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 “AMESTECURI NECLASIFICATE CA PERICULOASE” 
Data emiterii: 03 Nov 2017 
Data reviziei: 03 Nov 2019 

Redactat conform Anexei II din Regulamentul (CE) Nr.1907/2006  modificata  prin Regulament (UE) 453/2010 si 830/2015 

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI PRODUCATORULUI 
1.1. S-GUARD SEALANT CONDITIONER 
Gel fibro compozit  pentru sigilarea anvelopelor pneumatice. 
1.2. Utilizat la  intretinerea interioara a anvelopelor , sigilarea 
intepaturilor in calea de rulare, reducerea pierderilor de presiune 
in anvelope, protectie impotriva ruginirii rotilor, reducerea 
temperaturii de lucru a anvelopelor, echilibrarea dinamica si  
balastarea rotilor, reducerea zgomotului de rulare, marcarea 
scurgerilor de aer nereparate. 
1.4. Nr. telefon de urgenta: +40 72 253 2383 

1.3. Producator 
SOLITYRE INDUSTRIE SRL 
Reg. Com.J23/813/2007 
RO 2791696 
Str. Balantei 37 , Petresti IF 
077067-RO 
Tel. +40 72 253 2383 
Email: solityre@gmail.com 
 

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1 Clasificarea  
Produsul nu este clasificat ca fiind periculos conform legislatiei Uniunii Europene 
2.2. Elemente pentru eticheta : Nu este considerat a fi o substanta periculoasa 
conform Regulamentului  (CE) Nr. 1272/2008. 
2.3. Alte pericole: Nu exista alte pericole identificate  

SECTIUNEA 3:  COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII 
3.1. Acest material este un amestec 

Componente Nr. CAS Simbol/ Expresii de risc Cantitate 
Apa  H2O 7732-18-5 N/A 30 – 65 %  
Propilenglicol  C3H8O2 57-55-6 N/A 20 – 60 %  
1,2,3-Propanetriol 56-81-5 N/A 10 – 40 % 
Fibre  producator N/A  3 – 6,5 % 
Filler  producator N/A 0,5 – 3,5% 
Agent ingrosare  11138-66-2 N/A <1 % 
Alti ingredienti(oxid de titan, 
colorant) 

 N/A < 1 %  

3.2. Acest amestec  nu contine nici o substanta care sa prezinte pericol pentru sanatate sau mediu in 
sensul Directivei Substantelor Periculoase 67/584/EEC sau Regulamentul (CE) No. 1272/2008 
SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR 
4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor 

Nu este necesar echipament de protectie  pentru cei care acorda prim ajutor.  
In toate cazurile de indoiala sau cand simptomele persista, apelati la sfatul medicului. 

Inhalare: Nu este cazul 
Contact cu pielea: Indepartati imbracamintea contaminate si spalati inainte de reutilizare. Spalati 
pielea cu apa si sapun.  NU folositi solventi sau diluanti. 
Contact cu ochii: Indepartati lentilele de contact, clatiti cu pleoapele deschise cu multa cu apa 
proaspata. 
Ingerare: Daca ati inghititi accidental, clatiti apoi beti multa apa si apelati la medic. Nu induceti stare 
de voma. 
4.2. Cele mai importante efecte si simptome atat acute cat si intarziate:  

Posibile mancarimi temporare ale pielii in zona de contact. 
4.3. Indicatii privind asistenta medicala imediata si tratamentele medicale necesare:  

Cand contactati un medic luati aceasta fisa cu date de securitate cu dumneavoastra. 
SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1. Mijloace de stingere:  
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Nu implica pericol de incendiu si nu sunt date limitari ale agentilor de stingere a focului. 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestec:   

Produsul nu este inflamabil si nu explodeaza, deasemenea nu sustine si nu faciliteaza 
combustia altor produse. 
5.3. Recomandări pentru pompieri:  

Nu este necesar echipament special pentru pompieri. 
SECŢIUNEA 6: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:  

A se evita contactul direct cu pielea si ochii. Produs alunecos, curăţaţi cu apa si material 
absorbant. 
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător:  

Nu sunt necesare masuri preventive speciale.  
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

Colectaţi scurgerile cu materiale absorbante  şi puneţi-le într-un recipient pentru evacuare 
conform reglementărilor locale.  
6.4. Trimitere la alte sectiuni:  

Vezi sectiunea 13.  
SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA SI DEPOZITAREA 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

In timpul manipularii sau umplerii prin pompare, se vor purta obligatoriu ochelari de 
protectie adecvati contra materialelor fluide, haine si manusi de protectie adecvate.   

Nu utilizati presiunea pentru golirea recipientului.  
Fumatul, consumul de alimente şi băuturi trebuie interzis în zona de aplicaţie. 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate 
Depozitaţi la loc uscat, aerisit, ferit de radiatia solara, evitand contactul cu apa sau umiditate 

excesiva. Păstraţi recipientul închis ermetic. Păstraţi în recipiente din acelaşi tip de material ca cel 
original. Ambalajele care au fost deschise trebuie resigilate cu grijă şi păstrate vertical pentru a 
preveni scurgerea. Preveniţi accesul neautorizat . 
7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)  

Conform sectiunea 1.2 
SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA 
8.1. Parametrii de control 
8.2. Controale ale expunerii 
8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare 

Se iau masuri de evitare a scurgerilor 
8.2.2.Masuri de protectie individuala, precum si echipament de protectie personala 

Protectia ochilor/fetei: Utilizaţi ochelari de protectie împotriva stropirii  cu lichide. 
Protectia pielii: Utilizati manusi impermeabile, abrasive captusite cu bumbac pe interior, 

incaltaminte si imbracamite de protectie, precum si produse de ingrijire a pielii. 
Protectia respiratorie: Nu e cazul. 

8.2.3. Controlul expunerii mediului. 
In cazul imprastierii accidentale, colectati prin spalare cu apa si textile sau hartie absorbante. 

Luati masuri ca materialul sa nu ajunga in sisteme de canalizare sau  ape de suprafata, inainte de 
tratarea biodegradabila prealabila intr-un bazin decantor. 
SECŢIUNEA 9: PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Starea fizică: Lichid gelatinos 
Culoare:  culoare adaugata (uzual intalnite:  alb-gri, verde, albastru, roz, verde-negru ) 
Miros: vag specific glycol 
Solubilitate: Solubil in apa 
Temperatura de autoaprindere: nu exisa informatii disponibile 
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Proprietati explozive: neclasificat ca exploziv 
Proprietăţi oxidante: nici unul 
Densitatea relativă: 1.06 - 1.10 g/cm3 (H2O=1.0) 
pH: 7.1 (Buletin incercari ICPT PETROM Campina) 
Punct de topire: nu se aplica 
Punct de congelare: > - 15 C 
Punct de fierbere : > 120 C  
Punctul de aprindere: 400 C 
Rezistenta la foc: neinflamabil 
Presiunea de vapori :  nu exista informatii disponibile 
Densitatea vaporilor :  :  nu exista informatii disponibile 
Vîscozitate: 3040 mPa.s (Buletin incercari ICPT PETROM Campina) 

9.2. Alte informaţii 
Nu se aplica 

SECŢIUNEA 10: STABILITATE SI REACTIVITATE 
Stabil cu respectarea condiţiilor de depozitare şi manipulare (vezi secţiunea 7). 
10.1. Reactivitate 

Solubil in apa. 
10.2. Stabilitate chimica 

Produsul este stabil chimic. 
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase 

Nu sunt date disponibile. 
10.4. Conditii de evitat 

In contact cu apa sau umiditate in exces, produsul isi  pierde calitatile.  
Dacă produsul contaminează in exces lacuri, râuri asigurati oxigenarea prin aerare a zonei 

acvatice afectate. Propilenglicol este considerat un produs “biologicaly oxygen demand “(BOD) si 
poate sufoca fauna in perioada procesului de descompunere naturala. 
10.5 Materiale incompatibile 

Nu sunt date disponibile. 
10.6. Produsi de descompunere periculosi 

Nici unul 
SECŢIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE 
Nici o clasificare privind efectele toxicologice. 
SECŢIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE 
12.1. Toxicitatea 

Produsul nu este toxic. Produsul nu este periculos pentru mediu. 
12.2. Persistenta si degradabilitate 

Nu se aplica 
12.3. Potential de bioacumulare 

Nu se aplica 
12.4. Mobilitate in sol 

Nu se aplica 
12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB 

Nu se aplica 
12.6. Alte efecte adverse 

Nu există date disponibile pentru amestecul propriu- zis . 
SECŢIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor 

A se evita deversarea in cursuri de ape. 
Elminarea deseurilor se face conform legislatiei in vigoare. 
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SECŢIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT 
Amestecul nu este clasificat ca periculos conform reglementărilor internaţionale de 

transport (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA). Transportaţi în recipiente închise care sunt asigurate şi în 
poziţie verticală. Asiguraţi-vă că persoanele care transportă produsul ştiu ce au de făcut în caz de 
accident sau scurgeri. 
14.1. Numar ONU 
Nu se aplica 
14.2. Denumire corecta ONU pentru expeditie 
Nu se aplica 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
Nu se aplica 
14.4. Grupul de ambalare 
Nu se aplica 
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator 
Nu se aplica 
14.6. Precautii special pentru utilizatori 
Nu se aplica 
14.7. Transport in vrac, in conformitate cu Conventia MARPOL si Codul IBC 
Nu este reglementat 
SECŢIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE 
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) 
pentru substanța sau amestecul în cauză 

Informaţiile din această fişă de date de securitate sunt solicitate ca urmare a Regulamentului 
(CE) nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor 
chimice (REACH)  Alte cerinţe, regulamente de restricţii şi interzicere : Nu sunt 
15.2. Evaluarea securității chimice 

Nu se aplica 
SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMATII 
16.1. Informatii suplimentare 

Fisa de securitate SGuard sealant conditioner, este in conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr.1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 si Regulamentul (UE) nr.830/2015. 
16.2. Abrevieri 

CAS- Serviciu de Abstracte Chimice 
EINECS – Inventarul European pentru substante chimice comerciale existente 
PBT – Persistent, bioacumulativ si toxic 
REACH – Inregistrarea, evaluarea si autorizarea substantelor chimice 
vPvB – Foarte persistent, foarte bioacumulativ 

16.3. Trimiteri catre literature de specialitate 
Nu este cazul 

16.4. Fraze de pericol 
Nu se aplica 

16.5. Fraze de precautie 
Nu se aplica 

16.6. Recomandari privind orice formare adecvata pentru lucratori pentru a garanta o protectie 
optima a sanatatii si a mediului 

Informatiile din aceasta fisa cu date de securitate trebuie sa fie prelucrate lucratorilor 
impreuna cu programele de instruire profesionala referitoare la securitate si sanatate in munca si 
Protectia mediului. 
16.7. Eliberarea de raspundere 

Informaţiile din această fişă cu date de securitate se bazează pe starea de cunoaştere din 
prezent, pe legislaţia actuală a UE şi cea naţională. Fişa pune la dispoziţie o îndrumare privind 
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aspectele de sănătate, securitate şi mediu legate de produs şi nu va fi interpretată ca o garanţie a 
performanţei tehnice sau ca o adecvare pentru aplicaţii specifice. Produsul nu va fi folosit pentru alte 
scopuri decât cele specificate în secţiunea 1 fără a se obţine în prealabil de la furnizor instrucţiuni 
scrise. Deoarece condiţiile specifice de utilizare se află  în afara controlului furnizorului, utilizatorul 
răspunde de luarea  tuturor măsurilor necesare conformării la toate cerinţele prevăzute de legislaţie.  

 

 


