Fişă toxicologică
ABIES-TRANSSYLVANIA Srl.
RO 545400 Sighisoara str. Mihai Viteazul nr.40.
Tel.:0745-776-559 0726-236-252
www.pannon-protect.eu
w-mail:kapcsolat@pannon-protect.eu

DIFFUSIT M
Agent in dispersie apoasa, pentru protecţia materialului lemnos
Preparat în baza Fişei toxicologice a producătorului,(26.05.2004) conform Directivei 91/155/EWG
1. Comercializare

Producător:
Dr. Wolman GmbH

Distribuitor:
ABIES-Transsylvania Srl.
545400 Sighisoara
Str. Mihai Viteazul nr.40.

2. Compoziţie
(substanţe cu risc)

CAS
Acidboric
10043-35-3
borax (Dinatrium-tetraborat-decahidrat) 1303-96-4

3. Clasa de risc

Conform normelor producatorului si a UE., nu este daunator.

4. Prim ajutor

5. Inflamabilitate

EU
233-139-2
215-540-4

%
52,5
32,5

Cod risc
-

Frază R
-

Prevederi generale: Se indeparteaza imediat imbracamintea contaminata.
În caz de inhalare: In cazul contactului cutanat: Se spala foarte bine pielea.
În caz de stropire în ochi: Se clăteşte ochiul timp de 15 minute cu apă din abundenţă, întorcându-se
pleoapele.Se consultă medicul de specialitate, i se arată fişa toxicologică.
În cazul ingerării: Se va clati gura, accidentatul va fi aratat imediat medicului.
Solutii ignifuge corespunzatoare:
Solutti ignifuge necorespunzatoare:

apa, spuma, praf, stingator uscat.
nu sint cunoscute.

6. Măsuri în caz de Masuri referitoare la persoane.: Se asigura o aerisire corespunzatoare
deversare
Masuri referitoare la mediul inconjurator: Se va evita, ca produsul sa ajunga in contact cu solul, ori
in canalizare.
Masuri de dispensare: Produsul deversat se colecteaza cu material absorbant, dupa care se
neutralizeaza. In caz de cantitati mai mari, mai intii se limiteaza, apoi se
colecteaza in vase etichetate.
7. Manipulare şi
depozitare
8. Măsuri de
siguranţa utilizării

Se vor respecta regulile generale de igiena muncii. Se va evita contactul produsului, cu alimente,
bauturi si furaje.
Se va pastra numai in ambalajul original, inchis, ferit de accesul copiilor.
Imbracaminte individuala:
Protectia cailor respiratorii:
Protectia miinilor:
Protectia ochilor:
Protectia pielii (a corpului):

Nu este necesara in conditii normale de aerisire.
Manusi rezistente la baze (cauciucate).
Ochelari de protectie corespunzatori.
Echipament de protectie: sort, cizme, haine de protectie
rezistente la produsele chimice.k
Masuri generale de protectie si igiena: Se vor respecta regulile generale de igiena muncii.

9. Proprietăţi fizice Stare de agregare:
Culoare:
şi chimice
Miros:
Temperatura de topire:
Temperatura de fierbere:
Temperatura de autoaprindere:
Explozivitate:
Tensiune de vapori:
Densitate:
pH:
Solubilitate în apă:
Vâscozitate:

Pasta
incolora
inodora
cca. 1,4 gr/cm3 la 20 °C
7,0-7,5/200 gr/l H2O la 20 °C
250 gr/l la 20 oC
-

10. Stabilitate,
reactivitate
11. Consideraţii
toxicologice
12. Consideraţii
ecologice

13. Tratarea,
deşeurilor

14. Transport

Materiale cu care se va evita contactul: Produsi de descompunere periculosi: In caz de depozitare si utilizare conform
prescriptiilor, nu are loc descompunerea.
Toxicitate orala: DL50 (cobai): >4000 mg/kg
Toxicitate ecologica:
- Toxicitatea pestilor:
LC50 (96 ore) > 100 mg/l (date calculate)
- Toxicitatea nevertebratelor acvatice: EC50 (48 ore) > 100 mg/l (date calculate)
- Toxicitatea plantelor acvatice:
EC50 (72 ore) > 100 mg/l (date calculate)
- Actiune asupra microorganismelor: EC50 (17 ore) > 100 mg/l (date calculate)
Date eliminatorii:
Borul poate fi intilnit oriunde in natura.
Informatii generale:
Se vor respecta regulile, cu privire la nepoluarea solului, apelor, aerului.
Recomandari privind metodele de neutralizare: Tratarea resturilor, se va face conform prevederilor in
materie. Rezidurile, vor fi colectate in locuri special amenajate.
Nr. deseu indicat: Nr.030204 „solutie anorganica” (Germania)
Recomandari privind neutralizarea ambalajelor: Balotul se va goli cit mai bine posibil. Dupa o curatire
corespunzatoare, se poate refolosi, ori se inapoiaza producatorului.
Transport rutier ADR/RID şi GGVS/GGVE (internaţional/intern)Cod UN: 1760
Clasa:
Cod UN:
Denumire produs: Clasa de ambalare: Transport naval IMDG/GGVSee:
Clasa:
Cod UN:
Denumiri tehnice: Clasa de ambalare: Cod EMS:
MFAG:
Transport aerian ICAO şi IATA DGR
Clasa:
Cod UM:
Denumiri tehnice: Clasa de ambalare: -

15. Informaţii
privind
reglementările

Informaţii privind sănătatea, securitatea şi mediul:
Nu există obligaţii de marcare
Fraze S:
S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
S 24/25 A se evita contactul cu pielea şi pătrunderea în ochi
Clasificare conform „VbF”:
--Clasa de pericol asupra apei:
WGK1 (cu pericol slab asupra apei, încadrare făcută de fabricant )

16. Alte informaţii

Fişa toxicologică a fost întocmită în baza datelor furnizate de producător şi a prevederilor în vigoare.
Datele se bazează pe cunoştinţele actuale şi nu reprezintă garanţie cu privire la proprietăţile produsului.
Utilizatorul produsului are răspunderea respectării normelor în materie. Condiţiile concrete ale utilizării
nu sunt cunoscute, de aceea utilizatorului îi revine întreaga răspundere. Utilizatorul decide în legătură
cu utilizarea în condiţii de siguranţă a produsului. Datele şi informaţiile cuprinse în fişa toxicologică se
referă numai la produsul precizat, extinderea lor la alte produse nu este posibilă.

