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Fişă Tehnică de Securitate 
În conformitate cu 91/155/EEC 

 

  Data printării 21.03.2007                                                                     Revizuită la data de 21.03.2007 
                                                             

 

1.   Identificarea substanŃei   

1.                                                                                                                                          
• Detalii despre produs: 

• Denumirea comercială: CIANO CG4 

• Codul produsului: C9906A 

• AplicaŃiile substanŃei / preparaŃiei: Adeziv 

• Producător/Furnizor: 

EMFI SA 
3 RUE ETTORE BUGATTI 
BP 40030. 
67501 HAGUENAU CEDEX 
FRANTA 
Telefon: 33 3 88 90 60 00 
Fax: 33 3 88 73 48 38  
Internet: http://www.emfi.com    
 

• Departamentul de informaŃii: Laborator 
• Departamentul de informaŃii urgente: ORFILA: 33 1 45 42 59 59 (în FranŃa)  
 

 
 

2.  CompoziŃie/InformaŃii despre componente:  
1.  

• Caracterizarea chimică a produsului: 
• Descriere: Adeziv. 

 • Componente periculoase: 

 
CAS: 7085-85-0 
EINECS: 230-391-5 

Etil 2-cianocrilat Xi; R 36/37/38 85-90% 

CAS: 123-31-9 
EINECS: 204-617-8 

Hidrochinona Xn, Xi, N; R 22-40-41-43-68-50 < 1% 

• InformaŃii suplimentare: Pentru redactarea frazeologiei de riscuri prezentată, a se vedea secŃ. 16. 
 
 
 

3.   Identificarea Riscurilor  
 

• Descrierea riscurilor: 
Xi  Iritant 

• InformaŃii referitoare la riscurile deosebite asupra omului si mediului inconjurător 
Cianocrilat! Lipeste pielea si ochii in cateva secunde. 
R 36/37/38  Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi piele 

       Cianoacrilat. Pericol. Lipeşte pielea şi ochii în câteva secunde. Nu lăsaŃi la îndemâna copiilor. 
• Sistem de clasificare  
     Clasificarea a fost efectuată în conformitate cu ultimele ediŃii ale listelor–U.E., şi extinse asupra lor din    
     datele informative ale companiei şi cele din literatura de specialitate. 
 

 
 

4.   Măsuri de prim ajutor  
 

• După inhalare SuplimentaŃi cu aer curat; ConsultaŃi un medic in caz de plangeri. 
• După contactul cu pielea:  

DesprindeŃi uşor, de preferat după înmuiere în apă călduŃă cu săpun 
Dacă buzele sunt lipite, udaŃi-le cu apă caldă şi dezlipiŃi-le uşor .  
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• După contactul cu ochii:  
ClătiŃi, imediat, cu o soluŃie de curăŃat adecvată sau cu apă de la robinet timp de cel puŃin 15 minute şi 
recurgeŃi la îngrijire medicală, cât mai repede posibil. 

       Dacă pleoapele sunt lipite cu adeziv, nu încercaŃi să-i deschideŃi forŃat. TineŃ-i strâns închişi aplicând pe   
       pleoape o compresă umedă până se dezlipesc, perioadă care poate dura între 1 şi 3 zile. 
• După ingerare: ChemaŃi un doctor, imediat. 
 

 
 

5.   Măsuri de prevenire a incendiilor: 
 

• Agenti adecvati pentru stingerea incendiilor: CO2, pulverizator cu pudră extinctoare sau cu apă. 
• AgenŃi de stingere neadecvaŃi (din motive de securitate): Jet puternic de apă. 
• Riscuri speciale cauzate de către produs, rezultate în urma combustiei sau a gazelor degajate:  

Monoxid de carbon (CO) 
Oxizi de azot (Nox) 
În anumite situaŃii de incendiu, urme ale altor gaze toxice nu pot fi excluse. 

• Echipament de protecŃie: Nu inhalati gaze rezultate în urma combustiei. 
 

 
 

6.   Masuri în cazul risipirilor accidentale          
 

• Măsuri de protecŃie a persoanelor: Asigurati o ventilaŃie adecvată . 
• Măsuri de protecŃie a mediului înconjurător 

Nu permiteŃi ca produsul să pătrundă în sistemele de canalizare sau în oricare altă apă curgătoare. 
• Măsuri de curăŃenie/colectare: 

AbsorbiŃi cu un material de absorbŃie a lichidelor (nisip, diatomit, benzi pentru acid, benzi universale, 
rumeguş). 
LăsaŃi să se solidifice. RidicaŃi mecanic. 
 

 
 

7.   Manipulare si depozitare: 
 

• Manipulare 
• InformaŃii privind manipularea fără riscuri: 

PăstraŃi recipientele închise etanş. 
UtilizaŃi produsul numai într-un spaŃiu bine aerisit. 

• InformaŃii privind protecŃia împotriva incendiilor şi exploziilor:  
FeriŃi produsul de sursele de igniŃie – Nu fumaŃi. 

 

• Depozitare 
• CerinŃe ce trebuie să le îndeplinească depozitele şi recipientele:  
       UtilizaŃi numai recipiente special aprobate pentru acest tip de substanŃă/produs.  
       EvitaŃi orice scurgere de produs în pământ. 
• InformaŃii referitoare la depozitare într-un spaŃiu de depozitare comun:  

Nu depozitaŃi produsul împreună cu alcalii (soluŃii caustice). 
FeriŃi produsul de agenŃii oxidanŃi. 

• InformaŃii suplimentare referitoare la condiŃiile de depozitare: Depozitati produsul intr-un spatiu 
rece. 
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8.   Măsuri împotriva expunerii si de protecŃie personala: 
 

� Informatii  suplimentare privind proiectul sistemelor tehnice: Nu există date suplimentare; vezi 
paragraful 7.  

 � Componente cu valori limtă ce necesită monitorizarea la locul de muncă:  

      7085-85-0 etil 2-cianocrilat 
WEL Valoare pe termen scurt:1.5 mg/m3, 0.3 ppm 
 

• InformaŃii suplimentare: Listele care au fost valabile în timpul creării, au fost folosite ca şi principii 
fundamentale/de baza. 

 

• Echipament de protecŃie personală 
• Măsuri generale de protecŃie şi igienă 

EvitaŃi contactul cu ochii şi pielea. 
CurăŃati bine pielea, imediat după ce aŃi utilizat produsul. 
ÎndepărtaŃi, imediat, toată îmbacămintea murdară sau contaminată. 
SpălaŃi mâinile înainte de pauzele de masa sau la sfârşitul programului de lucru. 
Nu consumaŃi alimente, lichide, nu fumaŃi în timpul lucrului. 

• Echipament respirator: 
UtilizaŃi un dispozitiv de protecŃie respiratorie adecvat în caz de ventilaŃie insuficientă. 
În caz de expunere scurtă sau de poluare redusă utilizaŃi un dispozitiv respirator filtrant. În caz de 
expunere intensivă sau prelungită utilizaŃi un dispozitiv de protecŃie respiratorie ce este independent de 
aerul circulator. 
Dispozitiv filtrant de scurtă durată: 
Filtru A 

• ProtecŃia mâinilor: 
Mănuşi protective şi cremă cu protecŃie pentru piele. 

       Alegerea mănuşilor adecvate, nu depinde numai de tipul materialului, ci şi de alte mărci de calitate, şi  
       variază în funcŃie de producător. Produsul fiind un amestec de mai multe substanŃe, rezistenŃa   
       materialului, din care sunt confecŃionate mănuşile, nu se poate cunoaşte dinainte şi, astfel, trebuie  
       verificată înainte de aplicaŃie. 
• ProtecŃia ochilor: Ochelari de protecŃie bine etanşaŃi. 
• ProtecŃia corporală: Îmbracăminte de protecŃie adecvată pentru lucru. 
 

                                   
 

9.   ProprietaŃi fizice şi chimice: 
 

 • InformaŃii generale  
            Formă:                                                                  Cleioasă 
            Culoare:                                                               Transparent 
            Miros:                                                                   Uşor de recunoscut 

• Schimbarea proprietăŃilor 
    Punctul de topire / Domeniu de topire:              nedeterminat  
    Punctul de fierbere / Domeniu de fierbere:       > 100ºC   

• Punctul de aprindere:                                              > 80ºC 
• Pericol de explozie:                                                 Produsul nu prezintă risc/pericol de explozie. 
• Densitatea la 20ºC:                                                  1.10 
• Solubilitatea în / Miscibilitatea cu  
•                   Apa la 20ºC:                                           Insolubil 
� Vâscozitatea: 
•             Dinamică la 20ºC:                                       100 000  mPa.s 
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10.  Stabilitate si reactivitate:  
 

• Descompunere termală / CondiŃii de mediu ce trebuie evitate: 
Nu are loc dacă produsul este folosit conform specificaŃiilor. 

• Materiale de evitat: 
• ReacŃii periculoase:  

Polimerizare exotermică. 
       ReacŃii violente cu alcalii puternici şi cu agenŃii oxidanŃi. 
       ReacŃionează cu aminele. 
       ReacŃionează violent cu apa. 
• Rezultate periculoase produse în urma descompunerii: Nu se cunosc asemenea rezultate 

periculoase. 
 

 
 

11.   InformaŃii toxicologice: 
 

� Toxicitate acută: 

� Efecte iritante principale: 
� asupra pielii: Iritant pentru piele şi pentru membranele mucoase 
� asupra ochilor: Efect iritant 
� Sensibilizare: Efect de sensibilizare prin contactul cu pielea este posibil datorită expunerii prelungite. 
 

 
 

12.   InformaŃii ecologice:  
 

• InformaŃii despre eliminare (persistenŃă şi degradabilitate): 
• Alte informaŃii: Produsul este biodegradabil. 
• Note generale: 

Risc pentru apă clasa 1 (Regulamentul Germaniei) (Din proprie apreciere): puŃin periculos pentru apă 
Nu permiteŃi ca produsul să ajungă la apa subterană, apa curgătoare sau în sistemele de canalizare. 
 

 
 

13.   ConsideraŃii despre evacuare: 
 

• Produsul: 
• Recomandare: 

Produsul trebuie evacuat într-un crematoriu pentru deşeuri periculoase conform reglementărilor oficiale. 
 

• Ambalajele murdare: 
• Recomandare: Evacuarea va trebui făcută în conformitate cu reglementările oficiale. 
 

 
 

14.   InformaŃii despre transport: 
 

  

• Transport pe uscat ADR/RID (peste graniŃă): 
• Clasa ADR/RID:                                                                        - 
• ObservaŃii:                                                                                Nepericulos 
 

 

 

• Transport maritim IMDG: 
• Clasa IMDG:                                                                             - 
• PoluanŃi maritimi:                                                                    Nu 
• ObservaŃii:                                                                               Nepericulos 
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• Transportul aerian ICAO-TI şi IATA-DGR: 
• Clasa ICAO/IATA:                                                                   9 
• Numarul UN/ID                                                                       3334 
• Denumirea transportului propriu-zis:                                  LICHID REGLEMENTAT AVIATIC,  
                                                                                                       N.O.S. (etil 2-cianocrilat) 
• ObservaŃii:                                                                              Nu este reglementat dacă conŃinutul  
                                                                                                       este sub sau egal cu 500 ml. 
 

   
 

 

15.   Reglementări legale: 
 

• Însemnări în conformitate cu prevederile UE: 
      Produsul a fost clasificat şi marcat în conformitate cu directivele UE 
 

• Indicele literal şi denumirea riscului produsului: 
      Xi  Iritant 

 

• Frazeologia riscurilor: 
36/37/38  Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi piele. 
 

• Frazeologia de securitate: 
      23       Nu inspiraŃi vaporii/aerosolii 
      24/25  EvitaŃi contactul cu pielea şi ochii. 

26 În caz de contact cu ochii, clătiŃi imediat cu apă din abundenŃă şi recurgeŃi la îngrijire medicală. 
 

• Ambalarea specială a anumitor preparate:  
Cianoacrilat. Pericol. Lipeşte pielea şi ochii în câteva secunde. Nu lăsaŃi la îndemâna copiilor. ConŃine 
hidrochinonă. Poate produce o reacŃie alergică. 

 
 

 

16.   Alte informaŃii: 
 

        Aceste informaŃii se bazează pe cunoştintele noastre actuale. Totuşi, acest lucru nu va constitui o    
        garanŃie pentru oricare dintre proprietăŃile specifice ale produsului şi nu va da nastere la o     
        relaŃie/obligaŃie  contractuală valabilă. 
        Aceasta fişă de securitate este, în special, în conformitate cu directivele europene 1999/45/CE şi  
        2001/59/CE; este redactată în conformitate cu directiva europeană 2001/58/CE. 
 

• Frazeologia R relevantă 
22            Nociv prin inhalare. 

      36/37/38  Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi piele. 
40 Dovezi limitate de efect cancerigenic. 
41 Risc de leziuni serioase la ochi. 
42 Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea. 
50 Foarte toxic pentru organismele acvatice 
68            Posibile riscuri de efecte ireversibile. 

       
• Departamentul emitent de MSDS: Laborator 
• Contact: D-l COLLET 
• În conformitate cu normele internaŃionale: ISO 11014-1 
 

  


