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Secțiunea 1. IDENTIFICAREA AMESTECULUI ȘI IDENTIFICAREA 
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII 

 

1.1 Identificator produs: CESAL PREMIUM HYDROLASTIK 2C – componentă uscată 
1.2 Utilizări relevante 
identificate ale amestecului 
și utilizarea recomandată: 

Este componentă uscată a hiroizolatiei  bicomponente, recomandată pentru hidroizolarea  
teraselor, balcoanelor, camerelor umede și fundațiilor. Formeaza o hidroizolatie împotriva 
umezelii și a apei (ușoară, medie și grea) - este o etanșare împotriva apei: sub presiune, 
infiltrare, non-aerare și baraj, și non-presiune care acționează. Se utilizează pentru a 
proteja tencuiala, cimentul și tencuielile de ciment, straturile de ciment, beton, beton 
armat, pereți de cărămidă, blocuri goale, plăci de gips, etc., în interiorul și în exteriorul 
clădirilor 
 
Informații detaliate referitoare la aplicarea, proprietățile și modul de utilizare a produsului 
pot fi găsite în fișa tehnică / catalogul de produse. 
Aplicările neenumerate în documentele firmei ATLAS Sp. z o.o. trebuie în prealabil 
consultate cu reprezentantul companiei. 

1.3a Date privind furnizorul 
fișei cu date de securitate: 

ATLAS Sp. z o.o. 
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź 

telefon: (42) 631 89 45 
fax: (42) 631 89 46 

 
 
Date privind furnizorul fișei cu date de securitate: 
msds@atlas.com.pl 

1.3bDetalii privind 
distribuitorul produsului 
fișei cu date de securitate: 

CESAL SA - parte a 
GRUPULUI ATLAS POLONIA 
Oradea, Calea Borsului nr. 31C 

410605, Bihor-Romania 
Tel/Fax +40-259-452.845 

Contact distribuitor pentru fișa cu date de securitate: 
office@cesal.ro 

1.4 Număr telefon de 
urgență: 

112 – număr de urgență 
+40259452845 – INFORMAȚII CESAL, disponibil de luni până vineri între 8:00-16:00 
+40213183606 - Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr. 
1-3, sector 5 

 

Secțiunea 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
2.1 Clasificarea 
amestecului: 
 

Piktogram: GHS07, GHS05 
Cuvânt de avertizare: PERICOL 
STOT SE3: H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
Piele iritată. 2: H315 Iritant pentru piele. 
Eye Dam. 1: H318 Provoacă leziuni grave ale ochilor. 
Skin Sens. 1: H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată. 
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2.2 Elemente de marcare 

 
 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P261 Evitați să respirați praful. 
P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție 

a ochilor / protecție a feței. 
P303 + P361 + P353 DACĂ ESTE PE PIELĂ (sau păr): Îndepărtați / Scoateți imediat 

toate îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă / duș. 
P333 + P313 Dacă apare iritație cutanată sau erupție cutanată: consultați medicul / 

atenția. 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de 

câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de îndepărtat. 
Continuați să clătiți 
 

ETICHETĂ: 
 

 
 
PERICOL 
Conține ciment. Poate provoca iritații ale tractului respirator. Iritant pentru piele. 
Cauzează vătămări grave ale ochilor. Poate provoca o reacție alergică la nivelul pielii. 
 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați inhalarea prafului. Purtați mănuși de 
protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / protecție a 
feței. În caz de contact cu pielea (sau cu părul): Îndepărtați / Scoateți imediat toate 
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă / duș. Dacă apare iritație cutanată 
sau erupție cutanată: consultați medicul / atenția. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă 
sunt prezente și ușor de îndepărtat. Continuați să clătiți.. 

 

2.3 Alte pericole: • În conformitate cu anexa XIII la Regulamentul REACH privind PBT și vPvB, amestecul 
nu îndeplinește criteriile PBT sau vPvB. 
• Datorită formei sale - praf, produsul poate irita mecanic ochii și sistemul respirator 

 
 

Secțiunea 3. COMPOZIȚIE/ INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTELE  
3.1  Substanța: Nu este cazul  
3.2 Amestec: Amestec de ciment Portland, nisip de quartz și aditivi.  
3.2.1a Componente 
periculoase: 

Denumir
e 
 

Nr Conținut Clasificare Denumiri 
(vezi secțiunea 16) 

Clinker 
Portland 
alb 

CAS: 65997-15-1 
EINECS: 266-043-4 
înregistrare: 
02-2119682167-31-xxxx 

10 - 45% 
S TO T  S E  3  
S k i n  I r r i t .  2  
E y e  Da m .  1  

S k i n  S e n s .  1  

GHS07,  G HS05 
Per i co l  

H335, H315, H318, 
H317 

 

 

3.2.1b Substanțe cu 
limită comunitară de 
expunere la locul de 
muncă 

Silice silicică amorfă și sintetică [112926-00-8] 
Praf de silice [69012-64-2] 
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3.2.1c Substanță 
persistentă, 
bioacumulativă și toxică 
sau foarte persistentă și 
foarte bioacumulativă. 

În conformitate cu anexa XIII la Regulamentul REACH privind PBT și vPvB, amestecul nu 
îndeplinește criteriile PBT și vPvB. 

 

Alte informații: • Conținutul real al ingredientelor periculoase a fost adoptat pentru clasificarea produselor. 
• Perioada de valabilitate a produsului în condițiile prevăzute în secțiunea 7 este de 12 
luni de la data fabricării indicate pe ambalaj. 
• Conținutul de crom solubil (VI) în masa finită a produsului este <0,0002%. 

 

 
 

Secțiunea 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  
4.1 Descrierea măsurilor 
de prim ajutor 

După inhalare: Mutați persoana rănită în aer curat și observați, dacă este necesar, 
solicitați asistență medicală. 
După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și clătiți bine cu apă. 
După contactul cu ochii: Nu frecați ochii. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 
15 minute, păstrați-vă ochii larg deschisi în timpul clătirii. Îndepărtați lentilele de contact. 
Consultări oftalmologice necesare. 
După ingerare: Nu provocați voma. Dacă sunteți inconștient sau semi-conștient, nu dați 
nimic de băut, dacă persoana este conștientă, clătiți gura cu apă. Contactați imediat un 
medic. 

4.2 Cele mai importante 
simptome acute și 
întârziate, precum și 
efectele expunerii 

Efectul produselor alcaline asupra țesuturilor vii, spre deosebire de acizi, este 
întotdeauna întârziat, de aceea nu permiteți contactul prelungit și direct al amestecului 
uscat sau finit cu pielea, ochii sau căile respiratorii. Respectați regulile de siguranță și 
utilizare de pe etichetă. Îndepărtați imediat produsul de pe piele, din ochi și mucoase, 
ceea ce va împiedica apariția efectelor întârziate ale expunerii. 

4.3  Indicații privind 
îngrijirea medicală 
imediată și procedeul 
special acordat victimei 

În cazul unor simptome alarmante, solicitați fără întârziere ajutorul medical, arătați fișa 
cu date de securitate, ambalajul sau eticheta. Nu permiteți ca amestecul să se 
întărească, clătiți/spălați imediat cu apă. În cazul contactului cu ochii sau mucoasele, se 
recomandă o consultație medicală. Din cauza proprietăților iritante ale produsului, este 
indicat accesul la apa curentă. În cazul contactului repetat sau prelungit cu pielea, 
aplicați creme de protecție. 

 
 
 

   Secțiunea 5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR  
     Fiecare angajat trebuie să se informeze cu privire la pericolele de incendiu la locul de muncă și în mediul cel mai 
apropiat. Locul de muncă trebuie menținut în ordine. Materialele inflamabile nu pot fi amplasate în apropierea aparatelor 
electrice, a sobelor sau a altor surse de incendiu. 
În caz de incendiu, toate persoanele din zona periculoasă trebuie imediat avertizate, folosind toate mijloacele disponibile, 
sunați la Pompieri (vezi: secțiunea 1.4), furnizând toate informațiile necesare pentru stingerea incendiului (locul unde a 
izbucnit incendiul – adresa exactă, ce anume arde sau ce pericol există, dacă este pusă în pericol viața umană, numărul 
de telefon de la care sunați, precum și numele și prenumele). 
Imediat după efectuarea acestor operațiuni, participați la stingerea incendiului folosind mijloacele locale de stingere a 
acestuia, ajutați indivizii aflați în pericol, iar în caz de nevoie, evacuați persoanele și bunurile de valoare. Efectuați aceste 
acțiuni astfel încât să nu se producă panică din cauza focului și fumului în mijlocul persoanelor aflate în pericol. Panica 
poate provoca consecințe inutile și accidente tragice în timpul operațiunilor de stingere a incendiilor și de salvare a 
victimelor. De aceea fiți prudenți în luarea deciziilor atunci când acționați în caz de incendiu. Până la sosirea brigăzii de 
pompieri toate acțiunile vor fi întreprinse de o persoană special desemnată. Protejați căile respiratorii împotriva fumului 
folosind șervețele/batiste umede, deplasați-vă în părțile inferioare ale încăperilor cu grad ridicat de fum. 
5.1 Mijloace de stingere Mijloace de stingere corespunzătoare: Toate tipurile de mijloace de stingere 

Spumă, pulbere de stingere incendii, nisip, dioxid de carbon, apă – jeturi dispersate. 
Mijloace de stingere necorespunzătoare: Niciuna 

5.2 Pericole deosebite 
asociate cu amestecul dat 

Nu există nici un pericol special asociat cu proprietățile produsului în sine, a 
produselor de ardere sau a gazelor formate. 
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5.3  Informații pentru 
pompieri 

Trebuie purtat setul complet de îmbrăcăminte de protecție și aparatul personal de 
respirat. Nu este permisă deversarea apei folosite la stingerea incendiilor în mediul 
acvatic. Folosiți un jet de apă pentru a răci suprafețele expuse la acțiunea focului.   

 
 

Secțiunea 6. MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  
6.1 Precauții individuale, 
echipamente de protecție și 
proceduri de urgență 

Pentru persoanele care nu aparțin personalului de asistență: 
Avertizați alte persoane din zona de pericol. 
Informați superiorii despre eșec și despre oamenii care au spus despre protecția 
mediului / sănătate și siguranță. 
Asigurați locul eșecului. 
Pentru persoanele care acordă ajutor: 
Avertizați alte persoane din zona de pericol. 
Informați superiorii despre eșec și despre oamenii care au spus despre protecția 
mediului / sănătate și siguranță. 
Asigurați locul eșecului. Luați măsuri de precauție înainte de a lua măsuri 
suplimentare. Pentru a elimina defecțiunile, procedați în îmbrăcăminte și încălțăminte 
de protecție, precum și măsuri de protecție personale adecvate (vezi secțiunea 8.2). 
Când este dispersat, colectați-l într-un recipient adecvat, apoi transferați deșeurile 
către o companie specializată (sau tratați-o ca pe o groapă de construcție). 

6.2 Precauții privind protecția 
mediului înconjurător: 

Contrar eliberării unor cantități mai mari de material în mediul înconjurător 
(canalizare, apă de suprafață sau de suprafață și sol) prin utilizarea unui sistem de 
drenare, permițând colectarea în cazul desigilării fără posibilitatea de a ajunge în 
mediul înconjurător (drenare de urgență, ieșire) 

6.3 Metode și materiale 
pentru prevenirea răspândirii 
contaminării și pentru 
eliminarea contaminării: 

Aspirați suprafețele sau curățați-le fără praf. 
Cantitățile mari de deșeuri trebuie aruncate în conformitate cu reglementările 
aplicabile. 
Încălzit sub influența umezelii, produsul poate fi tratat ca dărâmături de construcție. 

6.4 Referințe la alte secțiuni Mijloace de protecție individuală: secțiunea 8 
Manipularea deșeurilor: secțiunea 13 

 

     Secțiunea 7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA AMESTECURILOR  
7.1 Precauții pentru o 
manipulare în siguranță 

Evitați creșterea prafului în timpul transferului. Nu mâncați și nu beți, nu fumați. Atunci 
când lucrați cu produse pe bază de ciment, evitați să purtați ceasuri și inele, precum 
și alte obiecte care aderă la piele și care pot determina acumularea mortarului sub 
ele. În caz de rănire, nu mai utilizați produsul și îmbrăcați-vă rana. 

7.2  Condiții pentru depozitarea 
în siguranță, inclusiv informații 
privind incompatibilitățile 
existente 

Depozitați în ambalaje originale și etichetate în camere uscate, de preferință pe 
paleți, nu expuneți direct la lumina soarelui; A se depozita într-o încăpere uscată, 
rece și bine aerisită, departe de materiale incompatibile (vezi pct. 10), băuturi și 
alimente. Protejați-vă de umiditate - produsul devine ireversibil întărit sub influența 
umidității. În condițiile menționate mai sus, nu sunt cunoscute interacțiuni adverse. 

7.3 Utilizări finale specifice A se folosi în conformitate cu regulile de securitate și igienă a muncii. Asigurați o 
ventilație adecvată, mai ales în încăperile închise. A se evita contactul cu pielea și 
ochii. Informațiile detaliate referitoare la aplicarea, proprietățille și modul de utilizare a 
amestecului se află in fișa tehnică / catalogul produselor. 
Utilizările neenumerate în documentele firmei ATLAS Sp. z o.o. se vor consulta în 
prealabil cu reprezentantul firmei. 

 
 

      Secțiunea 8. CONTROLUL EXPUNERII ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE PERSONALĂ  
8.1 Parametri de control Substanţe a caror valori limită de expunere profesională trebuie sa fie controlate 

la locul de muncă (HG 1218/2006, HG 1/2012): 
 CMA și CMAp.t.s. Praf din Portland și ciment metalurgic [65997-15-1]: 

- fracție inhalabilă NDS - 6 mg / m3 
- fracție respirabilă NDS - 2 mg / m3 
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Praf conținând silice (cristalină) liberă de la 2% la 50% [14808-60-7], [14464-46-1], 
[15468-32-3] 
- fracție inhalabilă NDS - 4 mg / m3 
- fracție respirabilă NDS - 1 mg / m3 
Praf care conține silice liberă (cristalină) peste 50% [14808-60-7], [14464-46-1], 
[15468-32-3] 
- fracție inhalabilă NDS - 2 mg / m3 
- fracție respirabilă NDS - 0,3 mg / m3 
Uleiuri de siliciu amorf și sintetic (precipitat și gel) [112926-00-8]: 
- fracție inhalabilă NDS - 10 mg / m3 
- fracție respirabilă NDS - 2 mg / m3 

 DSB - concentrație 
admisă în materialul 
biologic 

Nu a fost determinat 

 monitorizare Conform Legii nr.254/2011 privind regimul substantelor si preparatelor chimice 
periculoase 

8.2 Controlul expunerii  
8.2.1 Măsuri technice de 
control adecvate 

Asigurați o ventilare adecvată a încăperii în timpul lucrului cu amestecul și 
echipamentul personal de protecție. Asigurați-vă accesul la apă curgătoare și nu 
permiteți spălarea mâinilor cu apă din găleata pentru curățarea uneltelor. 

8.2.2 Măsuri individuale de protecție precum echipamentul individual de protecție 
 Protecția ochilor sau a 

feței: 
Ochelari de protecție cu scuturi laterale atunci când se lucrează la lucru care poate 
reprezenta o amenințare pentru ochi (amestecare, turnare). În cazul prafului ridicat, 
ochelarii sunt închise, se fixează bine pe față (ochelari de protecție). 

 Protecția pielii: 
 

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție textile - când manevrați un produs ambalat, 
mănuși din cauciuc sau alt material impermeabil (timpul de străpungere peste 480 
min conform SR EN ISO 374-1-2017) - când lucrați cu produsul după adăugarea 
apei. Utilizați creme de protecție a mâinilor. 
altele: 

 Protecția căilor 
respiratorii 

Mască de praf de unică folosință sau mască cu filtru de particule P2 (când lucrați 
într-o atmosferă cu conținut de praf) 

 Protecția termincă Nu este necesar 
8.2.3 Controlul expunerii mediului 
Nu permiteți contaminarea cu acest produs a căilor de scurgere, cursurilor de apă și a solului. 

 

     Secțiunea 9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE  
9.1 Informații cu privire la 
principalele proprietăți fizice și 
chimice 

Aspect: pudră cenușie 
Miros: Nici unul 
Pragul de miros: nu se aplică 
pH: 8-11 * pentru un amestec cu apă 
Punctul de topire / congelare:> 1000 oC 
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: nu se aplică 
Punct de aprindere: nu se aplică 
Viteza de evaporare: nu se aplică 
Inflamabilitate: nu se aplică 
Limite superioare / inferioare de inflamabilitate / explozie: nu se aplică 
Presiunea de vapori: nu se aplică 
Densitatea vaporilor: nu se aplică 
Densitatea relativă: aproximativ 1,5 g / cm3 
Solubilitate: nu este solubil 
Coeficientul de partiție n-octanol / apă: nu se aplică 
Temperatura de autoaprindere: nu se aplică 
Temperatura de descompunere: nu se aplică 
Viscozitate: nu se aplică 
Proprietăți explozive: nu are 
Proprietăți oxidante: nu are 
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9.2  Alte informații * - amestecul gata de utilizare este o pastă groasă, pentru care nu este posibil să se 
determine valoarea exactă a pH-ului 

 

     Secțiunea 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE  
10.1 Reactivitate Lipsă date accesibile 
10.2 Stabilitate chimică Produsele pe bază de ciment bine depozitate (secțiunea 7) sunt stabile și pot fi 

depozitate împreună cu cele mai multe alte materiale de construcție. Produsul, 
amestecat cu apă, formează o structură stabilă care, în mod normal, nu reacționează 
cu mediul. 

10.3 Posibilitatea apariției unor 
reacții periculoase 

Adăugarea unui pulbere de aluminiu la un mortar de ciment umed poate provoca o 
degajare a hidrogenului. 

10.4 Condiții care trebuie 
evitate 

Evitați hidratarea - amestecul devine întărit 

10.5 Materiale incompatibile Aluminiu pulverizat 
10.6 Produse de 
descompunere periculoase 

Când se depozitează și se manipulează în conformitate cu reglementările, nu se 
cunosc. 

 

Secțiunea 11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
11.1 Informații referitoare la 
efectele toxicologice 

Produsele pe bază de ciment sunt foarte higroscopice și absorb apa din orice 
material pe care se află, eliminându-se imediat orice contaminare a pielii (nu 
permiteți produsului să se fixeze pe piele) pentru a evita uscarea sau opărirea pielii. 

Căi de expunere: 
 Căile respiratorii Expunerea la contactul cu praful de ciment într-un timp scurt poate duce la iritarea 

tractului respirator în jurul nasului și a gâtului și poate cauza tuse. Inhalarea frecventă 
a prafului pe o perioadă mai lungă de timp crește riscul apariției bolilor pulmonare. 

 Sistemul digestiv Se pot produce iritații ale gurii, gâtului și stomacului 
 Piele Cimentul conținut în produs poate provoca dermatită însoțită de mâncărime, pielea 

devine edem, devine roșie, scaldă și crăpată. Dermatita poate să apară în două 
moduri: 
-. Prin reacția dermatite iritative (indus proprietățile fizice ale cimentului, ceea ce face 
iritație mecanică în contact cu pielea Particulele fine de ciment, adesea amestecat cu 
nisip sau alt agregat în producția de ciment poate să treacă peste piele și provoca 
iritații duce la dermatite Cu un tratament adecvat, dermatita iritativă. de obicei, dispare, 
dacă contactul persistă o perioadă lungă de timp, atunci simptomele vor începe să se 
aprofundeze și pielea va deveni mai sensibilă la dermatită alergică) 
- și alergică (alergie este cauzat crom hexavalent se gaseste in ciment Cursul formarii 
dermatitei alergice difera de la formarea de iritație Sensibilizator penetrează stratul 
protector al pielii și provoca reacții alergice... 
Cea mai frecventă cauză a dermatitei alergice la om este cromatul (VI) (vezi secțiunea 
3). Cauza arsurilor este alcalinitatea cimentului umed. În cazul în care este vorba de 
ciment uda contactul prelungit cu pielea, de exemplu. Atunci când genunchi sau când 
cimentul intră în pantof sau o mănușă poate duce la apariția rapidă a unei arsuri sau 
ulcer. 

 Ochi Amestecul de praf și amestecul amestecat cu apă irită ochii. 
 

      Secțiunea 12. INFORMAȚII ECOLOGICE  
12.1 Toxicitate Efectele ecotoxice sunt posibile numai dacă s-au vărsat cantități mai mari de produs, 

în special după contactul cu apa poate crește pH-ul.. 
12.2 Durabilitate și 
degrabilitate 

Componentele amestecului care sunt compuși minerali de origine naturală nu sunt 
biodegradabili. 

12.3 Capacitate de 
bioacumulare 

Factorul de bioacumulare pentru compușii minerali naturali nu a fost determinat. 

12.4 Mobilitatea în sol Nu este mobil 
12.5 Rezultatele evaluării PBT 
și vPvB 

Nu este cazul 

12.6 Alte efecte adverse Nu este cazul 
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      Secțiunea 13. PROCEDURA PRIVIND DEȘEURILE  
13.1 Metode de tratare a deșeurilor 
Manipularea deșeurilor în 
condiții de siguranță: 

Consultaţi persoana autorizată în manipularea deşeurilor pentru operaţiunile de 
recuperare şi eliminare conform cu Anexa 1 si Anexa 2 (Directivă 
2008/98/CE).Conform codului 15 01 (2014/955/UE, HG 856/2002), în cazul în care 
recipientul a intrat în contact direct cu produsul, se va gestiona în acelaşi fel ca şi 
produsul; în caz contrar, se va gestiona ca un deşeu nepericulos.Eliminarea 
deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, si 
eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind 
ambalajele si deseurile de ambalaje. Nu se recomandă aruncarea sa în cursurile 
de apă. A se vedea paragraful 6.2. 
Dispoziții comunitare relevante privind deșeurile: 
In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflectă 
dispoziţiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deşeurilor. 
Legislaţia comunitară: Directivă 2008/98/CE, 2014/955/UE 
Legislaţia naţională: 
- HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificată si completată prin HG 
268/2005; 
- OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea 
deseurilor; 
- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 
- HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe 
teritoriul României 
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. 
Legislatia conform căreia se elimină ambalajele de produs: 
- HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea 
ambalajelor si deseurilor de ambalaje 

Managementul deșeurilor de 
ambalaje: 

Respectați prevederile HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor 
de ambalaje. 
Ambalajul murdărit de produs trebuie tratat drept produs 

Cod deșeu: Produs: 10 13 82 (Deșeuri rezultate din producția de lianți minerali - Produse 
defecte) 
Ambalaj: 15 01 05 (deșeuri de ambalaje - ambalaje cu materiale multiple) 

 

      Secțiunea 14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL  
14.1 Număr UN (ONU) Nu este cazul 
14.2 Denumire corectă de 
transport UN 

Nu este cazul 

14.3 Clasele de pericol în 
transport 

Amestecul transportat în ambalajele originale nu creează pericol în timpul 
transportului. Nu necesită un tratament sau o marcare speciale în sensul regulilor de 
transport în vigoare. 

14.4 Grup de ambalare Nu este cazul 
14.5 Pericole pentru mediu Nu este cazul 
14.6 Precauții speciale pentru 
utilizatori 

Prevederi speciale: 
Nerelevant 
Cod de restricţii în tuneluri: 
Nerelevant 
Proprietățile fizice și chimice: 
A se vedea secţiunea 9 
Cantități limitate: 
Nerelevant 
  

14.7 Transportul în vrac în 
conformitate cu anexa II la 

Nu este cazul 
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convenția MARPOL 73/78 și 
Codul IBC 
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       Secțiunea 15. INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRILE LEGALE  
15.1 Reglementări privind siguranța, protecția sănătății și a mediului, specifice amestecului 
 Acte juridice privind 

clasificarea și marcarea 
ambalajelor de substanțe și 
amestecuri periculoase 

Substanţe canditate spre autorizare în Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): 
Nerelevan 
Substanțe incluse în Anexa XIV la REACH (lista de autorizare) și cu dată de expirare: 
Nerelevant 
Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon: 
Nerelevant 
Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012: Nerelevant 
REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 privind exportul şi importul de produse chimice 
periculoase: Nerelevant 
Seveso III: 
NerelevanT 
Restricţii de comercializare şi folosire a anumitor substanţe şi amestecuri periculoase 
(Anexa XVII din Regulamentul REACH, etc...): 
1.  Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea cimentului și a amestecurilor care 
conțin ciment, dacă acestea conțin, atunci când sunt hidratate, o cantitate de crom VI 
solubil mai mare de 2 mg/kg (0,0002 %) din totalul greutății de ciment uscat. 
2.  În cazul în care se folosesc agenți reducători, fără a aduce atingere aplicării altor 
dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a 
amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că pe 
ambalajul cimentului sau al amestecurilor care conțin ciment sunt marcate în mod 
vizibil, lizibil și rezistent la ștergere informații privind data ambalării, condițiile de 
depozitare, precum și perioada limită de depozitare în care agentul reducător se 
menține activ și conținutul de crom VI solubil rămâne sub limita prevăzută la alineatul 
(1). 
3.  Prin derogare, cerințele de la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul introducerii 
pe piață și al utilizării în procese controlate, închise și în totalitate automatizate, în care 
cimentul și amestecurile care conțin ciment sunt manevrate exclusiv de către mașini 
și unde nu există nicio posibilitate de contact cutanat. 
Dispoziţii particulare în domeniul protecţiei persoanelor sau a mediului înconjurător: 
Se recomandă a folosi datele colectate în această fişa cu date de securitate ca date 
de intrare într-o evaluare a riscului de circumstanţe locale, în scopul de a stabili 
măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea 
şi eliminarea acestui produs. 

 Alte acte juridice în 
vigoare 

- Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase 
- Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul 
managementului substantelor chimice 
- Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind 
reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice 
- Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru 
încalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului 
European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si 
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene 
pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 
al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei 
- Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul 
substantelor si preparatelor chimice periculoase  
- Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 
347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe 
şi preparate periculoase 
- Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului 
substantelor chimice 
- Hotarârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si 
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sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate 
de prezenta agentilor chimici 
- Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
- HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. 
- HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea 
ambalajelor 
si deseurilor de ambalaje 
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor 
- Ordin nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
exceptarilor prevazute la art.2, alin.3 din completarea art. 4 alin. (1) din - -- 
Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice 
(REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a 
Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 
Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 
2000/21/CE ale Comisiei 
- Hotarare de Guvern nr.1408/2008 si anexele 1-6 privind clasificarea, ambalarea si 
etichetarea substantelor periculoase 
- Hotarare de Guvern nr.937/2010 si anexele 1-5 privind clasificarea, ambalarea si 
etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase 
Ordonanta de Urgenta nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru 
incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de 
abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1907/2006 
- Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea 
prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si 
ambalarea substantelor si amestecurilor 

15.2 Evaluarea securității 
chimice 

Nu se aplică amestecurilor. 

 
 

    Secțiunea 16. ALTE INFORMAȚII  
Lista frazelor H: 
 

H335 - Poate provoca iritații respiratorii. 
H315 - Iritant pentru piele. 
H318 - Provoacă leziuni grave ale ochilor. 
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

Abrevieri: număr CAS – Chemical Abstract Service Number 
PBT – substanțe persistente, bioacumulabile și toxice 
vPvB – substanțe foarte persistente, bioacumulabile și toxice 
număr CE – număr atribuit substanței chimice în Inventarul European al 
Substanțelor Existente cu caracter comercial (EINECS - eng. European Inventory 
of Existing Chemical Substances), sau număr atribuit substanței în Inventarul 
European al Substanțelor Chimice Notificate (ELINCS - Eng. European List of 
Notified Chemical Substances), sau număr din lista substanțelor chimice 
enumerate în publicația "No-longer polymers" 
regulamentul REACH – Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și aplicarea de restricții în domeniul substanțelor chimice. 
Substanță/amestec CMR – substanță/amestec cancerigen, mutagen, nociv pentru 
reproducere. 
NDSCh - Concentrația instantă maximă admisă 
NDSP - Concentrația maximă acceptabilă a plafonului 
vPvB - (Substanță) Foarte persistent și foarte bioacumulativ 
PBT - (Substanță) Persistentă, bioacumulativă și toxică 
PNEC - concentrația preconizată fără efect 
DN (M) EL - Nici un nivel de efect 
LD50 - Doză la care 50% din organismele testate mor 
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LC50 - Concentrația la care 50% din organismele testate mor 
LOEC - cea mai mică concentrație care produce un efect vizibil 
NOEL - cea mai mare concentrație a substanței la care nu s-au observat efecte 
RID - Regulamentul privind transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase 
ADR – convenția internațională privind transportul rutier de mărfuri și încărcături 
periculoase. 
CMA – concentrația maximă admisă la muncă. 
CMAp.t.s. – concentrația maximă admisă la muncă pe termen scurt 
GHS –Sistemul Global Armonizat de clasificare și marcare a produselor chimice 
CLP – Regulamentul pentru implementarea sistemului GHS 
DSB - concentrația admisibilă în materialul biologic 
GHS01-09 - pictograme GHS în conformitate cu anexa V la CLP 
Flam. Lich. - Substanța lichidă este ușor inflamabilă 
Toxicitate acută. - Toxicitate acută 
Piele Corr. - Efect caustic asupra pielii 
Piele iritată. - Iritant pentru piele 
Eye Dam. - Leziuni grave ale ochilor 
Eye Irrit. - Iritant pentru ochi 
Resp. Sens. - Sensibilizarea respiratorie 
Skin Sens. - Sensibilizarea pielii 
Muta. - Mutagenitatea celulelor germinative 
Carc. - Carcinogenitatea 
Repr. - Toxicitate pentru reproducere 
STOT SE - Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere 
STOT RE - toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată 
Asp. Tox. - Pericol de aspirare 
Acvatic acvatic - Periculos pentru mediul acvatic, acut 
Acvatic cronic - Periculos pentru mediul acvatic, cat 

Formare necesară: Nu este cazul 
Limitări în utilizare: Nu este cazul 
Altele:  Un amestec notificat inspectorului pentru substanțe chimice. 

 Fișa cu date de securitate a fost elaborată la ATLAS Sp. z o.o. 
 Returnare EUH208 - Conține ciment. Poate provoca o reacție alergică, 

conform art. 27 din Regulamentul CLP și punctul 2.8 din anexa II la CLP 
apare în clasificarea ca randament H317, astfel încât conținutul său nu 
trebuie să fie reprodus pe ambalaj. 

 Astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului, acest produs este un amestec și 
nu este supus înregistrării în cadrul sistemului REACH. 

 În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului, după 1 iunie 2015. amestecurile sunt clasificate, 
etichetate și ambalate în conformitate cu regulamentul CLP menționat mai 
sus. 

Sursele de date pe baza 
cărora a fost creată prezenta 
fișă de securitate: 

Informațiile conținute în acest card sunt conforme cu stadiul actual al cunoștințelor și 
au fost colectate în ceea ce privește cerințele de siguranță, fără a garanta 
proprietatea produsului. Acest card nu eliberează utilizatorul produsului de 
respectarea tuturor reglementărilor legale, administrative și de produs, de sănătate 
și de siguranță. 
În timpul creării cardului, au fost utilizate bibliotecile CPWR (Centrul pentru Cercetare 
și Formare în Construcții) și Biblioteca ECA (Asociația Europeană de Ciment - 
Cembureau) 

Modificările efectuate în fișă 
în cazul actualizării: 

Modificările efectuate în fișă față de ediția anterioară au fost marcate în text cu 
următorul semn: 

 


