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1.) Denumirea materialului/preparatului şi a firmei 

Date referitoare la produs 

Denumire comercială 
Flor Acryl Super 
Clasificare US HCC -- 

Date referitoare la producător / furnizor 

Adresă 
FLORE-CHEMIE GMBH 
Züchnerstr. 2a 
D-56070 Koblenz 

Nr. telefon +49 (0)261 88922-2 

Nr. fax +49 (0)261 88922-88 

Compartiment de informaţii / telefon 
+49 (0)261 88922-2 

Telefon de urgenţă 
+49 (0)261 88922-2 

2.) Compoziţie / Date referitoare la componente 

Caracterizare chimică 
Combinaţie neutră de tenside cu substanţe auxiliare. 

3.) Pericole posibile 

Simboluri de pericole 

- N U   S U N T   

Indicaţii speciale de pericole pentru persoane şi mediu 
Produsul nu este supus obligativităţii de marcare în sensul liniei directoare 88/379/CEE. 

4.) Măsuri de prim ajutor 

Indicaţii generale 
În caz de persistenţă a simptomelor subiective, trebuie apelat la un medic. Îmbrăcămintea şi 
încălţămintea contaminate trebuie imediat scoase şi curăţate temeinic înaintea unei noi folosiri. În cazul 
pericolului de inconştienţă, se impune culcarea şi transportul în poziţie laterală stabilă. 

După inhalare 
Evacuaţi persoanele afectate din zona de pericol. Asiguraţi aer proaspăt. 

După contact pe piele 
Spălaţi imediat cu apă şu săpun. În caz de iritare persistentă a pielii, consultaţi un medic. 

După contact la ochi 
Deschideţi larg pleoapele, clătiţi bine ochii cu apă (15 min.). Este necesară supunerea la un tratament 
medical. 

După înghiţire 
Clătiţi gura şi beţi multă apă. În caz de persistenţă a simptomelor subiective, trebuie apelat la un medic. 
Nu administraţi nimic pe cale orală persoanelor aflate în stare de inconştienţă. 

5.) Măsuri de combatere a incendiilor 

Agenţi extinctori adecvaţi 
Pulbere extinctoare; spumă; bioxid de carbon; nisip; jet pulverizat de apă 
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Agenţi extinctori inadecvaţi din considerente de siguranţă 
Jet compact de apă 

Pericol deosebit generat de materialul sau produsul în sine, de către produsele sale de ardere sau de 
către gazele formate 

La temperaturi ridicate se pot forma produse de descompunere periculoase, de ex. bioxid de carbon, 
monoxid de carbon, fum. 

Echipament special de protecţie la combaterea incendiilor  
Utilizaţi un aparat de protecţie a respiraţiei de tip izolant. Purtaţi combinezon de protecţie. 

Alte indicaţii 
Răciţi rezervoarele periclitate cu jet pulverizat de apă. 

6.) Măsuri în caz de deversare involuntară 

Măsuri de precauţie referitoare la persoane 
Respectaţi prevederile de protecţie (vezi capitolele 7 şi 8). Asiguraţi o aerisire îndestulătoare. Ţineţi 
peroanele la distanţă şi rămâneţi pe partea dinspre care suflă vântul. 

Măsuri de protecţie a mediului 
Nu este permisă deversarea în canalizare/ape de suprafaţă/pânza de apă freatică. În caz de pătrundere 
în ape de suprafaţă, sol sau canalizare, anunţaţi autorităţile competente. Îndiguire/stăvilire. 

Procedee de curăţare/absorbire 
Absorbirea se realizează cu material higroscopic (de ex. nisip, diatomit, aglomerant de acizi, aglomerant 
universal, talaş). Îndepărtare prin spălare cu multă apă. Materialul contaminat trebuie dezafectat 
conform prescripţiilor. 

7.) Manipulare şi depozitare 

Manipulare 

Indicaţii referitoare la manevrarea în condiţii de siguranţă 
În cazul unei utilizări adecvate nu sunt necesare măsuri deosebite. 

Indicaţii referitoare la protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor 
Produsul nu este accelerator de ardere, nu este autoinflamabil şi nu prezintă pericol de explozie. 

Depozitare 

Cerinţe faţă de spaţiile de depozitare şi faţă de rezervoare 
Închideţi cu grijă rezervoarele deschise şi depozitaţi-le în poziţie verticală, preîntâmpinând astfel orice 
eventuală scurgere. Păstraţi produsul numai în rezervorul original. 
Material adecvat oţel special, polietilenă 
Material inadecvat aluminiu 

Indicaţii referitoare la depozitarea comună 
Nu este permisă depozitarea laolaltă cu agenţi puternic oxidanţi. 

Alte indicaţii referitoare la condiţiile de depozitare 
Rezervoarele trebuie păstrate închise etanş şi într-un loc răcoros, bine aerisit. A se feri de căldură şi de 
incidenţa directă a razelor soarelui. 

Clasă de depozitare VCI (Uniunea Industriei Chimice) 
12 Lichide necombustibile 

Temperatură de depozitare recomandată 
Valoare  5 - 30 °C 

8.) Limitarea expunerii şi echipamentul individual de protecţie 

Indicaţii suplimentare pentru configurarea instalaţiilor tehnice 
Vezi capitolul 7; nu se impun măsuri suplimentare. 
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Componente cu valori-limită raportate la locul de muncă, care trebuie supravegheate 

N U   S U N T  

Echipament individual de protecţie 

Protejarea respiraţiei 
Nu este necesară. 

Protejarea mâinilor 
Mănuşi de protecţie 
Material adecvat neopren 
Observaţii A se avea în vedere indicaţiile producătorului mănuşilor, în special cele 

referitoare la durata de purtare şi la timpii de penetrare. 
Material adecvat Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de 

alte caracteristici ale calităţii, care diferă de la producător la producător. 

Protejarea ochilor 
Ochelari de protecţie 

Protejarea corpului 
Îmbrăcăminte de protecţie uşoară 

Măsuri generale de protecţie şi de igienă 
Respectaţi măsurile de precauţie uzuale pentru lucrul cu chimicale. Nu fumaţi, nu mâncaţi şi nu beţi în 
timpul lucrului. Dezbrăcaţi imediat îmbrăcămintea murdărită, îmbibată.  

9.) Proprietăţi fizice şi chimice 

Aspect 
Formă lichidă 
Culoare albă 
Miros caracteristic 

Date relevante din punct de vedere al siguranţei 

Modificări de stare 
Tip punct de fierbere 
Valoare  100   °C 

Punct de aprindere 
Valoare neaplicabilă 

Densitate 
Valoare circa 1,019   g/cm³ 
Temperatură de referinţă  20  °C  

Solvabilitate în apă 
Observaţie miscibil 

Valoare pH 
Valoare  8,8    

10.) Stabilitate şi reactivitate 

Condiţii de evitat 
A se feri de căldură şi de incidenţa directă a razelor soarelui. A se feri de ger. 

Substanţe de evitat 
Agenţi oxidanţi; acizi; baze 

Produse periculoase de descompunere 
Monoxid de carbon şi bioxid de carbon 
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11.) Date referitoare la toxicologie 

Experienţa acumulată în practică 
Contactul la ochi poate duce prin acţiune mecanică (praf) la iritări. 

Alte indicaţii 
Nu sunt cunoscute date toxicologice specifice produsului. 
În condiţiile unei manipulări adecvate şi a utilizării în conformitate cu destinaţia, conform concluziilor 
noastre şi a informaţiilor ce ne stau la dispoziţie, produsul nu prezintă efecte dăunătoare sănătăţii. 

12.) Indicaţii referitoare la ecologie 

Indicaţii referitoare la eliminare (persistenţă şi degradabilitate)  

Degradabilitate biologică 
Apreciere biodegradabil 

Manifestare în compartimente de mediu 
Bioacumulare Nu este potenţial bioacumulabil. 

Indicaţii generale / ecologie 
Nu sunt disponibile indicaţii în legătură cu prepararea. Nu este permisă deversarea produsului în ape de 
suprafaţă sau în canalizare ori dezafectarea în gropi publice de gunoi. Produsul nu trebuie să ajungă 
nediluat în albia colectoare. 

13.) Indicaţii referitoare la dezafectare 

Produsul 
Atribuirea unui număr de cod de reziduu conform Catalogului European pentru Deşeuri (EAK) trebuie 
efectuată de comun acord cu întreprinderea regională de dezafectare. 
Produsul trebuie dezafectat într-o instalaţie pentru deşeuri speciale, cu respectarea dispoziţiilor 
referitoare la deşeurile speciale. 

Ambalajul necurăţat 
Dezafectare de comun acord cu întreprinderea regională de dezafectare. 

14.) Indicaţii referitoare la transport 

Alte indicaţii 
Produsul nu este supus prevederilor naţionale şi internaţionale privind transportul rutier, feroviar, 
maritim şi aerian. 

15.) Prescripţii 

Marcare conform liniilor directoare CE 
Produsul nu este supus obligativităţii de marcare conform liniilor directoare CE / Ordonanţei privind 
substanţele periculoase (GefStoffV). 

Simboluri de pericole 

- N U   S U N T   

Fraze S (de siguranţă) 
1/2 A se păstra sub cheie, inaccesibil pentru copii. 
26 În caz de contact la ochi trebuie spălat imediat cu apă şi consultat 

medicul. 
46 În caz de înghiţire trebuie imediat cerut sfatul medicului, prezentându-

se ambalajul sau eticheta. 
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Prescripţii naţionale 

Ordonanţa referitoare la lichide combustibile (VbF) 
Observaţie Produsul nu este supus ordonanţei referitoare la lichide combustibile. 

Clasa de periclitare a apei 
Clasă 1 
Sursă Încadrare conform Prescripţiei Administrative privind Substanţele cu 

Pericol pentru Apă (VwVwS), anexa 4 (punctul 3) 

16.) Alte indicaţii 

Alte informaţii 

Din partea compartimentului care a întocmit fişa de date 

Indicaţiile se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor şi experienţelor noastre. Fişa cu date de 
siguranţă descrie produsul din punctul de vedere al cerinţelor de siguranţă. Indicaţiile nu au caracterul 
unor garanţii privind caracteristicile. 

 
 


