
 
 

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE 

 

ÎNTĂRITOR KRISTALL RAPIDO 0,5L 

 

 

Întocmită în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE  

Data emiterii: 02.02.2011; Revizia 1 / 18.05.2018 

 

❖ SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului chimic periculos și a 

companiei 
1.1. Identificarea produsului 

Denumire: ÎNTĂRITOR KRISTALL RAPIDO_ÎNTĂRITOR LAC RAPID DAYTONA 

1.2. Definirea utilizărilor relevante ale substanței sau amestecului chimic precum și a utilizărilor 

contraindicate: întăritor 

1.3. Identificarea companiei:  

SPRINT CAR DISTRIBUTION SRL 

Șoseaua București Nord nr. 7 

077190, Pipera, Ilfov 

Tel. 0372.139.301; Fax: 0372.139.312; office@sprintcar.ro 

1.4. Telefon pentru urgențe: 

Număr național de urgență: 112 

Telefon companie: *4949 – Asistență Clienți 

 

 

❖ SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP) 

Lichid Inflamabil 3; H226 Lichid și vapori inflamabili. 

STOT SE 1; H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

STOT SE 3; H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. 

 

2.2. Elemente etichetare: 

Pictograme pericole: 
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Cuvânt avertizare: PERICOL 

 

Fraze de avertizare: 

H226 Lichid și vapori inflamabili. 
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. 
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
EUH204 Conține izocianați. Poate provoca o reacție alergică. 
P240 Legătura la pământ/conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. 
P272 Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. 
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată 
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. 
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer și mențineți-o în stare de repaus, 
într-o poziție confortabilă pentru respirație.  
P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. 

P501 Aruncați conținutul/recipientul în acord cu regulamentele locale. 

 

2.2.2. Conține:  

acetat de n-butil (CAS: 123-86-4; EC: 204-658-1; Index: 607-025-00-1) 

acetat de etil (CAS: 141-78-6; EC: 205-500-4; Index: 607-022-00-5) 

1,6-hexametilen diisocianat homopolimer (CAS: 28182-81-2; EC: 500-060-2) 

 

2.2.3. Atenționări speciale: 

Nu sunt cunoscute alte pericole. 

 

 

❖ SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații ingrediente 

3.1. Substanțe: 

Vezi secțiunea 3.2. 

3.2. Amestecuri: 

Ingrediente periculoase și concentrațiile acestora: 

 
Denumire ingredient / 
Număr înregistrare 
 
 

 
Concentrație 

% (w/w) 

 
Nr. 

CAS 
EC 

 
Clasificare 

potrivit CE nr. 1272/2008 

 
n-butil acetat 

 
40 - 70 

123-86-4 
204-658-1 
607-025-00-1 

Lichid inflamabil 3; H226 
STOT SE 3; H336 
EUH066 

2-metoxi-1-metiletil 
acetat 

 
5 - 15 

108-65-6 
203-603-9 
607-195-00-7 

Lichid inflamabil 3; H226 
 
 

xilen  
0 - 10 

1330-20-7 
215-535-7 
601-022-00-9 
 

Lichid inflamabil 3; H226 
Acut tox. 4; H312 
Irită pielea 2; H315 
Acut tox. 4; H332 

etil acetat 
 
 

 
0 – 10 

141-78-6 
205-500-4 
607-022-00-5 

Lichid inflamabil 2; H225 
Irită ochii 2; H319 
STOT SE 3; H336 



 
 EUH066 

1,6-hexametilen 
diisocianat 
homopolimer 

25-50 28182-81-2 
500-060-2 

Sensibilitate piele 1; H317 
 
 

 

Notă referitoare la substanțe: 

C – Unele substanțe organice pot fi marcate fie într-o formă specifică izomerică, fie ca amestec de izomeri. 

În acest caz furnizorul trebuie să menționeze pe etichetă dacă substanța este un izomer specific sau un 

amestec de izomeri. 

 

❖ SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor: 

Observații generale: 

- 

În cazul expunerii prin inhalare: 

Aerisiți încăperea. Respirați aer curat. Scoateți victima la aer, departe de zona periculoasă. Chemați imediat 

medicul. 

În caz de contact cu pielea: 

Îndepărtați imediat hainele contaminate. Spălați pielea contaminată cu multă apă și săpun – clătiți complet. 

În cazul în care nu vă simțiți bine, adresați-vă medicului. 

În cazul contactului cu ochii: 

Clătiți ochii cu suficientă apă curată, pentru cel puțin 10 minute, cu pleoapele larg deschise. Dacă 

simptomele iritative nu dispar, consultați medicul (oftalmolog). 

În caz de înghițire: 

Nu induceți voma. Chemați imediat medicul. În niciun caz nu administrați lapte, grăsimi vegetale sau 

animale. 

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

Inhalare: 

Vaporii pot provoca amețeală sau somnolență. 

Contact cu pielea: 

Poate provoca sensibilizare prin contact cu pielea (simptome: mâncărimi, roșeață, iritații). 

Poate provoca uscarea/degresarea pielii prin expunere prelungită sau repetată. 

Contact cu ochii: - 

Înghițire: - 

 



 
4.3. Indicații privind îngrijirea medicală imediată și tratamentul necesar: - 

 

❖ SECȚIUNEA 5: MĂSURI ANTIINCENDIU 

5.1. Mijloace de stingere: 

Mijloace portivite de stingere: 
Pulbere chimică. 
Dioxid de carbon (CO2). 
Spumă. 
Spray de apă. 
 
Mijloace nepotrivite de stingere: 
Nu sunt necesare precauții. 
 
5.2. Atenționări speciale în privința substanței sau amestecului: 
Produse periculoase la combustie. 
 
5.3. Recomandări pentru pompieri: 
Acțiuni protective: 
În caz de foc sau supraîncălzire, nu inhalați fumul/vaporii. Răciți recipiente cu risc de incendiu cu jet de 
apă. Dacă este posibil, îndepărtați recipientele din zona periculoasă.  
Echipament special de protecție pentru pompieri: 
Pompierii trebuie să fie echipați cu îmbrăcăminte specială de protecție (inclusiv cască, mănuși, ghete de 
protecție) (EN469) și sistem de respirație (SCBA) integral (EN 137). 
 
 

❖ SECȚIUNEA 6: MĂSURI PRIVIND DISPERSIILE ACCIDENTALE 

6.1. Atenționări personal, echipament de protecție și proceduri de urgență 
6.1.1. Personal non-urgență: 
Echipament protecție 
Purtați mască adecvată pentru protecția feței, mănuși și echipament de protecție. 
 
Proceduri de urgență 
Păstrați departe de surse de foc. Nu fumați! 
 
6.2. Atenționări în privința mediului: 
Nu permiteți produsului să pătrundă în sistemul de canalizare sau în pânza freatică. În cazul în care se 
produce pătrunderea accidentală a produsului în apă sau sol, informați autoritățile responsabile. 
 
6.3. Metode și materiale pentru păstrare și curățare: 
6.3.1. Pentru păstrare: - 
6.3.2. Pentru curățare: 
Absorbiți produsul (cu material inert), colectați-l într-un recipient special și eliminați-l potrivit reglementărilor 
în vigoare privind deșeurile. 
6.3.3. Alte informații: - 
 
6.4. Referiri la alte secțiuni: 
Consultați Secțiunile 8 și 13. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 7: MANEVRARE ȘI DEPOZITARE 



 
7.1. Atenționări pentru manevrarea în siguranță 
7.1.1. Măsuri de protecție: - 
7.1.2. Sfaturi generale de igienă ocupațională: 
Nu inhalați vaporii/ceața. Aveți în vedere măsurile de la punctul 8. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp 
ce lucrați. 
 
7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv incompatibilitățile: 
Feriți de acțiunea directă a focului, scânteilor și luminii solare directe. Păstrați produsul într-un spațiu 
răcoros și bine ventilat. 
 
7.3. Utilizări finale specifice: 
Recomandări 
Păstrați departe de materiale incompatibile (vezi secțiunea 10). 
 
 

❖ SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ 

8.1. Parametri control: 
 
8.1.1. Valori limită expunere ocupațională: 
 
Denumire (CAS)                        Valori limită        Limite expunere   Obs.      Valori toleranță biologică 
                                                                             termen scurt 

 ml/m3 
(ppm) 

mg/m3 ml/m3 
(ppm) 

mg/m3   

Butil acetat (123-86-4) 150 724 200 966   

Etil acetat (141-78-6) 200 - 400 -   

Etilbenzen (100-41-4) 100 441 125 552 Sk  

Metoxipropil acetat (108-
65-6) 

50 274 100 548 Sk  

Xilen, o-, m-, p- sau 
amestec de izomeri 

50 220 100 441 Sk, 
BMGV 

650 mmol metil hipuric 
acid/mol creatinină în urină – 
post shift 

 
8.1.2. Informații monitorizare proceduri: 
BS EN 14042:2003 Identificare titlu: Atmosfere mediu de lucru. Ghid pentru aplicarea și folosirea 
procedurilor pentru evaluarea expunerii la agenți chimici și biologici. 
 
8.1.3. Valori DNEL 
Nu sunt disponibile informații. 
 
8.1.4. Valori PNEC  
Nu sunt disponibile informații. 
 
8.2. Controlul expunerii: 
8.2.1. Măsuri tehnice: 
Folosiți bunele practici de igienă personală – spălați-vă mâinile în pauze și când ați încheiat munca. 
Asigurați ventilarea corespunzătoare în spațiile cu o concentrație ridicată. 
 
8.2.2. Echipamentul personal de protecție: 
 
Protejarea ochilor și a feței: 
Folosiți ochelari de protecție care etanșează bine zona ochilor. Ochelarii de protecție aleși trebuie să 
respecte Standardul European EN 166. 
 



 
Protejarea mâinilor: 
Purtați mănuși de protecție: neopren, PVC. Mănușile de protecție alese trebuie să îndeplinească cerințele 
Standardului EN 374. 
 
Protejarea pielii: 
Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție. Cerințele care trebuie respectate: pentru îmbrăcăminte 
de protecție – EN ISO 13688, pentru încălțăminte – EN-ISO 20345.  
 
Protecție respiratorie: 
Folosiți mască de protecție (EN 136) cu filtru A2-P2 (EN 14387), filtru tip CEN/FFP-2(S) ali CEN/FFP-3(S). 
 
Pericol termic: 
Nespecificat. 
 
Control expunere la factori de mediu: 
Nespecificat. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază: 
 

Aspect, evaluare vizuală: Lichid incolor 

Miros: solvent 

pH: Nu există date. 

Punct topire/înghețare: Nu există date. 

Punct inițial de fierbere și interval fierbere: Nu există date. 

Punct de aprindere: 250C 

Viteză evaporare: Nu există date. 

Inflamabilitate (solid, gaz): Nu există date. 

Llimite explozive: Nu există date. 

Presiune vapori: Nu există date. 

Densitate vapori: > 1 

Densitate:  Nu există date. 

Solubilitate: Nu există date. 

Coeficient partiție:  Nu există date. 

Temperatură auto-igniție: Nu există date. 

Temperatură descompunere: Nu există date. 

Vâscozitate: Nu există date. 

Proprietăți explozive: Nu există date. 

Proprietăți oxidante: Nu există date. 

 
9.2. Alte informații: - 
 

 

❖ SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate: - 
 
10.2. Stabilitate chimică: 
Produsul este stabil în condițiile recomandate de depozitare și uz. 
 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: - 
 



 
10.4. Condiții de evitat: 
Temperaturi ridicate, surse de foc, expunere la lumină solară directă, scântei. 
 
10.5. Materiale incompatibile: 
Oxidanți, acizi puternici, metale. 
 
10.6. Produse periculoase la descompunere: 
În condiții normale de uz, la descompunere nu rezultă produse periculoase. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

11.1. Informații asupra efectelor toxicologice: 
 
11.1.1. Toxicitate acută pentru componente: 
 
N-butil acetat (123-86-4) 
LD50 (oral, mouse) = 6 mg/kg 
LD50 (oral, rat) = 10768 mg/kg 
 
2-metoxi-1-metiletil acetat (108-65-6) 
LD50 (dermal, rat) = 5000 mg/kg 
LD50 (oral, rat) = 8532 mg/kg 
 
Xilen (1330-20-7) 
LD50 (oral, rat) = 5000 mg/kg 
 
Etilbenzen (100-41-4) 
LD50 (oral, rat) = 4710 mg/kg 
LD50 (oral, rat) = 3500 mg/kg 
 
11.1.2. Afectarea/iritarea pielii, afectarea/iritarea severă a ochilor: - 
 
11.1.3. Senzitivitate respiratorie sau piele: - 
 
11.1.4. Carcinogenitate / mutagenitate / toxicitate reproductivă: 
Nu sunt disponibile informații. 

11.1.5. STOT – expunere unică ți repetată: 
Nu sunt disponibile informații. 

11.1.6. Pericol în caz de inhalare: 
Nu sunt disponibile informații. 

 

❖ SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

12.1. Toxicitate: 
12.1.1. Toxicitate acută (termen scurt): 
Componente: 
 

Substanță (nr. CAS) Tip Valoare Timp 
expunere 

Specii 

n-butil acetat (123-86-4) EC50 32 mg/L 48 h crustacee 

 LC50 18-19 mg/L 96 h pești 



 
 LC50 62 mg/L 96 h pești 

 LC50 185 mg/L 96 h pești 

 LC50 18 mg/L 96 h pești 

 LC50 100 mg/L 96 h pești 

2-metoxi-1-metiletil acetat (108-65-6) LC50 100-180 mg/L 96 h pești 

 EC50 500 mg/L 48 h crustacee 

xilen (1330-20-7)  LC50 7,4 mg/L 48 h crustacee 

etilbenzen (100-41-4) EC50 33 mg/L 72 h alge 

 LC50 12 mg/L 96 h pești 

 
12.1.2. Toxicitate cronică (teren lung):  
Nu sunt disponibile informații. 
 
12.2. Persistență și degradabilitate: 
12.2.1. Degradare abiotică, eliminare fizică și foto-chimică: 
Nu sunt disponibile informații. 
 
12.2.2. Biodegradare: 

Substanță (nr. CAS) Organism Metoda 

etilbenzen (100-41-4) aerob OECD 301 A (test AFNOR modificat) 

 
12.3. Potențial bioacumulativ: 
12.3.1. Coeficient partiție: - 
12.3.2. Factor bioconcentrație (BCF): - 
 
12.4. Mobilitate în sol: - 
 
12.5. Rezultate evaluare PBT și vPvB: 
Nu sunt evaluate. 
 
12.6. Alte efecte adverse: - 
 
12.7. Informații suplimentare produs: 
Nu permiteți să pătrundă în apă sau în sistemul de canalizare. 
 

❖ SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE PENTRU ELIMINARE 

13.1. Metoda de tratare a deșeurilor: 
13.1.1. Eliminare produs/ambalaj 
Deșeu chimic: 
Reciclați sau eliminați potrivit reglementărilor oficiale: prin companii specializate pentru eliminarea 
deșeurilor. 
Ambalaj: 
Eliminați recipientele golite complet, prin companii specializate pentru eliminarea deșeurilor. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII TRANSPORT 

 
14.1. Număr UN: 
UN 1263 
 
14.2. Denumire transport UN: 



 
Material conex vopselei. 
 
14.3. Clasă(e) periculoasă(e) la transport: 
3 
 
14.4. Grupă ambalaj: 
III 
 
14.5. Pericole de mediu: 
Nu. 
 
14.6. Atenționări speciale pentru utilizator: 
Cantități limitate: 5L 
Cod restricție tunel: (D/E) 
Flashpoint IMDG: 250C, c.c. 
IMDG EmS: F-E, S-E 
 
14.7. Transport vrac potrivit Anexei II a MARPOL și Cod IBC: 
Produsul nu poate fi transportat vrac în recipiente vrac, containere sau vehicule. 
 

❖ SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII REGULATORII 

15.1. Reglementări/legislație specifică privind securitatea, sănătatea și mediul, pentru substanșe sau 
amestecuri: 
Reglementarea (CE) Nr. 1907/2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricțiile privind 
Produsele Chimice (REACH), (cu ultimul amendament Reglementarea Comisiei (EU) 2015/830). 
Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 
asupra clasificării, etichetării și ambalării substanțelor și amestecurilor, modificînd și abrogînd Directiva 
67/548/CEE și 1999/45/CE și abrogînd Reglementarea (CE) Nr. 1907/2006. 
 
Observație: 
Referința la legislație, reglementări și documente oficiale nu poate fi tratată drept exhaustivă. 
 
15.2. Evaluare securitate chimică: 
Producătorul nu a efectuat o evaluare a securității chimice pentru amestec. 

 

❖ SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

Modificări față de revizia anterioară: nu 

Fraze de pericol relevante: 

H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
H226 - Lichid şi vapori inflamabili. 
H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H312 – Nociv în contact cu pielea. 
H315 – Provoacă iritarea pielii. 
H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H332 – Nociv în caz de inhalare. 
H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală. 
H373 – Poate provoaca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
EUH066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 



 
 
Informațiile de mai sus se bazează pe datele curente privind produsul și îndeplinesc cerințele legislative 
europene și naționale. Condițiile de muncă ale utilizatorului sunt mai presus de cunoștințele și controlul 
nostru. Produsu nu se va folosi în alte scopuri decât cele specificate în secțiunea 1 fără o permisiune scrisă. 
Rămâne responsabilitatea utilizatorului să se asigure că sunt făcuți pașii necesari pentru a îndeplini 
cerințele legale. Manevrarea produsului poate fi făcută exclusiv de către persoane peste 18 ani, care sunt 
informate referitor la utilizarea sa, la proprietățile sale periculoase și precauțiile de siguranță necesare. 
Informațiile din prezenta fișă de securitate descriu produsul numai în termeni de sănătate și securitate și 
de aceea nu ar trebui să constituie o garanție privind proprietățile specifice. 
 


