat toate hainele şi încălţămintea contaminate dacă nu sunt lipite de 

piele. A se spăla imediat cu multă apă şi săpun 
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Contactul cu ochii: A se clăti ochii cu apă de la robinet timp de 15 minute. 

Ingerare: A se clăti gura cu apă. 

Inhalare: A se consulta medicul. 

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

Contactul cu pielea: Se poate produce o iritare uşoară la locul de contact. 

Contactul cu ochii: Pot apărea iritarea şi înroşirea. 

Ingerare: Se poate produce iritarea gâtului. 

Inhalare: Fără simptome. 

Efecte întârziate / imediate: Efectele imediate sunt aşteptate după expunerea pe termen scurt. 

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament imediat / special: Nu se aplică. 

Secţiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Medii de stingere: Spumă rezistentă la alcool. Pulverizare cu apă. Dioxid de carbon. Pulbere chimică 

uscată. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Pericole la expunere: Inflamabil. În arderi emană vapori toxici. Se formează amestec exploziv aer-vapori. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Recomandări dest. pompierilor: A se purta aparat autonom de respirat. A se purta îmbrăcăminte de protecţie pentru a 

evita contactul cu pielea şi ochii. 

Secţiunea 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Precauţii pentru personal: A se consulta secţiunea 8 din FDS pentru detalii privind protecţia personalului. A se 

înştiinţa imediat poliţia şi echipajul de pompieri. A se elimina toate sursele de 

aprindere. A se întoarce recipientele cu scurgeri cu partea de scurgere în sus pentru a 

preveni evacuarea lichidului. 

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul: A nu se elimina în canale de scurgere sau râuri. A se izola scurgerile prin îngrădire cu 

incinte de protecţie. 

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Proceduri de curăţare: A se absorbi în pământ sau nisip uscat. A se transfera într-un recipient care poate fi 

închis şi etichetat pentru eliminarea printr-o metodă potrivită. A nu se utiliza echipament 

care poate produce scântei în procedura de curăţare. 
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6.4. Trimiteri către alte secţiuni

Trimiteri către alte secţiuni: Vezi secţiunea 8 din FDS. 

Secţiunea 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Cerinţe privind manipularea: Fumatul este interzis. A se utiliza unelte fără scânteiere. Asiguraţi-vă că în zonă există 

ventilare suficientă. A se evita formarea sau răspândirea pulberilor în aer. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Condiţii de depozitare: A se depozita într-un spaţiu rece, bine ventilat. A se menţine recipientul bine închis. A se 

păstra ferit de sursele de aprindere. A se preveni acumularea sarcinilor electrostatice în 

zona imediat apropiată. Asiguraţi-vă că echipamentul de iluminare şi echipamentul 

electric nu sunt o sursă de aprindere. 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare finală specifică: Nu sunt disponibile date. 

Secţiunea 8: Controale ale expunerii/protecţia personal

8.1. Parametri de control

Limitele de expunere la locul de muncă: Nu sunt disponibile date.

DNEL/PNEC

Ingrediente periculoase:

HYDROCARBONS C9 AROMATICS

Tipul Expunerii Valoare Populatiei Efect

DNEL Dermică 25 Lucrătorii Sistemice

DNEL Inhalare 150 Lucrătorii Sistemice

DNEL Orală 11 Consumatorii Sistemice

DNEL Dermică 11 Consumatorii Sistemice

DNEL Inhalare 32 Consumatorii Sistemice

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri inginereşti: Asiguraţi-vă că în zonă există ventilare suficientă. Asiguraţi-vă că echipamentul de 

iluminare şi echipamentul electric nu sunt o sursă de aprindere. 

Protecţia aparatului respirator: Nu este necesară protecţia aparatului respirator. 

Protecţia mâinilor: Mănuşi de protecţie. 

Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie. Asiguraţi-vă că dispozitivul de spălare a ochilor este la 

îndemână. 

Protecţia pielii: Îmbrăcăminte de protecţie. 
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Secţiunea 9: Proprietăţile fizice şi chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare: Lichid 

Culoare: Maro-gălbui 

Miros: Miros caracteristic 

Solubilitate în apă: Insolubil 

Solubil şi în: Majoritatea solvenţilor organici. 

Punct/interval de fierbere°C: 162 Limite de inflam. %: infer: 0.7

superioară: 7.5 Punct de aprindere°C: 42

Autoinflamabilitate°C: 450 Presiune vapori: 5

Densitatea relativă: 0.98 pH: N/A

VOC g/l: 427.3

9.2. Alte informaţii

Alte informaţii: Nu sunt disponibile date.

Secţiunea 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate: Stabil in condiţiile de transport sau stocare recomandate. 

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate chimică: Stabil în condiţii normale. Stabil la temperature camerei. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Reacţii periculoase: Reacţiile periculoase nu se vor produce in condiţii normale de transport sau 

depozitare. Descompunerea se poate produce in urma expunerii la condiţiile sau 

materialele prezentate mai jos. 

10.4. Condiţii de evitat

Condiţii care trebuie evitate: Căldură. Suprafeţe fierbinţi. Surse de aprindere. Flăcări. 

10.5. Materiale incompatibile

Materiale care trebuie evitate: Agenţi oxidanţi puternici. Acizi puternici. 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de desc. peric: În arderi emană vapori toxici. 

Secţiunea 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
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Ingrediente periculoase:

HYDROCARBONS C9 AROMATICS

DERMAL RBT LD50 >3160 mg/kg

ORAL RAT LD50 3592 mg/kg

Pericole relevante pentru substanţă:

Pericol Rută Bază

Lezarea gravă/iritarea ochilor OPT Periculos: calculat

Sensibilizarea căilor respiratorii sau 
a pielii

  - Periculos: calculat

STOT(toxicitate asupra organelor 
ţintă specifice) - expunere unică

INH Periculos: calculat

STOT (toxicitate asupra organelor 
ţintă specifice) - expunere repetată

  - Periculos: calculat

Pericol prin aspirare   - Periculos: calculat

Simptome / căi de expunere

Contactul cu pielea: Se poate produce o iritare uşoară la locul de contact. 

Contactul cu ochii: Pot apărea iritarea şi înroşirea. 

Ingerare: Se poate produce iritarea gâtului. 

Inhalare: Fără simptome. 

Efecte întârziate / imediate: Efectele imediate sunt aşteptate după expunerea pe termen scurt. 

Secţiunea 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitate

Ingrediente periculoase:

HYDROCARBONS C9 AROMATICS

Daphnia magna 48H EC50 3.2 mg/l

GREEN ALGA (Selenastrum capricornutum) 72H ErC50 2.9 mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 9.2 mg/l

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Persistenţă şi degradabilitate: Biodegradabil. 

12.3. Potenţial de bioacumulare

Potenţial de bioacumulare: Fără potenţial de bioacumulare. 

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitate: Uşor de absorbit în sol. 
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12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Identificarea PBT: Această substanţă nu este identificată ca substanţă PBT/vPvB.

12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse: Ecotoxicitate neglijabilă. 

Secţiunea 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Operaţiunile de eliminare: A se transfera într-un recipient potrivit şi a se pregăti pentru colectarea de către o 

companie specializată în dezafectarea deşeurilor. 

NB: Utilizatorul trebuie să fie conştient de posibila existenţă a reglementărilor regionale sau 

naţionale privind eliminarea deşeurilor. 

Secţiunea 14: Informaţii referitoare la transport

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU: UN1866

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie

Denumire pentru transport: resin solution

 (FATTY ACIDS, TALL-OIL, COMPDS. WITH OLEYLAMINE;  SOLVESSO-100)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasă de transport: 3

14.4. Grupul de ambalare

Grupă de ambalare: III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu: Da Poluant marin: Da

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

Precauţie speciale: Nu necesită măsuri de precauţie speciale. 

Codul tunelului: D/E

Tipul de transport: 3

Secţiunea 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice

Reglementări specifice: Nu se aplică. 

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securităţii chimice: Furnizorul nu a efectuat o evaluare a siguranţei chimice a substanţei sau amestecului. 
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Secţiunea 16: Alte informaţii

Alte informaţii

Alte informaţii: conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) 2015/830

* indică textul din SDS care a fost modificat de la ultima revizuire.

Fraze folosite în s.2/3: H226: Lichid şi vapori inflamabili.

H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H373: Poate provoca leziuni ale organelor ({{{0|||message=<sau indicaţi toate organele 

afectate, dacă sunt cunoscute>|||filter=(_)?ORGAN_.+}}}) în caz de expunere prelungită 

sau repetată ({{{1|||message=<indicaţi calea de expunere, dacă există probe 

concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>|||filter=(_)?

EXP_ROUTE_.+}}}).

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Precizări legale: Informaţiile de mai sus sunt considerate corecte dar nu pretindem că sunt complete şi 

vor fi utilizate numai ca referinţă. Această companie nu va fi făcută responsabilă pentru 

pagubele rezultate în urma manipulării sau a contactului cu produsul de mai sus. 
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