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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

Bohle Notverglasungsfolie

1.1. Element de identificare a produsului

BO 6002570,  500mm  x 15m;   BO 6002570S, Sample

BO 6002571, 1000mm x 15m;   BO 6002571A, Sample;   BO 6002571G, Sample;  BO 6002571S, Sample

Denumirea suplimentara a produsului

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări contraindicate

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

BOHLE AGSocietatea:

Dieselstr. 10Numele străzii:

D-42781 HaanOraşul:

Telefon: +49 2129 5568-0 Fax:+49 2129 5568-282

E-Mail: info@bohle.de

Klaus NehrenPersoană de contact: +49 2129 5568-276Telefon:

E-Mail: MSDS@bohle.de

www.bohle-group.comInternet:

ChemieDepartamentul responsabil:

Acest numar este ocupat numai in timpul programului. +49 2129 5568-2761.4. Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă:

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos in acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

2.2. Elemente pentru etichetă

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă
Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos in acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.1. Substanţe

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Nu sunt necesare masuri speciale.

Indicaţii generale

În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.

În caz de contact cu ochii

Clătiţi gura.
Dacă este ingerat

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Dioxid de carbon (CO2), Pulbere de stingere uscata, Jet de picaturi de apa

Mijloace de stingere corespunzătoare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză

Oxizi de azot (NOx), Monoxid de carbon

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Nr. revizuirii: 1,00 RO Data tipăririi: 24.04.2018

mailto:info@bohle.de
http://www.bohle-group.com


în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Fişa cu date de securitate
BOHLE AG

Data revizuirii: 23.04.2018 

Bohle Notverglasungsfolie

Codul produsului: BO6002570 Pagina 2 aparţinând 4

Se va folosi un echipament de manipulare mecanic.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Nimic în condiţii normale ale procesului de fabricaţie 

În timpul utilizării nu se va mânca, bea sau fuma. 

Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.

Măsuri de prevedere la manipulare

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

fara restrictie

Avize de depozitare comună

Se va feri de îngheţ, căldură şi lumina soarelui.

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate.

Controale tehnice corespunzătoare

Vezi secţiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.

Măsuri de igienă

Nu este cerut

Protecţia ochilor/feţei

Nu este cerut

Protecţia mâinilor

Nu este cerut

Protecţia pielii

Nu este cerut

Protecţie respiratorie

transparent

solidStare fizică:

Culoare:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

caracteristicMiros:

Testat conform cu

Modificări ale stării

Nu este exploziv

Proprietăţi explozive

nu este autoinflamabilTemperatură de autoaprindere

Solubilitate în apă: insolubil

0%Conţinut solvenţi:

9.2. Alte informaţii

100%Conţinutul de corpuri solide:
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SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Iritaţie şi corosivitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

nu e periculos pentru apa (nwg)

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Îndepărtare a rezidurilor

Poate fi ars impreuna cu gunoiul menajer, cu respectarea instructiunilor, dupa o conventie prealabila cu firma 

ce ridica deseurile si cu autoritatile.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

Transport fluvial (ADN)

14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport naval (IMDG)

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
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nuPERICULOS PENTRU MEDIU: 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC

No dangerous good in sense of this transport regulation.

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

Regulamente naţionale

- - nu periclită apaClasă pericilitare a apelor (D):

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
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