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FIŞA CU DATE DE SECURITATE
WB D COMPONENT B

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

1.1. Element de identificare a produsului

Numele produsului WB D COMPONENT B

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

Utilizări idenitificate Adeziv.

Utilizări contraindicate Nu sunt identificate utilizări specifice contraindicate.

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Furnizor
ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
mail@itwpp.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate fi
apelat în caz de urgenţă

+44(0)1235 239 670 (24h)

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificare (CE 1272/2008)
Pericole fizice Neclasificat

Pericole pentru sănătate Acute Tox. 4 - H332 Skin Corr. 1B - H314 Skin Sens. 1 - H317

Pericole pentru mediu Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Elemente pentru etichetă

Pictogramă

      

Cuvânt de avetizare Pericol

Fraze de pericol H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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Fraze de precauţie P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a
ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată
îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/ faceţi duş.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o
poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Conţine benzil alcool

Fraze de precauţie
suplimentare

P260 Nu inspiraţi vaporii/ spray-ul.
P261 Evitaţi să inspiraţi vaporii/ spray-ul.
P264 Spălaţi-vă pielea contaminată bine după utilizare.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P272 Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.
P312 Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă simţiţi
bine.
P321 Tratament specific (a se vedea sfaturile medicului de pe această etichetă).
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P362+P364 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
P363 Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncaţi conţinutul/ recipientul în conformitate cu reglementările naţionale.

2.3. Alte pericole

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

benzil alcool 60-100%

Numărul CAS: 100-51-6 Numărul CE: 202-859-9

Clasificare
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H332

Textul integral pentru toate frazele de pericol este prezentat în Secţiunea 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare Transportaţi persoana afectată la aer liber şi menţineţi-o la căldură şi în stare de repaus, într-o
poziţie confortabilă pentru respiraţie. Ţineţi persoana afectată sub observaţie. Consultaţi
medicul. Arătaţi această fişă cu date de securitate personalului medical.

Ingerare Consultaţi medicul imediat. Nu provocaţi voma. În caz de vomă, capul trebuie ţinut în jos
pentru ca voma să nu pătrundă în plămâni.

Contactul cu pielea Scoateţi îmbrăcămintea contaminată imediat şi spălaţi pielea cu săpun şi apă. Continuaţi să
clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Consultaţi medicul imediat.
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Contactul cu ochii Scoateţi lentilele de contact şi deschideţi larg pleoapele. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin
15 minute. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Consultaţi medicul. Arătaţi această
fişă cu date de securitate personalului medical.

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

Informaţii generale Gravitatea simptomelor descrise vor varia în funcţie de concentraţia şi durata expunerii.

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

Note pentru doctor Trataţi simptomatic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere
corespunzătoare

Stingeţi cu spumă, dioxid de carbon, pulbere uscată sau ceaţă de apă.

Mijloace de stingere
necorespunzătoare

Nu folosiţi jet de apă ca material de stingere, pentru că acesta va extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Produse combustibile
periculoase

Oxizi de carbon. Descompunerea termică sau combustia poate elibera oxizi de carbon şi alte
gaze sau vapori toxici.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Măsuri de protecţie în timpul
stingerii incendiului

Împiedicaţi răspândirea şi colectaţi apa utilizată la stingerea incendiilor.

Echipament de protecţie
special pentru pompieri

Purtaţi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu presiune pozitivă şi îmbrăcăminte de protecţie
adecvată.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

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

Precauţii personale Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie aşa cum se specifică în Secţiunea 8 din această fişă cu
date de securitate. În caz de deversări, aveţi grijă la suprafeţele şi podelele alunecoase.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul
înconjurător

Evitaţi sau minimizaţi crearea oricărei contaminări a mediului. Evitaţi scurgerea sau
deversarea să intre în sistemul de canalizare, conducte sau cursuri de apă. Colectarea şi
eliminarea scurgerilor se fac conform indicaţiilor din secţiunea 13.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metode pentru curăţenie Absorbiţi scurgerea cu material absorbant, incombustibil. Colectaţi şi plasaţi în recipiente
adecvate pentru eliminarea deşeurilor şi sigilaţi bine. Recipientele în care se află scurgerile
colectate, trebuie etichetate corespunzător cu continutul si simbolul de pericol corecte.

6.4. Trimiteri către alte secţiuni

Trimiteri către alte secţiuni Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie aşa cum se specifică în Secţiunea 8 din această fişă cu
date de securitate.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Precauţii privind utilizarea Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Evitaţi inhalarea vaporilor. Utilizaţi o mască de gaze aprobată
în cazul în care contaminarea aerului este peste un nivel acceptabil.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
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Precauţii privind depozitarea Depozitaţi în recipientul original, bine închis într-un spaţiu uscat, rece şi bine ventilat.
Depozitaţi departe de materiale incompatibile (a se vedea secţiunea 10).

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizarea finală
specifică/Utilizări finale
specifice

Utilizările identificate pentru acest produs sunt detaliate in secţiunea 1.2.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

Echipament de protecţie

                        

Controale tehnice
corespunzătoare

Asiguraţi ventilaţie adecvată de evacuare generală şi locală.

Protecţia ochilor/feţei Echipament pentru ochi conform cu un standard aprobat trebuie purtat în cazul în care o
evaluare a riscului arată că este posibil contactul cu ochii. Echipamentul de protecţie
personală pentru protecţia ochilor şi feţei trebuie să respecte standardul european EN 166.
Următoarea protecţie trebuie să fie purtată: Ochelari de protecţie împotriva stropilor de
substanţe chimice.

Protecţia mâinilor Mănuşi impermeabile, rezistente la substanţe chimice, conforme cu un standard aprobat
trebuie să fie purtate în cazul în care o evaluare a riscului arată că este posibil contactul cu
pielea. Se recomandă ca mănuşile să fie confecţionate din următorul material: Cauciuc butil.
Trebuie remarcat faptul că lichidul poate penetra mănuşile. Pentru a proteja mâinile de
produse chimice, mănuşile trebuie să respecte standardul european EN 374. Mănuşile
selectate trebuie să aibă un timp de penetrare de cel puţin 8 ore.

Protecţia altor părţi de corp şi
piele

Purtaţi şort sau îmbrăcăminte de protecţie în caz de contact.

Măsuri de igienă Spălaţi-vă la sfârşitul fiecărui schimb de muncă şi înainte de a mânca, fuma şi utiliza toaleta.
Utilizaţi o loţiune adecvată pentru mâini pentru a preveni uscarea şi crăparea pielii. Scoateţi
imediat orice îmbrăcăminte care devine udă sau contaminată.

Protecţia respiraţiei Dacă ventilaţia este inadecvată, trebuie purtat un echipament corespunzător pentru protecţia
respiraţiei. Verificaţi că masca se potriveşte bine şi filtrul este schimbat în mod regulat.
Selectarea aparatului de respiraţie trebuie să se bazeze pe nivelele de expunere, pericolele
produsului şi limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului selectat. Purtaţi un aparat
respirator prevăzut cu următorul cartuş: Filtru de gaz, tip A2. Aparatele de respiraţie cu
semimască şi sfert de mască cu cartuşe filtrante înlocuibile, trebuie să respecte standardaul
european EN 140.

Controlul expunerii mediului Nedeterminat.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect Lichid.

Culoare Incolor.

Miros Caracteristic.
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pH pH (soluţie concentrată): 8.5 - 11

Punctul de topire Nedeterminat.

Punctul iniţial de fierbere şi
intervalul de fierbere

>200°C @

Punctul de aprindere ~100°C Nu se cunosc reacţii potenţial periculoase.

Viteza de evaporare Nedeterminat.

Limita superioară/inferioară de
inflamabilitate sau de explozie

Nedeterminat.

Presiunea de vapori 0.5 kPa @ °C

Densitatea vaporilor Nedeterminat.

Densitatea relativă 1.01 @ 20°C

Densitatea vrac Nu se aplică.

Solubilitatea (solubilităţile) Puţin solubil în apă.

Coeficientul de partiţie Nedeterminat.

Temperatura de aprindere Nedeterminat.

Vâscozitatea 10,000 mPA s @ 20°C

9.2. Alte informaţii

Compuşi organici volatili Acest produs conţine un conţinut maxim de COV de 0% .

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate Următoarele materiale pot reacţiona cu produsul: Acizi. Alcali puternici. Agenţi oxidanţi
puternici.

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate Stabil la temperaturi ambiante normale şi atunci când este utilizat conform recomandărilor.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Posibilitatea de reacţii
periculoase

Nedeterminat.

10.4. Condiţii de evitat

Condiţii de evitat Evitaţi căldura. Evitaţi contactul cu următoarele materiale: Agenţi oxidanţi puternici. Evitaţi
contactul cu acizi şi alcali.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale de evitat Acizi puternici. Alcali puternici. Agenţi oxidanţi puternici.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produşi de descopunere
periculoşi

Nu este cunoscut.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicitate acută - inhalare
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ATE inhalare (gaze ppmV) 681.818,0

ATE inhalare (vapori mg/l) 1.667,0

ATE inhalare (prafuri/ceţuri
mg/l)

227,0

Inhalare Vaporii din acest produs pot fi periculoşi prin inhalare. Inhalarea prelungită de concentraţii
mari poate dăuna sistemului respirator.

Ingerare Poate provoca leziuni interne grave. Coroziv. Cantităţi mici pot provoca leziuni grave.

Contactul pielea Provoacă arsuri. Poate provoca arsuri chimice grave ale pielii.

Contactul cu ochii Risc de leziuni oculare grave. Tulburări de vedere, inclusiv vedere înceţoşată. Vaporii sau
pulverizarea pot provoca leziuni oculare, tulburări de vedere sau orbire.

Pericole acute şi cronice de
sănătate

Acest produs este coroziv. Acest produs poate provoca iritarea pielii si ochilor. Contactul
prelungit poate provoca arsuri. Contactul prelungit şi repetat cu solvenţii pentru o lungă
perioadă de timp poate duce la probleme permanente de sănătate. Expunerea prelungită sau
repetată la vapori in concentraţii ridicate poate provoca următoarele efecte adverse: Greaţă,
vomă. Durere de cap.

Calea de intrare Inhalare Ingerare. Contact cu pielea şi/sau ochii

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

Ecotoxicitate Periculos pentru mediu. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
acvatic.

12.1. Toxicitate

Toxicitate Nedeterminat.

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Persistenţă şi degradabilitate Degradabilitatea produsului nu este cunoscută.

12.3. Potenţial de bioacumulare

Potanţial de bioacumulare Nu există date disponibile privind bioacumularea.

Coeficientul de partiţie Nedeterminat.

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitatea Nedeterminat.

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Rezultatele evaluarii PBT şi
vPvB

Acest produs nu conţine substanţe clasificate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse Nu este disponibil.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Informaţii generale Deşeurile sunt clasificate ca deşeuri periculoase. Evacuaţi deşeurile la un amplasament
licenţiat pentru eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele autorităţii locale din domeniul
eliminării deşeurilor.
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Metode de eliminare Evacuaţi deşeurile la un amplasament licenţiat pentru eliminarea deşeurilor în conformitate cu
cerinţele autorităţii locale din domeniul eliminării deşeurilor.

Clasa de deşeu 08 04 09*

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR/RID) 2289

Nr. ONU (IMDG) 2289

Nr. ONU (ICAO) 2289

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie

Denumirea corectă pentru
expediţie (ADR/RID)

ISOPHORONEDIAMINE

Denumirea corectă pentru
expediţie (IMDG)

ISOPHORONEDIAMINE

Denumirea corectă pentru
expediţie (ICAO)

ISOPHORONEDIAMINE

Denumirea corectă pentru
expediţie (ADN)

ISOPHORONEDIAMINE

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa ADR/RID 8

Eticheta ADR/RID 8

Clasa IMDG 8

Clasa/divizia ICAO 8

Etichete de transport

14.4. Grupul de ambalare

Grupul de amblare ADR/RID III

Grupul de ambalare IMDG III

Grupul de ambalare ICAO III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Substanţă periculoasă pentru mediu/poluant marin
Nu.

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

EmS F-A, S-B

Codul acţiunii de urgenţă 2X

Numărul de identificare a
pericolului (ADR/RID)

80

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC
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Transport in vrac, în
conformitate cu Anexa II de la
MARPOL 73/78 si Codului
IBC

Nu sunt necesare informaţii.

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau
amestecul în cauză

Legislaţia UE Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH) (cu modificări).

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu a fost efectuată evaluarea securităţii chimice.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Data revizuirii 28.03.2018

Revizuire 3

Înlocuieşte data 02.06.2015

Frazele de pericol complete H302 Nociv în caz de înghiţire.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Aceste informaţii se referă numai la materialul specific desemnat şi nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat în
combinaţie cu orice alte materiale sau în orice proces. Astfel de informaţii sunt, în cea mai bună cunoaştere şi credinţă a
companiei, exacte şi sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o condiţie, garanţie sau reprezentare nu se
face pentru exactitatea, siguranţa sau completitudinea lor.  Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cât de adecvate
sunt aceste informaţii pentru uzul său propriu.
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