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1. Identificare produs, preparare / Societate Producătoare 

Identificare produs:     Aditiv multifunctional pentru produse prefabricate din beton 
Denumire comercială:      MTC Multiplast G HK 
Informaţii despre producător:     MTC GmbH, Adolf Oesterheld Strasse 1, 97337 Dettelbach  

Tel: +49 9324/9191-0; 
Fax +49 9324/9191-55 

Număr de urgenţă:      +49 9324/9191-0 
 

2. Identificare Risc:  

Clasificare substanţă / amestec: 
Amestecul nu este clasificat ca nociv/periculos conform Directiva 1999/45/CE. 
Clasificare GHS: Amestecul nu este clasificat ca nociv/periculos conform 

Reglementare Nr. 1272/2008. 
Etichetare: 
 
Precauţii: 
P280:   Utilizaţi mănuşi/îmbrăcăminte/ochelari de protecţie 
P270:   Pe timpul manipulării produsului nu consumaţi alimente sau băuturi. Fumarea interzisă. 
P262:   Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  
 

3. Informaţii referitor la părţile componente:  

Clasificare substanţă / amestec: 
Amestecul nu este clasificat ca nociv/periculos conform Directiva 1999/45/CE. 
Clasificare GHS: Amestecul nu este clasificat ca nociv/periculos conform 

Reglementare Nr. 1272/2008. 
Etichetare: 
 
Precauţii: 
P280:   Utilizaţi mănuşi/îmbrăcăminte/ochelari de protecţie 
P270:   Pe timpul manipulării produsului nu consumaţi alimente sau băuturi. Fumarea interzisă. 
P262:   Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 
 
Caracterizare chimică:    Amestec de răşini, acizi graşi şi alcalini în dispesrsie apoasă. 
 
4. Măsuri de prim ajutor: 

Informaţii generale: Îndepărtaţi îmbrăcămintea murdărită.  
Inhalare:  Inhalaţi aer proaspăt – Consultaţi medicul în cazul apariţiei 

ameţelii. 
Contact cu pielea:  Îndepărtaţi haina murdărită Spălaţi imediat cu apă 

abundentă. Cereţi tratament medical.  
Contact cu ochii:      Spălaţi imediat cu grijă ochii cu apă abundentă.  
În cazul înghiţirii produsului:  Clătiţi apa imediat şi beţi apă abundentă. 
 
5. Măsuri pentru prevenirea incendiilor:   

Mijloace de stingere a focului:    Se alege în funcţie de împrejurimi. 
Riscuri speciale rezultate prin prepararea produsului 
sau combustiei acestuia:      Produsul în sine nu este nu este inflamabil. 
Măsuri pentru pompieri: Purtaţi aparat de inhalare autonomă şi îmbrăcăminte 

completă de protecţie rezistentă la materiale chimice. 
Informaţii adiţionale: Utilizaţi jet de apă pentru neutralizarea vaporilor. Colectaţi 

separat apa contaminată folosită la stingerea incendiei. 
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6. Măsuri în cazul vărsării accidentale a produsului 

Măsuri de protecţie personală: Purtaţi echipament de protecţie adecvată. Asiguraţi ventilaţie 
optimă. Evitaţi contactul cu ochii, pielea şi îmbrăcămintea. 

Măsuri privind mediul înconjurător: Evitaţi ca materialul să ajungă în apele subterane şi cele din 
freatice. 

Măsuri în caz de scurgere: Se absoarbe cu material absorbant ( nisip, pământ). 
 

7. Manipulare şi depozitare 
Manipulare:   
Sfaturi pentru manipulare în condiţii de siguranţă: În cazuri de manipulare deschisă, utilizaţi aparate cu 

absorbţie înglobată. 
Depozitare:  Păstraţi rezervorul în ambalajul original, închis,  într-un loc 

uscat, aerisit.  
Materiale de evitat: Bazice   
 

8. Limitarea expunerii / protecţie: 
Măsuri pentru reducerea contactului cu materialul:  Asiguraţi aerisirea optimă. 
Valoare limită de expunere la locul de muncă:  --- 
Mijloace de protecţie şi igienă:     
Protecţia organelor respiratorii:  Folosiţi mască de inhalare în cazul în care nu este asigurat o 

ventilaţie optimă. 
Protecţia pielii:       Îmbrăcăminte de protecţie completă. Cizme. 
Protecţia mâinilor:      Mănuşi de protecţie  NBR 
Protecţia ochilor:      Ochelari de protecţie 
9. Proprietăţi fizice şi chimice: 

 

Formă: Lichid 
Culoare: Galben 
Miros: Specific 
Valoare pH: 9.0 ± 0.2 gr / ml 
Greutate specifică: 1,06 g/cm³ 
Solubilitate în apă: Solubil 
 
10. Stabilitate şi reactivitate: 

Substanţe de evitat:  Oxidanţi puternici.  
Produse de descompunere periculoase:   --- 
Stabilitate chimică: Nu se descompune dacă este depozitat în mod 

corespunzător. 
Materiale de evitat:     Alcaline, acizi. 
 
11. Informaţii toxicologice: 

Toxicocinetice, metabolism şi distribuire:   Nu sunt informaţii. 
Toxicitate acută:     Nu sunt informaţii. 
Efecte specifice în urma testelor efectuate pe animale: Nu sunt informaţii 
Efecte severe după expunere îndelungată:  Nu sunt informaţii 
Informaţii suplimentare: Clasificarea a fost realizată în concordanţă cu metodele de 

calculare conform Directiva CE/45/1999).  
 
12. Informaţii ecologice: 

Informaţii suplimentare: Nu se va înlătura în râuri, pentru că conţine materiale ce 
influenţează tensiunea superficială. 
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13. Instrucţiuni referitor la înlăturarea produsului: 

Se va înlătura în acord cu reglementările locale şi cele naţionale. 
Recipientele goale pot fi reciclate. Manipulaţi ambalajele contaminate la fel ca materialul în sine. 
  
 
14. Directive referitoare la transport: 
Transport terestru(ADR/RID): Nu este material periculos conform acestor încadrări de 

transport. 
Alte informaţii: Nu este material periculos conform acestor încadrări de 

transport  
 
15. Reglementări: 

Informaţii referitor la reglementările nationale:   
Clasa de contaminare a apei (D):   1 – uşor contaminant  
 
 

16. Informaţii suplimentare: 

Text complet a frazelor R sub secţiune 2 şi 3: 
11 Extrem de inflamabil 
36 Iritează ochii 
67 Vaporii pot cauza ameţeală 
Text complet a frazelor H sub secţiune 2 şi 3: 
 
225 Vapori şi lichid extreme de inflamabil 
319 Provoacă iritaţii grave a ochilor 
336 Poate cauza ameţeală. 
Răspunderea privind respectarea normelor şi a dispoziţiilor locale revine utilizatorului.  
Această foaie informativă completează fişa tehnică, dar nu-l înlocuieşte. Informaţiile aflate în el conţin cunoştinţele referitoare la produsul respectiv 
din 30 / 01 / 2003. Datele au fost date cu bună voinţă. La foaia respectivă se poate adăuga lista textului legislativ, regulativ şi administrativ. În afara 
acestor precizări, atragem atenţia utilizatorilor la acele riscuri, care pot apărea la întrebuinţarea materialului diferit de cele scrise în fişa tehnică. 
Această foaie informativă nu scuteşte utilizatorul de la regulile care trebuie să cunoască referitor la activitatea desfăşurată. Este responsabilitatea 
utilizatorului, ca să respecte regulile referitoare la siguranţa produsului. 
 


