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* 1 Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

· Denumire comercială: Spor Interior
· Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizate pentru pictura pereţilor şi tavanelor interior.

· Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
· Producător/furnizor:

“ORGACHIM” JSC
Republic of Bulgaria
Ruse 7000
21 “Treti Mart” blvd.
tel. +359 82 886 222
fax: +359 82 886 221
E-mail address: orgachim@orgachim.bg

· Informaţii asigurate de: Product safety department
· Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:

Unified emergency number: 112
National toxicology information centre,
Multiprofile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine "N.I.Pirogov"
Emergency telephone / fax: +359 2 9154 409
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg

* 2 Identificarea pericolelor

· Clasificarea substanţei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul nu este clasificat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).

· Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE nu apare
· Indicaţii de pericol speciale pentru om si mediul înconjurător:

Produsul nu trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale de clasificare pentru
preparatele EG" în versiunea cu valabilitate recentă.

· Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este însă îmbogăţită cu datele rezultate din bibliografia de
specialitate şi cu datele puse la dispoziţia noastră de către firmă.

· Elemente pentru etichetă
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008 nu apare
· Pictograme de pericol nu apare
· Cuvânt de avertizare nu apare

· Componente periculoase care determină etichetarea: nu apare
· Fraze de pericol nu apare
· Fraze de securitate

P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau

un medic.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la оndemвnă recipientul sau eticheta
produsului.
P102 A nu se lăsa la оndemвna copiilor.

· Alte pericole
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

 RO

(Continuare pe pagina 2 )

mailto:orgachim@orgachim.bg
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg


Pagina: 2 / 6
Fişa cu date de securitate

conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tipărită la: 09.04.2014 data de actualizare: 09.04.2014Numărul versiunii 1

Denumire comercială: Spor Interior

(Continuare pe pagina 1 )

DR

3 Compoziţie/informaţii privind componenţii

· Caracterizarea chimică: Amestecuri
· Descriere: Amestec format din următoarele substanţe cu aditivi nenocivi.

· Componente periculoase: nu apare
· Indicaţii suplimentare: Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

4 Măsuri de prim ajutor

· Descrierea măsurilor de prim ajutor
· Indicaţii generale:

Nu sînt necesare masuri speciale.
In toate cazurile de indoiala sau cand simptomele persista apelati la sfatul medicului.
Niciodata nu administrati pe cale orala unei persoane inconstiente.
Daca persoana este inconstienta plasati-o in pozitie de recuperare si apelati la sfatul medicului.

· după inhalare: Mutati persoana in aer proaspat, mentineti-o in caldura si repaus.
· după contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.
· după contactul cu ochii:

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise.
· după înghiţire: Daca ati inghitit accidental cereti imediat sfatul medicului si aratati containerul sau eticheta
· Indicaţii pentru medic:
· Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Nu există alte informaţii relevante.
· Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Nu există alte informaţii relevante.

5 Măsuri de combatere a incendiilor

· Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit:

CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la
alcool.

· Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză Nu există alte informaţii relevante.
· Recomandări destinate pompierilor
· Mijloace de protecţie specifice: Nu sînt necesare măsuri speciale.

6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

· Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă Nu este necesar.
· Precauţii pentru mediul înconjurător: Este necesară diluarea cu multă apă.
· Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:

Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală,
legătură de acizi, rumeguş).

· Trimiteri către alte secţiuni
Nu se formează substanţe periculoase.
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

7 Manipularea şi depozitarea

· Modul de manipulare:
· Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate Nu sînt necesare măsuri speciale.
· Informatii privind protectia contra incendiilor si exploziilor: Nu sînt necesare măsuri speciale.

(Continuare pe pagina 3 )
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· Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
· Mod de păstrare:
· Indicaţii cu privire la stocarea mixtă:

Depozitati departe de agenti de oxidare, de materiale puternic alcaline si puternic acide.
· Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare: niciuna
· Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.

8 Controale ale expunerii/protecţia personală

· Indicaţii suplimentare privind instalaţiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

· Parametri de control
· Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:

Produsul nu conţine cantităţi relevante de substanţe ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la
locurile de muncă.

· Indicaţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

· Controale ale expunerii
· Controale tehnice corespunzatoare

Asigurati o ventilatie adecvata. Unde este posibil practic aceasta va fi realizată prin utilizarea unui sistem de
exhaustare local şi o extracţie generală bună. Daca aceasta nu este suficient pentru a mentine concentratiile
particulelor si a vaporilor de solvent sub limita de expunere profesionala, atunci va trebui purtat un
echipament de respirat adecvat.

· Echipament de protecţie personală:
· Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:

A se vedea măsurile de protecţie cunoscute la manipularea substanţelor chimice.
· Mască de protecţie:

Daca lucratorii sunt expusi la concentratii peste limita de expunere profesionala trebuie sa foloseasca masca/
aparate de respirat corespunzatoare si certificate

· Protecţia mîinilor:

Mănuşi de protecţie

Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la produs / substanţă
/ preparat.
În absenţa testelor nu pot fi date recomandări privind materialul de mănuşi pentru produs / preparat /
amestec chimic.
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraţie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate şi degradarea.

· Material pentru mănuşi
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă
de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanţe, durabilitatea
materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

· Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.

· Protecţia ochilor: Se recomandă ochelarii de protecţie în timpul manipulării.
· Protecţie corporală: Salopetă protectivă.

9 Proprietăţile fizice şi chimice

· Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
· Indicaţii generale
· Aspect:

Formă: Lichid
Culoare: alb

(Continuare pe pagina 4 )
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· Miros: delicat
· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.

· Valoare pH la 20°C: 7 

· Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbere: nedefinit

· Punct de inflamabilitate: neaplicabil

· Temperatură de aprindere:

Temperatura de descompunere: Nedefinit.

· Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

· Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil.

· Limite de inflamabilitate:
inferioară: Nedefinit.
superioară: Nedefinit.

· Presiune vaporică la 20°C: 23 hPa

· Densitate la 20°C: 1,62 g/cm3

· Etanşare relativă Nedefinit.
· Etanşare la emanaţii Nedefinit.
· Viteza de evaporare Nedefinit.

· Solubil în / amestecabil cu:
Apa: se amestecă complet

· Coeficient de distribuţie (n-octanol/apă): Nedefinit.

· Vîscozitate:
dinamică la 23°C: 7000 mPas
cinematică: Nedefinit.

· Alte informaţii Nu există alte informaţii relevante.

10 Stabilitate şi reactivitate

· Reactivitate
· Stabilitate chimică Stabil cu respectarea condiţiilor de depozitare şi manipulare ( vezi secţiunea 7)
· Descompunere termică/ condiţii de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
· Posibilitatea de reacţii periculoase Nu se cunosc reacţii periculoase.
· Condiţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
· Materiale incompatibile: Nu există alte informaţii relevante.
· Produşi de descompunere periculoşi: Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.

11 Informaţii toxicologice

· Informaţii privind efectele toxicologice
Nu există date pentru preparatul propriu- zis . Preparatul a fost evaluat conform metodei convenţionale din
Directiva Preparatelor Periculoase 1999/45/CE şi clasificat corespunzator pentru riscuri toxicologice . Vezi
secţiunea 2 şi 15 pentru detalii.

· Toxicitate acută:
· Iritabilitate primară:
· Pe piele: Nu are efecte iritante
· la ochi: Nu are efect iritant
· Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.

(Continuare pe pagina 5 )
 RO



Pagina: 5 / 6
Fişa cu date de securitate

conform (CE) 1907/2006, Articolul 31
Tipărită la: 09.04.2014 data de actualizare: 09.04.2014Numărul versiunii 1

Denumire comercială: Spor Interior

(Continuare pe pagina 4 )

DR

· Indicaţii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva Generală a Comunităţii Europene asupra clasificării preparatelor în
ultima sa versiune valabilă, produsul nu este obligat la clasificare.
In baza experienţelor şi a informaţiilor disponibile, produsul este nenociv dacă este manipulat corect şi
folosit conform normelor în vigoare.

12 Informaţii ecologice

· Toxicitate
Nu există date disponibile pentru preparatul propriu - zis. Preparatul a fost evaluat conform metodei
convenţionale din Directiva Preparatelor Periculoase 1999/45/CE şi clasificat corespunzator pentru riscuri
eco-toxicologice . Vezi secţiunea 2 şi 15 pentru detalii.

· Toxicitate acvatică: Nu există alte informaţii relevante.
· Persistenţă şi degradabilitate Nu există alte informaţii relevante.
· Comportament în compartimentele ecologice:
· Potenţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.
· Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
· Alte indicaţii ecologice:
· Indicaţii generale: În general nu este periculos
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
· Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

13 Consideraţii privind eliminarea

· Metode de tratare a deşeurilor
· Recomandare: Mici cantităţi de produs pot fi depuse împreună cu resturile menajere.
· Catalogul European al Deşeurilor

08 01 12 deşeuri din vopsele şi lacuri, altele decât cele de la 08 01 11
08 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie
15 01 02 ambalaje din materiale plastice

· Ambalaje impure:
· Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
· Detergent recomandat: Apă, eventual cu adăugare de detergent.

14 Informaţii referitoare la transport

· Transport stradal/feroviar ADR/RID (înafara graniţelor):
· Clasa ADR/RID-GGVSEB: - 

· Transport maritim IMDG:
· Clasa IMDG: - 
· Marine Pollutant Nu

· Transport aerian ICAO-TI şi IATA-DGR:
· Clasa ICAO/IATA: - 

· UN "Model Regulation": - 
· Precauţii speciale pentru utilizatori neaplicabil
· Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC neaplicabil
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* 15 Informaţii de reglementare

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

· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008 nu apare
· Pictograme de pericol nu apare
· Cuvânt de avertizare nu apare

· Componente periculoase care determină etichetarea: nu apare
· Fraze de pericol nu apare
· Fraze de securitate

P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau

un medic.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la оndemвnă recipientul sau eticheta
produsului.
P102 A nu se lăsa la оndemвna copiilor.

· Evaluarea securităţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

16 Alte informaţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

· Fişă completată de: Product safety department
· * Date privitoare la versiunea anterioară modificată   
· Nota

Informaţiile din această fişă de date de securitate  se bazează pe starea de cunoaştere din  prezent , pe
legislaţia actuală a UE şi cea naţională .
Fişa pune la dispoziţie o îndrumare privind aspectele de sănătate , securitate şi mediu legate de produs şi nu
va fi interpretată ca o garanţie a performanţei tehnice sau ca o adecvare pentru aplicaţii specifice . Produsul
nu va fi folosit pentru alte scopuri decât cele specificate în secţiunea 1 fără a se obţine în prealabil  de la
furnizor instrucţiuni scrise privind manipularea.
Deoarece condiţiile specifice de utilizare se află în afara controlului furnizorului , utilizatorul răspunde de
luarea tuturor măsurilor necesare conformării la toate cerinţele prevăzute de legislaţie . Informaţiile
conţinute în această fişă de date de securitate nu constituie propria evaluare a utilizatorului în ceea ce
priveşte riscurile la locul de muncă aşa cum este cerut de legislaţia din domeniul sănătăţii şi securităţii .

 RO


