
FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE
Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România 

1.1 Element de identificare a produsului 
Nume produs : 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanŃei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Indisponibil. 

1.3 Detaliile furnizorului fişei cu date de securitate 
 

: 
: 
: 

: 
: 

: 

: 

: 
apelat în caz de urgenă 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenă 

Furnizor 
Număr de telefon :   +40 268 406 212 

2.1 Clasificarea substanŃei sau a amestecului 
DefiniŃia produsului :   Amestec 

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD] 
Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale. 

Clasificare :   Xi; R36/38 
R42 
R52/53 

Pericole pentru sănătatea 
oamenilor 

Pericole pentru mediul 
înconjurător 

: Iritant pentru ochi şi piele.  Poate provoca sensibilizare prin inhalare. 

: Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic. 

ConsultaŃi secŃiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus. 

Pentru informaŃii detaliate despre efectele asupra sănătăŃii şi simptome, vezi secŃiunea 11. 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Simbol sau simboluri 
pentru pericole 

: 

IndicaŃie privind pericolul 

Fraze de risc 

:   Nociv 

:   R36/38- Iritant pentru ochi şi piele. 
R42- Poate provoca sensibilizare prin inhalare. 
R52/53- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen 
lung asupra mediului acvatic. 
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SECłIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

Sika Romania SRL 

Str. Ioan Clopotel 4 

500450 Brasov 

Romania 

+40268406212 

+40268406213 

EHS@ro.sika.com 

 
+40 268 406 212 
 

Producător/Distribuitor 
Street/postbox 

Town/City and Post Code 

Country 

Număr de telefon 

Număr fax 

Adresa e-mail a persoanei 
responsabile pentru această FTS 

Număr de telefon care poate fi 

Sikaflex®-256 

SECłIUNEA 1: Identificarea substanŃei/amestecului şi a societăŃii/întreprinderii 

Sikaflex®-256  



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România 

Fraze de siguranŃă :   S23- A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii. 
S45- În caz de accident sau dacă vă simŃiŃi rău, a se consulta imediat medicul (dacă 
este posibil, i se arată eticheta). 

Ingrediente periculoase 

Elemente suplimentare ale 
etichetei 

: 

: 

diizocianat de 4,4'-metilen-difenil 

ConŃine izocianaŃi.  A se vedea informaŃiile furnizate de către producător. 

2.3 Alte pericole 

Alte pericole care nu 
aparŃin clasificãrii 

: Indisponibil. 

SubstanŃă / preparat 
Grupul substanŃelor chimice/ 
Caracteristici 

: 

: 

Amestec 

Filled reactive PUR-polymer 

Nu există alte ingrediente care, conform cunoştinŃelor actuale ale furnizorului şi în concentraŃiile aplicabile, să fie clasificate
ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau li s-a atribuit o limită de expunere la locul 
de muncă, şi astfel să implice indicarea la această secŃiune. 

Tip 

[1] SubstanŃă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu 
[2] SubstanŃă cu limită de expunere la locul de muncă 
[3] SubstanŃa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII 
[4] SubstanŃa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII 

Limitele expunerii ocupaŃionale, dacă există, sunt enumerate în secŃiunea 8. 
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Clasificare Tip 
 

Denumire produs / ingrediente % 67/548/CEE Regulamentul (CE) nr. 
Identificatori 1272/2008 [CLP] 

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy <2.5 R10 
RRN: 01-2119458049-33 Xn; R65 
EC: 265-185-4 R66, R67 
CAS: 64742-82-1 N; R51/53 
Index: 649-330-00-2 
diizocianat de 4,4'-metilen-difenil >= 0.1 - < 1 Carc. Cat. 3; R40 
RRN: 01-2119457014-47 Xn; R20, R48/20 
EC: 202-966-0 Xi; R36/37/38 
CAS: 101-68-8 R42/43 
Index: 615-005-00-9 

 

 
 
 
diclorură de dibutil staniu >= 0.01 - < Muta. Cat. 3; R68 
EC: 211-670-0 0.025 Repr. Cat. 2; R60, 

R61 
CAS: 683-18-1 T+; R26 
Index: 050-022-00-X T; R25, R48/25 

Xn; R21 
C; R34 
N; R50/53 

 
 
 

A se vedea 
secŃiunea 16 
pentru textul 
complet al frazelor 
R menŃionate mai 
sus 

 

Flam. Liq. 3, H226 [1] 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 4, H413 
Acute Tox. 4, H332 [1] 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 
Acute Tox. 2, H300 [1] 
Acute Tox. 4, H312 

 
Acute Tox. 1, H330 
Skin Corr. 1B, H314 
Muta. 2, H341 
Repr. 1B, H360FD 
STOT RE 1, H372 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

ConsultaŃi secŃiunea 16 
pentru textul complet 
al frazelor H enumerate 
mai sus. 
 

SECłIUNEA 3: CompoziŃie/informaŃii privind componenŃii 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
Contact cu ochii :   Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenŃă, ridicînd din când în când pleoapele 

superioare şi inferioare.  VerificaŃi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, 
scoateŃi-le.  A se continua clătirea pentru cel puŃin 10 minute.  A se solicita asistenŃă 
medicală. 

Inhalare : A se consulta medicul dacă efectele adverse asupra sănătăŃii persistă sau sunt 
severe.  A se consulta medicul în cazul apariŃiei simptomelor. 

SpălaŃi pielea contaminată cu apă din abundenŃă.  ÎndepărtaŃi îmbrăcămintea şi 
încălŃămintea contaminată.  A se continua clătirea pentru cel puŃin 10 minute.  A se 
solicita asistenŃă medicală în caz de apariŃie a simptomelor. 

Nu induceŃi voma decât dacă sunteŃi instruit în acest sens de personalul medical. 
MenŃineŃi căile respiratorii deschise.  ConsultaŃi de urgenŃă medicul. 

Nu trebuie întreprinsă nici o acŃiune care implică un pericol personal sau fără o 
pregătire corespunzătoare.  În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit, 
salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom 
corespunzător.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenŃă prin 
respiraŃie gură-la-gură. 

Contact cu pielea : 

Ingerare : 

Protejarea persoanelor care 
acordă primul-ajutor 

: 

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

Posibile efecte grave asupra sănătăŃii 
Contact cu ochii 
Inhalare 

Contact cu pielea 

Ingerare 

:   Iritant pentru ochi. 
: 
: 

: 

Poate provoca sensibilizare prin inhalare. 

Iritant pentru piele. 

Iritant pentru gură, gât şi stomac. 

Semne / simptome de supraexpunere 

Contact cu ochii :   Simptomele adverse pot include următoarele: 
iritaŃii 
lăcrimare 
roşeaŃă 

Inhalare : Simptomele adverse pot include următoarele: 
probleme respiratorii şi respiraŃie cu şuierături 
astm 

Simptomele adverse pot include următoarele: 
iritaŃii 
roşeaŃă 

Nu există date specifice. 

Contact cu pielea : 

Ingerare : 

4.3 IndicaŃie pentru orice asistenŃă medicală imediată şi tratament special necesar 

ObservaŃii pentru medic :  Tratamentul va fi aplicat în funcŃie de simptome.  ContactaŃi imediat specialistul în 
tratarea otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantităŃi mari. 

Tratamente specifice :   Nu se impune nici un tratament specific. 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mediu de stingere adecvat :   StingeŃi incendiul din imediata vecinătate cu un agent de stingere corespunzător. 

Mediu de stingere 
inadecvat 

:   Necunoscute. 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanŃa sau amestecul în cauză 

Pericole provenind de la :   În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va creşte şi recipientul poate exploda. 
substanŃă sau amestec 
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Produse periculoase din 
cauza descompunerii 
termice 

:   Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele materiale: 
dioxid de carbon 
monoxid de carbon 
oxid/oxizi metalic/metalici 

5.3 Recomandări pentru pompieri 
AcŃiuni speciale de 
protecŃie pentru pompieri 

:   Dacă a izbucnit un incendiu, izolaŃi imediat zona, evacuând toate persoanele din 
apropiere.  Aceast material este dăunător pentru organismele acvatice.  Apa de 
incendiu contaminată cu acest material trebuie să fie colectată pentru a nu permite 
deversarea ei în cursuri de apă, drenaje sau canalizare. 

:   Pompierii trebuie să poarte echipament de protecŃie corespunzător şi aparat de 
respiraŃie autonom (SCBA) cu mască completă, funcŃionând cu presiune pozitivă. 
Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecŃie), 
conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecŃie de bază în 
caz de accidente chimice. 

Echipamentul de protecŃie 
special pentru pompieri 

6.1 PrecauŃii personale, echipament de protecŃie şi proceduri de urgenŃă 

Pentru personalul care nu 
se ocupă cu intervenŃii de 
urgenŃă 

:   Nu trebuie întreprinsă nici o acŃiune care implică un pericol personal sau fără o 
pregătire corespunzătoare.  EvacuaŃi zonele înconjurătoare.  Nu permiteŃi accesul 
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecŃie.  Nu atingeŃi şi nu păşiŃi
prin materialul împrăştiat.  A se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor.  A se asigura o
ventilaŃie adecvată.  În cazul în care ventilaŃia nu este corespunzătoare, purtaŃi aparat 
respirator adecvat.  PurtaŃi echipament de protecŃie personală adecvat. 

Pentru persoanele care 
asigură răspuns de urgenŃă 

: Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveŃi în 
vedere orice informaŃie de la SecŃiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate. 
ConsultaŃi şi SecŃiunea 8 pentru informaŃii suplimentare privind măsurile de igienă. 

6.2 PrecauŃii pentru mediul 
înconjurător 

: EvitaŃi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul, 
cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se anunŃa autorităŃile competente în 
cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul
sau aerul).  Material poluant pentru apă. 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăŃenie 

Împrăştiere uşoară :   A se opri scurgerea dacă operaŃiunea nu prezintă risc.  MutaŃi recipientele din zona cu 
lichid vărsat.  A se absorbi cu un material inert şi a se depozita într-un recipient 
adecvat eliminării deşeurilor. 

Împrăştiere masivă : A se opri scurgerea dacă operaŃiunea nu prezintă risc.  MutaŃi recipientele din zona cu 
lichid vărsat.  ÎmpiedicaŃi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaŃii 
închise.  A se îndigui şi colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante 
necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) şi a 
se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale 
(a se vedea secŃiunea 13). 

6.4 Trimiteri către alte 
secŃiuni 

: ConsultaŃi SecŃiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenŃă. 
ConsultaŃi SecŃiunea 8 pentru informaŃii privind echipamentul de protecŃie personală 
adecvat. 
ConsultaŃi SecŃiunea 13 pentru informaŃii suplimentare privind tratarea deşeurilor. 
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7.1 PrecauŃii pentru manipularea în condiŃii de securitate 

Măsuri de protecŃie :   ÎmbrăcaŃi-vă cu echipamentul personal de protecŃie corespunzător (a se vedea 
secŃiunea 8).  Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în 
zonele de manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material.  Muncitorii se vor 
spăla pe mâini şi pe faŃă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma. 
Persoanele cu antecedente de astm, alergii sau boli de respiraŃie cronice sau 
recurente nu trebuie angajate în nici unul din procesele în care este utilizat acest 
produs.  A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  Nu inhalaŃi vaporii 
sau aburii.  A se folosi numai în condiŃii de aerisire adecvată.  În cazul în care 
ventilaŃia nu este corespunzătoare, purtaŃi aparat respirator adecvat.  A se păstra în 
recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecŃionat dintr-un material 
compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat.  Recipientele goale conŃin 
resturi de produs şi pot fi periculoase. 

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaŃională 

: Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de 
manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material.  Muncitorii se vor spăla pe 
mâini şi pe faŃă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma.  ScoateŃi 
îmbrăcămintea şi echipamentele de protecŃie contaminate înainte de a pătrunde în 
locurile de servit masa.  ConsultaŃi şi SecŃiunea 8 pentru informaŃii suplimentare 
privind măsurile de igienă. 

7.2 CondiŃii de depozitare în 
condiŃii de securitate, 
inclusiv eventuale 
incompatibilităŃi 

: A se păstra în conformitate cu reglementările locale.  A se păstra în recipientul 
original, protejat de lumina directă a soarelui, intr-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat, 
departe de materiale incompatibile (vezi SecŃinunea 10) şi de produse de mancare şi 
de băut.  PăstraŃi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare.  Recipientele 
care au fost deschise trebuie închise cu grijă şi Ńinute în poziŃie verticală pentru a 
preveni scăpările.  A nu se păstra în recipiente neetichetate.  A se utiliza un ambalaj 
(recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Recomandări :   Indisponibil.
SoluŃii specifice sectorului :   Indisponibil. 
industrial 

8.1 Parametri de control 

Limite de expunere ocupaŃională 

Proceduri de monitorizare :   Dacă acest produs conŃine ingrediente cu limite de expunere, poate apărea 
recomandate necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în 

vederea determinării eficacităŃii aerisirii sau a altor măsuri de control şi / sau 
necesităŃii utilizării echipamentelor de protecŃie respiratorie.  Se va lua în considerare 
Standardul European EN 689 pentru metodele de evaluare a expunerii prin inhalare 
de agenŃi chimici şi ghidurile naŃionale pentru metodele de determinare a 
substanŃelor periculoase. 

Niveluri ale efectului derivat 
Nu sunt disponibile valori ale DEL. 

 
ConcentraŃii cu efect preconizat 
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Denumire produs / ingrediente Valori limită de expunere 

diizocianat de 4,4'-metilen-difenil 
 
 
diclorură de dibutil staniu 
 

Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei, şi Ministerul 
SănătăŃii Publice (România, 10/2006). 
Termen scurt: 0.15 mg/m3  15 minut/minute. 

Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei, şi Ministerul 
SănătăŃii Publice (România, 10/2006). 
Termen scurt: 0.15 mg/m3  15 minut/minute. 
VLA: 0.05 mg/m3  8 oră/ore. 
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Nu sunt disponibile valori ale PEC. 

8.2 Controale ale expunerii 

Controale tehnice adecvate : A se folosi numai în condiŃii de aerisire adecvată.  Dacă operaŃiunile utilizatorului 
generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a menŃine expunerea 
muncitorilor la substanŃe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau 
obligatorii, utilizaŃi metode de izolare a procesului, ventilaŃie locală de evacuare sau 
alte măsuri tehnice de control. 

Mãsuri de protecŃie individualã 

Măsuri igienice : SpălaŃi-vă bine pe mâini, pe braŃe şi pe faŃă după manipularea produselor chimice, 
înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea 
programului de lucru.  A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta 
îmbrăcămintea potenŃial contaminată.  SpălaŃi îmbrăcămintea contaminată înainte 
de reutilizare. 

În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii la stropi de 
lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protecŃie a ochilor, ce 
corespunde unui standard aprobat. 

ProtecŃia ochilor/feŃei : 

ProtecŃia pielii 

ProtecŃia mâinilor : Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul manipulării produselor 
chimice întotdeauna trebuie purtate mănuşi impermeabile, rezistente la substanŃe 
chimice, conforme unui standard aprobat.  Număr de referinŃă  EN 374.  Suitable for 
short time use or protection against splashes:  Butyl rubber/nitrile rubber gloves.  (0,4 
mm),  timp de penetrare  <30 min.  Contaminated gloves should be removed. 
Suitable for permanent exposure:  Viton gloves (0.4 mm),  timp de penetrare >30 
min. 
 

Echipamentele de protecŃie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe 
baza activităŃii efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un 
specialist, înainte de manipularea acestui produs.  Recomandat:  Use barrier skin 
cream. 

ÎncălŃămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecŃie a pielii trebuie 
selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie 
aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs. 

Alegerea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe nivelurile de expunere 
cunoscute sau anticipate, pe gradul de periculozitate al produsului şi pe limitele de 
funcŃionare în siguranŃă ale aparatului ales. 
Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaŃi un aparat 
respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată, 
corespunzător unui standard aprobat. 
filtru pentru vapori organici (Tip A) 
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm 
 

Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaŃie sau de lucru, pentru 
a se asigura că respectă prevederile legislaŃiei de protecŃie a mediului înconjurător. 
În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau 
modificări tehnologice ale echipamentelor de producŃie, pentru a reduce emisiile la 
niveluri acceptabile. 

ProtecŃia corpului : 

ProtecŃia altor suprafeŃe 
de piele 

: 

ProtecŃia respiraŃiei : 

Controlul expunerii 
mediului 

: 

9.1 InformaŃii privind proprietăŃile fizice şi chimice de bază 

Aspect 
Stare fizică 

Culoare 

Miros 

Prag de miros 

pH 

Punct de topire/punct de îngheŃ 

Punct de fierbere şi interval de 
fierbere iniŃial 

: 
: 

: 

: 

: 

: 

: 

Pastă. 

Diferite. 

Caracteristică. 
Indisponibil. 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

Indisponibil. 
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Temperatură de inflamabilitate 
 

Viteza de evaporare 

Inflamabilitate (solid, gaz) 
Timp de ardere 

Viteza de ardere 

Limite superioare/inferioare de 
inflamabilitate sau de explozie 
 

Presiunea de vapori 
Densitatea vaporilor 
Densitate 

Densitatea relativă 
Solubilitate/solubilităŃi 

Coeficient raport octanol / apă 

:   Recipient închis: >101°C 

: 

: 
: 
: 

: 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

Nu se aplică. 

Nu se aplică. 

Indisponibil. 

: 
: 
: 

: 
: 

: 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

~1.2 g/cm3  [20°C (68°F)] 

Indisponibil. 
Indisponibil. 

Indisponibil. 

Temperatură de auto-aprindere 

Temperatură de descompunere 

Vâscozitate 

ProprietăŃi explozive 

ProprietăŃi oxidante 

: 

: 
: 

: 

: 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

9.2 Alte informaŃii 
Nu există informaŃii suplimentare. 

10.1 Reactivitate :   Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau 
pentru ingredientele sale. 

10.2 Stabilitate chimică : Produsul este stabil. 

10.3 Posibilitatea de reacŃii 
periculoase 

: În condiŃii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacŃii periculoase. 

10.4 CondiŃii de evitat : Nu există date specifice. 

10.5 Materiale incompatibile : Nu există date specifice. 

10.6 Produşi de 
descompunere periculoşi 

: În condiŃii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi de 
descompunere periculoşi. 

11.1 InformaŃii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 

Concluzii / rezumat 

IritaŃie/coroziune 

:   Indisponibil.

Data emiterii :   14.07.2011. Fişa tehnică de securitate nr.   :   120713 7/13 

Denumire produs / 
ingrediente 

Rezultat 
 

Specii 
 

Doză 
 

Durata 
expunerii 

diizocianat de 4,4'-metilen- 
difenil 
diclorură de dibutil staniu 
 

LD50 Orală 
 
LC50 Inhalare Vapori 
LD50 Orală 

Şobolan 
 
Şobolan 
Şobolan 

9200 mg/kg 
 
>364 mg/m3 
50 mg/kg 

- 
 
4 ore 
- 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România 

Concluzii / rezumat 
Sensibilizare 

Concluzii / rezumat 

Mutagenicitate 

Concluzii / rezumat 
Efecte cancerigene 

Concluzii / rezumat 

:   Indisponibil.

: Indisponibil. 

: Indisponibil. 

: Indisponibil. 

Toxicitate pentru aparatul de reproducere 

Concluzii / rezumat :   Indisponibil.

Efecte care determină o dezvoltare anormală 

Concluzii / rezumat :   Indisponibil.

InformaŃii privind căile 
probabile de expunere 

:   Indisponibil.

Posibile efecte grave asupra sănătăŃii 
Contact cu ochii 

Inhalare 

Contact cu pielea 

Ingerare 

:   Iritant pentru ochi. 

: 
: 

: 

Poate provoca sensibilizare prin inhalare. 

Iritant pentru piele. 

Iritant pentru gură, gât şi stomac. 

Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice 

Contact cu ochii :   Simptomele adverse pot include următoarele: 
iritaŃii 
lăcrimare 
roşeaŃă 

Inhalare : Simptomele adverse pot include următoarele: 
probleme respiratorii şi respiraŃie cu şuierături 
astm 

Simptomele adverse pot include următoarele: 
iritaŃii 
roşeaŃă 

Nu există date specifice. 

Contact cu pielea : 

Ingerare : 

Efecte întârziate şi imediate, precum şi efecte cronice în urma expunerii pe termen scurt şi lung 

Expunere pe termen scurt 
Efecte potenŃiale imediate 

Efecte potenŃiale 
întârziate 

Expunere pe termen lung 

Efecte potenŃiale imediate 

Efecte potenŃiale 
întârziate 

: 

: 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

: 

: 

Indisponibil. 

Indisponibil. 

Posibile efecte cronice asupra sănătăŃii 

Indisponibil. 

Concluzii / rezumat :   Indisponibil.
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 Denumire produs / 
ingrediente 

Rezultat 
 

Specii 
 

Scor 
 

Durata 
expunerii 

ObservaŃie 
 

 

diizocianat de 4,4'-metilen- 
difenil 
diclorură de dibutil staniu 
 

Ochii - Iritant moderat 
 
Ochii - Iritant puternic 

 
Piele - Iritant puternic 
 

Iepure 
 
Iepure 

 
Iepure 
 

- 
 
- 

 
- 
 

100 
milligrams 
24 ore 50 
Micrograms 
24 ore 2 
milligrams 

- 
 
- 

 
- 
 



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România 

Generale :   După instalarea sensibilizării, pot apărea reacŃii alergice severe în cazul expunerii 
ulterioare la niveluri extrem de reduse. 

Efecte cancerigene 

Mutagenicitate 

Efecte care determină o 
dezvoltare anormală 

Efecte asupra dezvoltării 

Efecte asupra fertilităŃii 

: 

: 

: 

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

: 

: 

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Alte informaŃii : Indisponibil. 

12.1 Toxicitate 

Concluzii / rezumat : Indisponibil. 

12.2 PersistenŃă şi degradabilitate 

Concluzii / rezumat : Indisponibil. 

12.3 PotenŃial de bioacumulare 

Indisponibil. 

12.4 Mobilitate în sol 
Coeficientul raportului sol / : 
apă ((KOC) 

Indisponibil. 

Mobilitatea : Indisponibil. 

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

PBT 

vPvB 

:   Nu se aplică. 

:   Nu se aplică. 

12.6 Alte efecte adverse :   Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 

Metode de eliminare :   Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. 
CantităŃile semnificative de reziduuri provenite din produs nu trebuie aruncate la 
canalizare ci trebuie procesate într-o staŃie adecvată de tratare a deşeurilor.  A se 
elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui antreprenor cu 
licenŃă în domeniul eliminării deşeurilor.  Aruncarea acestui produs, a soluŃiilor şi 
produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile 
legislaŃiei pentru protecŃia mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu 
toate reglementările autorităŃilor regionale locale. 

Catalogul european al deşeurilor (EWC) 

Data emiterii :   14.07.2011. Fişa tehnică de securitate nr.   :   120713 9/13 

Cod deşeu Indicarea deşeului 

08 04 09* 
 

deeuri de adezivi i chituri care conin solveni organici sau alte substane 
periculoase 

SECłIUNEA 13: ConsideraŃii privind eliminarea 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România 

Ambalare    Completely emptied packagings may be given for recycling. Empty packaging may still
contain hazardous residues. Empty packaging should be removed by a licensed

waste contractor. 

ambalaje coninând reziduuri de substane periculoase sau contaminate cu astfel de
substane 

14.7 Transport în vrac, în 
conformitate cu anexa II la 
MARPOL 73/78 şi Codul IBC 

:   Indisponibil.

15.1 Regulamente/legislaŃie în domeniul securităŃii, sănătăŃii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanŃa 
sau amestecul în cauză 

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Anexa XIV - Lista substanŃelor care fac obiectul autorizării 

SubstanŃe de foarte mare îngrijorare 

Nici un ingredient nu a fost inventariat. 

Anexa XVII – RestricŃii la :   Nu se aplică. 
fabricarea, introducerea 
pe piaŃă şi utilizarea 
anumitor substanŃe, 
amestecuri şi articole 
periculoase 

ConŃinut VOC (EU) 
 

Alte reglementări UE 

:   VOC (w/w): 2% 

Data emiterii :   14.07.2011. Fişa tehnică de securitate nr.   :   120713 10/13 

SECłIUNEA 15: InformaŃii de reglementare 

 SECłIUNEA 14: InformaŃii referitoare la transport  

  ADR/RID - ADN/ADNR IMDG IATA  

 14.1 Numărul ONU 
 

Nereglementat. Not regulated. Not regulated. 
 

 

 14.2 Denumirea 
corectă ONU 
pentru expediŃie 

  

 14.3 Clasa (clasele) 
de pericol pentru 
transport 
 

- - - 
 

 

 14.4 Grupul de 
ambalare 

- - - 
 

 

 14.5 Pericole 
pentru mediul 
înconjurător 

Nu. No. No. 
 

 

 14.6 PrecauŃii 
speciale pentru 
utilizatori 

Indisponibil. Indisponibil. Indisponibil. 
 

 

 InformaŃii 
suplimentare 

- - - 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România 

REACH Information: :   All substances contained in Sika Products are 
- preregistered or registered by our upstream suppliers, and/or 
- preregistered or registered by Sika, and/or 
- excluded from the regulation, and/or 
- exempted from the registration. 

Inventarul european : Indisponibil. 

15.2 Evaluarea securităŃii 
chimice 

: Acest produs conŃine substanŃe pentru care sunt încă necesare evaluări privind 
siguranŃă chimică. 

Indică informaŃiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaŃie. 

Abrevieri şi acronime :   TAE = Toxicitate Acută Estimată 
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul 
(CE) Nr. 1272/2008 
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat 
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP 
PNEC = ConcentraŃie Prevăzută Fără Efect 
RRN = Număr Înregistrare REACH 

Textul complet al frazelor H 
abreviate 

: H226 Lichid şi vapori inflamabili. 
H300 
H304 
H312 
H314 
H315 
H317 
H319 
H330 
H332 
H334 

Mortal în caz de înghiŃire. 
Poate fi mortal în caz de înghiŃire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
Nociv în contact cu pielea. 
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
Provoacă iritarea pielii. 
Poate provoca o reacŃie alergică a pielii. 
Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
Mortal în caz de inhalare. 
Nociv în caz de inhalare. 
Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăŃi de respiraŃie în 
caz de inhalare. 
Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
Poate provoca somnolenŃă sau ameŃeală. 
Susceptibil de a provoca anomalii genetice. 
Susceptibil de a provoca cancer. 
Poate dăuna fertilităŃii. Poate dăuna fătului. 
Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau 
repetată. 
Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. 

H335 
H336 
H341 
H351 
H360FD 
H372 
H373 

H400 
H410 
H413 

Textul complet al 
clasificărilor [CLP/GHS] 

: Acute Tox. 1, H330 
Acute Tox. 2, H300 
Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Aquatic Acute 1, H400 

TOXICITATE ACUTĂ: INHALARE - Categoria 1 
TOXICITATE ACUTĂ: ORAL - Categoria 2 
TOXICITATE ACUTĂ: PIELE - Categoria 4 
TOXICITATE ACUTĂ: INHALARE - Categoria 4 
PERICOL ACUT PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 
1 
PERICOL CRONIC PENTRU MEDIUL ACVATIC - 
Categoria 1 
PERICOL CRONIC PENTRU MEDIUL ACVATIC - 
Categoria 4 
PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 

Aquatic Chronic 1, H410 

Aquatic Chronic 4, H413 

Asp. Tox. 1, H304 

Data emiterii :   14.07.2011. Fişa tehnică de securitate nr.   :   120713 11/13 

SECłIUNEA 16: Alte informaŃii 

Denumire produs / 
ingrediente 

Efecte cancerigene 
 

Efecte mutagene 
 

Efecte asupra 
dezvoltării 

Efecte asupra 
fertilităŃii 

diizocianat de 4,4'-metilen- 
difenil 
diclorură de dibutil staniu 

Carc. Cat. 3; R40 
 
- 

- 
 
Muta. Cat. 3; R68 

- 
 
Repr. Cat. 2; R61 

- 
 
Repr. Cat. 2; R60 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România 

Carc. 2, H351 
Eye Irrit. 2, H319 

CANCERIGENITATE - Categoria 2 
LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - 
Categoria 2 
LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 3 
MUTAGENICITATEA CELULELOR EMBRIONARE - 
Categoria 2 
TOXICITATE PENTRU REPRODUCERE [Fertilitate şi Făt] 
- Category 1B 
SENSIBILIZAREA CĂILOR RESPIRATORII - Categoria 1 
CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 1B 
CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2 
SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1 
TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN łINTĂ SPECIFIC - 
EXPUNERE REPETATĂ - Categoria 1 
TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN łINTĂ SPECIFIC - 
EXPUNERE REPETATĂ - Categoria 2 
TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN łINTĂ SPECIFIC - 
O SINGURĂ EXPUNERE [Iritarea căilor respiratorii]  - 
Categoria 3 

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN łINTĂ SPECIFIC - O 
SINGURĂ EXPUNERE [Efecte narcotice]  - Categoria 3 

Flam. Liq. 3, H226 
Muta. 2, H341 

Repr. 1B, H360FD 

Resp. Sens. 1, H334 
Skin Corr. 1B, H314 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
STOT RE 1, H372 

STOT RE 2, H373 

STOT SE 3, H335 

STOT SE 3, H336 

Textul complet al frazelor R 
abreviate 

:   R10- Inflamabil. 
R40- Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente. 
R68- Posibil risc de efecte ireversibile. 
R60- Poate altera funcŃia de reproducere (fertilitatea). 
R61- Poate provoca efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii. 
R26- De asemenea foarte toxic prin inhalare. 
R25- De asemenea toxic prin înghiŃire. 
R48/25- De asemenea toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăŃii la expunere 
prelungită prin înghiŃire. 
R20- De asemenea nociv prin inhalare. 
R21- De asemenea nociv în contact cu pielea. 
R48/20- De asemenea nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăŃii la expunere 
prelungită prin inhalare. 
R65- De asemenea nociv: poate provoca afecŃiuni pulmonare prin înghiŃire. 
R34- Provoacă arsuri. 
R36/38- Iritant pentru ochi şi piele. 
R36/37/38- Iritant pentru ochi, căile respiratorii şi piele. 
R42- Poate provoca sensibilizare prin inhalare. 
R42/43- Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea. 
R66- Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenŃă şi ameŃeală. 
R50/53- Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 
termen lung asupra mediului acvatic. 
R51/53- Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen 
lung asupra mediului acvatic. 
R52/53- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen 
lung asupra mediului acvatic. 

Textul complet al 
clasificărilor [DSD/DPD] 

: Carcinogen cat. 3 - Carcinogen categoria 3 
Mutagen cat. 3 - Mutagen categoria 3 
Toxic pentru reproducere Cat. 2 - Toxic pentru reproducere categoria 2 
T+ - Foarte toxic 
T - Toxic 
C - Coroziv 
Xn - Nociv 
Xi - Iritant 
N - Periculos pentru mediu 

Istoric 

Data tipăririi 

Data emiterii 

: 

:   14.07.2011. 
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Data punerii anterioare în :   06.12.2010. 
circulaŃie 

Aviz pentru cititor 
Informatiile continute in aceasta fisa de securitate corespund nivelului nostru de cunostiinte la data publicarii. 

Toate garantiile sunt excluse. Conditiile generale de vanzare sunt aplicabile. Inainte de utilizare va rugam 

consultati Fisa tehnica de securitate. 
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