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Fişa cu date de securitate
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Codul produsului: BO50028310

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
Flockungsmittel Sedi Flock 310
Denumirea suplimentara a produsului
BO 50028310, 10 kg
BO 50028311, 100 g
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Societatea:
BOHLE AG
Numele străzii:
Dieselstr. 10
Oraşul:
D-42781 Haan

Telefon:
E-Mail:
Persoană de contact:
E-Mail:
Internet:
Departamentul responsabil:
1.4. Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă:

Fax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Telefon: +49 2129 5568-276

Acest numar este ocupat numai in timpul programului. +49 2129 5568-276

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Amestecul nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
2.2. Elemente pentru etichetă
Observaţii suplimentare
În conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte etichetă.

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii
3.2. Amestecuri
Caracterizare chimică
BENTONITE

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Dacă se inhalează
Se va ieşi la aer curat.
În caz de contact cu pielea
Se va spăla cu apă şi săpun.
În caz de contact cu ochii
Se va spăla bine cu multă apă, inclusiv sub pleoape.
Dacă este ingerat
Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
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Produse recomandate pentru stingerea incendiului
Nisip, Pulbere de stingere uscata, Spuma, Jet de picaturi de apa
5.3. Recomandări destinate pompierilor
Procedură standard în caz de incendiu de origine chimică.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Se va evita formarea de praf.
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Nu se va deversa în apele de suprafaţă.
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
Se va evacua fără să se creeze praf, la fel ca un gunoi menajer. Se va folosi un aspirator industrial certificat
pentru eliminarea produsului.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Măsuri de prevedere la manipulare
Evitarea formarii de praf. Se vor prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare la nivelul echipamentului
şi locurilor unde se poate forma praful. Nu se vor inhala vapori/praf.
Se va evita contactul cu pielea şi ochii. Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1. Parametri de control
8.2. Controale ale expunerii
Măsuri de igienă
Se va păstra separat faţă de alimante, băuturi şi hrana pentru animale. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi
la sfârşitul programului de lucru. În timpul utilizării nu se va mânca, bea sau fuma.
Protecţia ochilor/feţei
ochelari de protecţie prevăzuţi cu apărători laterale, în conformitate cu EN 166.
Protecţia mâinilor
Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/689/EEC şi standardului EN
374 derivat din aceasta.
Protecţie respiratorie

Aparat filtru particule (EN 143) Tipul filtrului recomandat: P2

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:
Culoare:
Miros:

pulbere
bej
nici unul
Testat conform cu

pH-Valoare:

ca. 8

Modificări ale stării
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Punctul de topire:

>1000 °C

Densitate (la 20 °C):

ca. 2,6 g/cm³

Solubilitate în apă:

insolubil

Conţinut solvenţi:

0%

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1. Reactivitate
Necunoscut.
10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Necunoscut.
10.4. Condiţii de evitat
Evitarea formarii de praf. A se proteja de umiditate.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Experienta din practica
Alte observatii
Praful produsului poate să fie iritant pentru ochi, piele şi aparatul respirator.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
Informaţii suplimentare
Nici o degradare a mediului nu este cunoscută sau previzibilă în condiţii normele de folosire.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Îndepărtare a rezidurilor
Conform cu reglementările locale şi naţionale.
Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi
Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Ambalajele contaminate
vor fi tratate la fel cu materialul.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
Alte Informatii utile
Bunuri nepericuloase în accepţia autorităţilor de transport internaţionale ADR /RID, ADNR, IMDG-Code,
ICAO/IATA-DGR

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru
substanţa sau amestecul în cauză
Reglementări UE

2010/75/UE (COV):

0%

Regulamente naţionale
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SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Alte indicaţii
Datele se bazează pe cunoştinţele noastre actuale, aceste nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor
produselor şi nu formează un raport contractual legal.
Destinatarul produselor noastre va observa sub proprie răspundere prevederile legale şi regulamentele în
vigoare.

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a
furnizorului anterior.)
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