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1. Identificare produs, preparare / Societate Producătoare 

Denumire comercială:      AeroCrete 1 (LP) 
Domenii de utilizare:     Industria de construcŃii 
InformaŃii despre producător:  MTC GmbH Chemische Produkte  

Adolf Oesterheld Strasse 1, 97337 Dettelbach  
Tel: +49 9324/9191-0; 
Fax +49 9324/9191-55 

InformaŃii generale:     Tel: +49 9324/9191-0 
       Fax: +49 9324/9191-55 
Număr de urgenŃă:      +49 9324/9191-0 
 

2. Date referitoare la părŃile componente 

Caracterizare chimică (preparare):     DiluŃie de tenside în fază apoasă 
ConŃinut de materiale periculoase:   Conform directivă 1272/2008/CE (GHS) 
Denumire chimică:     Alcilsulfonat – Sare de Sodiu 
Nr. CAS-CE:      68585-47-7 
       271-557-7 
ConcentraŃie:      < 10% 
Identificare produs GHS:    Iritează pielea, 2 H 315 
       Leziunea ochilor, 1 H 318 
Clasificare materiale periculoase conform directivă: 1999/45/CE şi 67/548/CEE 
Denumire chimică:     Alcilsulfonat – Sare de Sodiu 
Nr. CAS-CE:      68585-47-7 
       271-557-7 
Articol(e):      Xi 
ConcentraŃie:      < 10% 
Articol R:      R 38-41 
Formularele complete şi explicaŃiile referitoare la gradul de periculozitate a articolelor R pot fi găsite la secŃiunea 16. 
 

3. Pericole:  

Încadrare:      1272/2008/CE (GHS) 
IritaŃii a pielii, Categoria 2, H 315 
Lezarea gravă a ochii, categoria 1, H 318 
Clasificare conform directivă:    1999/45/CE şi 67/548/CEE 
Iritează pielea 
Pericol de lezare gravă a ochii 
Pericole:      H315: Cauzează iritaŃii pielii 
       H318: Cauzează leziuni grave asupra ochilor 
Măsuri de siguranŃă:     P264.1: După utilizare spălaŃi-vă pe mâini 
       P280.1: PurtaŃi mască de protecŃie 

P302 + 352: În cazul unui contact cu pielea se spală cu 
săpun şi apă abundentă 
P305 + P351 + P338: În cazul unui contact cu ochii se spală 
prudent cu apă abundentă timp de câteva minute. Lentilele 
de contact existente se vor îndepărta. Se spală din nou.   

ConŃinut material periculos:    Alcilsulfonat – Sare de Sodiu 
 

4. Măsuri de prim ajutor: 

Inhalare:  Nu există pericole.  
Contact cu pielea:  SpălaŃi imediat cu săpun şi apă abundentă. În cazul iritaŃiilor 

de piele contactaŃi medicul de specialitate.  



    
 

AeroCrete 1 (LP)  

Conform OrdonanŃă UE 1907/2006 
Standard:  Producator:  SPECIES – FranŃa 
Pagina 2 din 4 Foaie Informativă de Securitate: 

ediŃia 2011 
 

Exclusiv in Romania prin: Pro Aditiv SRL – Miercurea Ciuc, str. Liviu Rebreanu nr. 26 – Tel/fax: 0266-379050  - www.proaditiv.ro 
 

Contact cu ochii:  Se spală cel puŃin 15 minute cu apă abundentă şi imediat se 
contactează medicul specialist.  

ÎnghiŃirea produsului:  Clătiți gura cu apă. Se bea multă apă. Imediat consultati un 
medic. 

Sfaturi pentru medic 
Simptome: Pot apărea următoarele simptome: disconfort al sistemului 

digestiv - intestin – stomac. 
Tratament: În cazul înghiŃirii produsului - lavaj gastric  

  
5. Măsuri pentru prevenirea incendiilor:   

Mijloace de stingere:     Nu sunt restricŃii; Nu este inflamabil (fază apoasă). 
Pericole speciale:     Nu sunt cunoscute. 
Materiale de descompunere periculoase pe timpul  
Arderii:       Nu sunt cunoscute. 
Se va proceda conform standardelor referitor la manipularea produselor chimice. 
 
6. Măsuri în cazul vărsării accidentale a produsului 

Măsuri de protecŃie personală: EvitaŃi contactul cu ochii şi pielea.  
ProtecŃia mediului înconjurător: Produsul vărsat se va colecta şi se împiedică contaminarea 

solului, reŃelei de canalizare. Trebuie împiedicat adăugare 
apei la material. 

CurăŃare: Se adună într-un recipient curat pentru reciclare sau 
distrugere.  

Alte informaŃii: Pentru protecția individuală a se vedea secțiunea 8.  
 

7. Manipulare şi depozitare 
Manipulare: Se va proceda conform standardelor referitor la manipularea 

produselor chimice. 
Măsuri împotriva incendiilor sau exploziilor: Nu sunt necesare măsuri deosebite. 
Depozitare:  PăstraŃi în ambalajul original închis, ferit de îngheŃ. 
Depozitare cu alte materiale: Nu se depozitează împreună cu acide. 
 

8. Limitarea expunerii / protecŃie: 
FolosiŃi mănuşi şi ochelari de protecŃie. RespectaŃi măsurile de igienă pe timpul manipulării materialelor. 
Măsuri de protecŃie personală:    Îmbrăcăminte, ochelari, mască şi mănuşi de protecŃie. 
Se va proceda conform standardelor referitor la manipularea produselor chimice. 
 
9. ProprietăŃi fizice şi chimice: 

 
Formă: Lichid 
Culoare: Albastru 
Miros: Tipic  
Valoare pH: 7,0 ± 1,0 (20°C) 
Densitate: 1,01 ± 0,02 gr/cm³ (20°C) 
Viscozitate: 15 ± 5 s / 4mm cupă Ford (23°C) 
 
10. Stabilitate şi reactivitate: 

Nu se dezintegrează dacă este utilizat şi depozitat în mod corespunzător. 
Se va feri de îngheŃ. 
ReacŃii periculoase:     În cazul depozitării şi manipulării adecvate nu sunt 
cunoscute. 
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Materiale de descompunere periculoase:  Nu sunt cunoscute. 
 
11. InformaŃii toxicologice: 

Toxicitate orală:      Specie: Şobolan 
       Dozaj: > 2000mg/kg 
       Metodă: OECD 401 
       ObservaŃii: Literatură specifică 
Toxicitate acută la inhalare:    Nu există date 
Toxicitate acută dermală:    Nu există date 
IritaŃii pe piele:      Nu există date 
IritaŃia ochilor:      Nu există date 
Sensibilizare:      Nu există date 
Toxicitate la asprirare:     Nu este încadrat 
Toxicitate la contact repetat cu materialul:  Nu există date 
Expunere singulară STOT:    Nu există date 
Expunere repetată STOT:    Nu există date  
 
Evaluare CMR 
 
Cancerigen:      Nu există date 
Mutagenitate:      Nu există date 
Toxicitate reproductivă:     Nu există date   
  
12. InformaŃii ecologice: 

DirecŃii referitoare la (capacitatea de descompunere) 
 
Biodegradabilitate:     94% 
      Durata testului: 28 de zile 
      Metodă: OECD 302 B 
      77% 
      Durata testului: 28 de zile 
      Metodă: OECD 301 B 
      Sursă: Fişă de securitate străină 
ObservaŃii:      Informațiile ecologice se referă la materialele de bază.  

Se împiedică pătrunderea materialului în sol, reŃea de 
canalizare. 
Produsul este clasificat prezentând pericol asupra faunei 
acvatice.  

 
13. InstrucŃiuni referitor la înlăturarea produsului: 

Se va înlătura în acord cu reglementările locale şi cele naŃionale ex. incinerator. 
Ambalajele care nu pot fi curăŃate, vor fi înlăturate în acelaşi mod ca şi materialul 
  
14. Directive referitoare la transport: 
Nu este încadrat ca marfă periculoasă conform reglementărilor de transport rutiere sau navale. 
 
15. Reglementări: 

Nu este subiect în acord cu reglementările referitoare la produsele periculoase conform 67/548/EEC. 
 

16. InformaŃii suplimentare: 

Formulare a articolelor R şi H conform cap.3 
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Articol R:      R 36/38: Iritează ochii 
       R38: Iritează pielea 

       R41: Pericol de lezare gravă a ochilor 
Articole H:      H 315: Cauzează iritaŃii pe piele. 

       H 318: Cauzează leziuni grave asupra ochii. 
       H 319: Cauzează iritaŃii grave asupra ochii.  

Articole S:      S 28.1: În contact cu ochii: se spală imediat cu săpun şi apă
       S 46:  Purtați mănuși de protecție adecvate şi mască de  
       protecție.   
Toxicitate în mediu acvatic:    WGK 1 (autoevaluare) 

 
Răspunderea privind respectarea normelor şi a dispoziŃiilor locale revine utilizatorului.  
Această foaie informativă completează fişa tehnică, dar nu-l înlocuieşte.  
Datele au fost date cu bună voinŃă. La foaia respectivă se poate adăuga lista textului legislativ şi administrativ. În afara acestor precizări, atragem 
atenŃia utilizatorilor la acele riscuri, care pot apărea la întrebuinŃarea 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 siguranŃa produsului.Informațiile conținute aici se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor 
noastre în ceea ce privește compoziția produsului, directivele și literatura juridică. Produsul nostru a fost descris, luând în considerare măsurile de 
precauție adecvate de siguranță, dar aceasta nu reprezintă o garanție a proprietăŃilor produsului! 
Utilizatorii produselor noastre trebuie să respecte legile și reglementările existente pe propriul lor risc. 
 
 

 


