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FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE
Sonagel W

în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1907/2006, anexa II, astfel cum a fost
modificat prin regulamentul (CE) nr. 453/2010

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/preparatului chimic și al societății 

1.1.   Identificarea substanței sau preparatului chimic
Denumire comercială: Sonagel W

1.2.  Utilizări  relevante  identificate  ale  substanței  sau  preparatului  chimic  și
utilizare nerecomandată
Utilizări relevante Cuplant ultrasonic
Utilizări contraindicate Nu sunt identificate utilizări specifice 

contraindicate.

1.3.   Datele de identificare ale societății care a furnizat fișa tehnică de securitate
Furnizor Sonatest Limited

Dickens Road
Old Wolverton
Milton Keynes
MK12 5QQ
Anglia
Tel: +44(0) 1908 316345
Fax: +44(0) 1908 321323
sales@sonatest.com

1.4. Telefon în caz de urgență
Nr. telefon în caz de urgență +44(0) 7974406359

SECȚIUNEA 2:  Identificarea pericolelor  aferente preparatului  chimic cu grad
ridicat de risc

2.1. Clasificarea substanței sau preparatului chimic
Clasificare
Pericole fizice Nu este clasificat
Pericole pentru sănătate Nu este clasificat
Pericole pentru mediu Nu este clasificat
Clasificarea (67/548/CEE sau --- 1999/45/CE)
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2.2. Elemente de etichetare
Fraze de pericol NC Nu este clasificat
2.3. Alte pericole
Acest produs nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB.

SECȚIUNEA 3: Compoziția sau date referitoare la compoziție 

3.2. Preparatul chimic
Glicerol 10 - <25%
Nr. CAS: 56-81-5 Nr. EC: 200-289-5
Clasificare
Nu este clasificat

Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
   ---

Textul complet pentru toate frazele de risc și declarațiile de pericol sunt afișate în
secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4:  Măsuri de prim ajutor

4.1.   Descrierea măsurilor de prim ajutor
Informații generale Dacă orice disconfort continuă adresați-vă medicului.

Arătați personalului medical această fișă tehnică de
securitate.

După inhalare Mutați  persoana  afectată  la  aer  liber  și  mențineți-l
cald  și  în  repaus  într-o  poziție  confortabilă  pentru
respirație. Mențineți căile respiratorii deschise. Slăbiți
îmbrăcămintea strânsă, cum ar fi guler, cravată sau
centură.

După ingerare Clătiți  bine gura cu apă. Îndepărtați  protezele. Dați
câteva pahare de apă sau lapte pentru băut. Opriți
dacă  persoana  afectată  se  simte  rău,  deoarece
vărsăturile  pot  fi  periculoase.  Nu  provocați  voma
decât  sub  îndrumarea  personalului  medical.  Dacă
apar vărsături  aplecați victima cu capul în jos pentru
a  evita  inhalarea  materialului  vărsat.  Nu  dați
niciodată nimic prin gură unei persoane inconștiente.
Mențineți  căile  respiratorii  deschise.  Slăbiți
îmbrăcămintea strânsă, cum ar fi guler, cravată sau
centură. 

După contact cu pielea Îndepărtați  persoana  afectată  de  sursa  de
contaminare. Clătiți imediat cu multă apă. 

După contact cu ochii Clătiți imediat cu multă apă. Îndepărtați toate lentilele
de  contact  și  țineți  pleoapele  deschise  larg.
Continuați să clătiți timp de cel puțin 10 minute. 

Protecția persoanelor care  
acordă primul ajutor 

Personalul  de  prim  ajutor  trebuie  să  poarte
echipament  de  protecție  corespunzător  în  timpul
oricărei salvări. 
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4.2. Cele mai importante simptome și efecte acute și întârziate
Informații generale Pentru  informații  suplimentare  privind  pericolele

pentru  sănătate  vezi  secțiunea  11.  Gravitatea
simptomelor  descrise  va  varia  în  funcție  de
concentrație și de durata expunerii. 

După inhalare Inhalarea  prelungită  a  concentrațiilor  mari  poate
afecta sistemul respirator. 

După ingerare Simptome gastrointestinale, inclusiv stomac deranjat.
Gaze din conținutul stomacal pot fi inhalate ducând la
aceleași simptome ca și inhalarea. 

După contact cu pielea Contactul prelungit poate provoca uscarea pielii. 
După contact cu ochii Poate provoca iritarea temporară a ochilor. 

4.3. I  ndicarea îngrijirii medicale necesare sau speciale
Mențiuni pentru medic Tratați simptomatic.
Tratamente specifice Nu este necesar un tratament special. 

SECȚIUNEA 5.: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. M  ijloacele de stingere
Mijloacele adecvate de stingere Produsul  nu  este  inflamabil.  Stingeți  cu  spumă

rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulbere uscată
sau  ceață  de  apă.  Utilizați  mijloace  de  stingere
adecvate pentru incendiul înconjurător. 

Mijloace neadecvate de 
stingere

Nu utilizați jet de apă ca mijloc de stingere, deoarece
acest lucru va împrăștia focul. 

5.2. Pericole speciale generate de substanță sau preparatul chimic
Pericole speciale Recipientele  pot  exploda  violent  sau  pot  exploda

când  sunt  încălzite,  datorită  creșterii  presiunii
excesive. 

Produși riscanți de combustie Produsele  de  descompunere  termică  sau  de
combustie  pot  include  următoarele  substanțe:
Gaze sau vapori  nocivi.  Dioxidul  de carbon (CO2).
Monoxid de carbon (CO). 

5.3. Indicații pentru pompieri
Măsuri de protecție în timpul 
operațiunilor de stingere

Evitați  să  respirați  gazele  sau vaporii  de  incendiu.
Evacuați zona. Răciți recipientele expuse la căldură
cu  apă  pulverizată  și  îndepărtați-le  din  zona  de
incendiu  dacă  acest  lucru  este  posibil  fără  risc.
Răciți recipientele expuse la flăcări cu apă mult după
stoparea incendiului. Dacă din cauza unei scurigeri
nu s-a aprins, utilizați spray de apă pentru a dispersa
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vaporii  și  pentru  a  proteja  oamenii  care  opresc
scurgerile. 

Echipament special de  
protecție pentru pompieri 

Purtați  aparate de respirație autonome cu presiune
pozitivă  (SCBA)  și  îmbrăcăminte  de  protecție
adecvată.  Îmbrăcămintea  pompierilor  conformă  cu
standardul european EN469 (inclusiv căști, cizme de
protecție și mănuși) va oferi un nivel de protecție de
bază în cazul incidentelor chimice. 

SECȚIUNEA 6.: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale Nu  trebuie  întreprinsă  nicio  acțiune  fără  instruire
adecvată sau cu risc personal. Mențineți personalul
inutil și  neprotejat  departe  de  scurgere.  Purtați
echipament  de  protecție  conform  descrierii  din
secțiunea 8  a  prezentei  fișe  tehnice  de securitate.
Respectați măsurile de precauție pentru manipularea
în  condiții  de  siguranță  descrise  în  această  fișă
tehnică de securitate. Spălați-vă cu atenție după ce
v-ați ocupat de o scurgere.

6.2 Măsurile de protecție pentru mediul înconjurător
Măsuri de protecție Evitați  evacuarea în  mediul  acvatic.  Scurgeri  mari:

Dacă  se  produce  poluarea  mediului  informați
autoritățile  competente  (canalizare,  căi  navigabile,
sol sau aer). 

6.3   M  ăsuri și materiale de curățare/colectare, delimitare
Metode de curățare Purtați  echipament  de  protecție  conform  descrierii

din secțiunea 8 a acestei fișe tehnice de securitate.
Curățați  imediat  scurgerile  și  eliminați  deșeurile  în
siguranță.  Reutilizați  sau  reciclați  produsele  ori  de
câte  ori  este  posibil.  Să vă  apropriați  de  scurgere
dinspre  direcția  vântului.  Scurgere  mici:  Dacă
produsul este solubil în apă, diluați scurgerile cu apă
și  colectați  corespunzător.  Alternativ,  sau  dacă  nu
este solubil în apă, absorbiți scurgerile cu un material
inert și uscat și amplasați-le într-un recipient adecvat
pentru  eliminarea  deșeurilor.  Scurgeri  mari:  Dacă
scurgerea  nu  poate  fi  oprită,  evacuați  zona.
Transportați  materialul  vărsat  într-o  instalație  de
tratare  a  efluenților  sau  procedați  după  cum
urmează.  Delimitați  și  absorbiți  scurgerile  cu  nisip,
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pământ  sau  alt  material  necombustibil.  Așezați
deșeurile  în  recipiente  etichetate,  sigilate.  Curățați
temeinic  obiectele  și  suprafețele  contaminate,
respectând  reglementările  de  mediu.  Spălați  zona
contaminată cu multă apă. Spălați cu atenție după ce
s-a ivit o scurgere. Eliminați deșeurile la un depozit
autorizat  de  deșeuri,  în  conformitate  cu  cerințele
autorității locale de eliminare a deșeurilor. 

6.4. Referințe la alte secțiuni
Referințe la alte secțiuni Pentru protecția personală, vezi secțiunea 8. Pentru

informații  suplimentare  privind  pericolele  pentru
sănătate,  vezi  secțiunea  11.  Pentru  informații
suplimentare  despre  pericolele  ecologice,  vezi
secțiunea  12.  Pentru  eliminarea  deșeurilor,  vezi
secțiunea 13. 

SECȚIUNEA 7.: Manipulare şi depozitare

7.1 Precauții privind manipularea în condiții de securitate
Precauții privind manipularea
în condiții de securitate

Citiți  și  urmați  recomandările producătorului.  Purtați
echipament  de  protecție  conform  descrierii  din
secțiunea 8 a acestei fișe tehnice de securitate. A se
ține  departe  de  alimente,  băuturi  și  hrană  pentru
animale.  Manipulați  cu  grijă  toate  ambalajele  și
recipientele  pentru  a  minimiza  scurgerile.  Păstrați
recipientul  etanșat atunci când nu îl  utilizați.  Evitați
formarea de vapori.

Sfaturi privind igiena 
ocupațională generală 

Spălați  imediat  dacă  pielea  devine  contaminată.
Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Spălați hainele
contaminate  înainte  de  reutilizare.  Nu  mâncați,  nu
beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați la
sfârșitul  fiecărui  schimb  de  lucru  și  înainte  de  a
mânca,  fuma  și  utiliza  toaleta.  Schimbați  zilnic
îmbrăcămintea de lucru înainte de a părăsi locul de
muncă. 

7.2.    Cerințe  de  depozitare  în  condiții  de  securitate,  resp.  materialele
incompatibile
Măsuri de precauție pentru 
depozitare 

Depozitați în conformitate cu reglementările locale. 

Clasa de depozitare Depozitare nespecificată. 

7.3 Utilizare finală specifică (specifice)
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Utilizare finală specifică Utilizările  identificate  pentru  acest  produs  sunt
detaliate în secțiunea 1.2.

SECȚIUNEA 8.: Controlul expunerii/echipament de protecție personală

8.1 Parametrii care trebuie monitorizați
Limite de expunere ocupațională
Glicerol
Limita  de  expunere  pe termen lung (medie  ponderată  în  timp -  8  ore):  WEL 10
mg/m3  ceață
WEL = Limita de expunere la locul de muncă

8.2. Controale ale expunerii
Echipament de protecție

Controlul tehnic 
corespunzător

Asigurați  o  ventilație  adecvată.  Ventilația  generală
bună  trebuie  să  fie  adecvată  pentru  a  controla
expunerea lucrătorilor la contaminanții din aer.

Protecția ochilor/feței Ochelarii care respectă un standard aprobat trebuie
purtați în cazul în care o evaluare a riscurilor indică
posibilitatea contactului  cu ochii.  Echipamentele de
protecție personală pentru protecția ochilor și a feței
trebuie să respecte standardul european EN166. Se
va purta următoarea protecție: Ochelari de protecție
chimică.

Protecția mâinilor În cazul în care evaluarea riscurilor indică faptul că
este  posibil  contactul  cu  pielea,  trebuie  purtate
mănuși  impermeabile  chimice,  care  respectă  un
standard aprobat. Mănușa cea mai potrivită trebuie
aleasă în consultare cu furnizorul/producătorul, care
poate furniza informații despre timpul de străpungere
al  materialului  mănușii.  Pentru  a  proteja  mâinile
împotriva substanțelor chimice, mănușile trebuie să
respecte  standardul  european  EN374.  Luând  în
considerare  datele  specificate  de  producătorul
mănușilor, verificați în timpul utilizării că mănușile își
păstrează proprietățile de protecție și să le schimbați
de îndată ce se detectează orice deteriorare.  Sunt
recomandate înlocuiri frecvente.

Alte protecții ale pielii și 
corpului

Încălțăminte adecvată  și  îmbrăcăminte de protecție
suplimentară  conformă  cu  un  standard  aprobat
trebuie  purtate  dacă  o  evaluare  a  riscurilor  indică
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contaminarea pielii.
Măsuri de igienă Furnizați o stație de spălare a ochilor și un duș de

siguranță.  Îmbrăcămintea  de  lucru  contaminată  nu
trebuie  lăsată  la  locul  de  muncă.  Spălați  hainele
contaminate  înainte  de  reutilizare.  Curățați
echipamentul și zona de lucru în fiecare zi. Trebuie
aplicate proceduri bune de igienă personală. Spălați
la sfârșitul  fiecărui  schimb de lucru și  înainte de a
mânca,  fuma  și  utiliza  toaleta.  Când  utilizați,  nu
mâncați, nu beți și nu fumați.

Protecție respiratorie Protecția  respiratorie  care  respectă  un  standard
aprobat trebuie purtată dacă o evaluare a riscurilor
indică  faptul  că  este  posibilă  inhalarea
contaminanților.  Asigurați  o  ventilație  adecvată.
Scurgeri  mari:  În  cazul  în  care  ventilația  este
inadecvată,  trebuie  folosită  o  protecție  adecvată  a
respirației.

Controlul expunerii mediului Nu este considerat periculos pentru mediu.

SECȚIUNEA  9.:  Proprietăți  fizico-chimice  ale  substanței/preparatului  chimic
periculos

9.1 Informații   generale aferente aspectului fizic și proprietăților chimice
Aspect Gel colorat.
Culoare Galben.
Miros Blând.
Prag de miros Nu e disponibil.
pH pH (soluție concentrată): 7,5-8,5
Punct de topire Nu e disponibil.
Punctul și intervalul inițial de 
fierbere

100°C @ 760 mm Hg

Punct de aprindere Nu e disponibil.
Rata evaporării Nu e disponibil.
Limite superioare / inferioare de
inflamabilitate sau explozie

Nu e disponibil.

Presiunea de vapori Nu e disponibil.
Densitate de vapori Nu e disponibil.
Densitate relativă 1.03-1.05
Solubilitate Solubil în apă.
Coeficient de partiție Nu e disponibil.
Temperatură de autoaprindere Nu e disponibil.
Temperatură de descompunere Nu e disponibil.
Viscozitate Nu se aplică.
Proprietăți explozive Nu este considerat a fi exploziv.
Proprietăți oxidante Nu îndeplinește criteriile de clasificare ca oxidant
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9.2. Alte informații  
Alte informații Nu sunt necesare informații.

SECȚIUNEA 10.:  Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate
Reactivitate Pentru  detalii  suplimentare  consultați  celelalte

subsecțiuni ale acestei secțiuni 
10.2. Stabilitate chimică
Stabilitate Stabil la temperaturi ambientale normale și când este

utilizat conform recomandărilor. Stabil în condițiile de
depozitare prescrise. 

10.3. Reacții periculoase posibile
Reacții periculoase posibile Nu sunt cunoscute reacții potențial periculoase. 

10.4. Condiții de evitat
Condiții de evitat Nu există condiții cunoscute care ar putea duce la o

situație periculoasă.

10.5. Materiale de evitat
Materiale de evitat Acide puternice. Agenți puternici de oxidare.

10.6. Produse de descompunere periculoase
Produse de descompunere 
periculoase

Nu  se  descompune  când  este  folosit  și  depozitat
conform  recomandărilor.  Produsele  de
descompunere termică sau de combustie pot include
următoarele  substanțe:  gaze  sau  vapori  nocivi.
Dioxid de carbon (CO2). Monoxid de carbon (CO).

SECȚIUNEA 11.: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice
Efecte toxice În  conformitate  cu  legislația  în  vigoare  nu  este

considerat periculos pentru sănătate.
Toxicitate acută - oral
Note (oral LD50) Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu

sunt îndeplinite. 
Toxicitate acută - dermal
Note ( dermal LD50) Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu

sunt îndeplinite. 
Toxicitate acută - inhalare
Note (prin inhalare LC50) Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu

sunt îndeplinite. 
Corodarea/iritarea pielii 
Date privind animalele Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
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sunt îndeplinite. 
Lezarea gravă/iritarea ochilor
Lezarea gravă/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu

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

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

sunt îndeplinite. 
Mutagenitatea celulelor 
germinale
Genotoxicitate - in vitro 

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

Efecte cancerigene
Efecte cancerigene Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu

sunt îndeplinite. 
Carcinogenitatea IARC Conține  o  substanță  care  poate  fi  potențial

carcinogenă. Grupul IARC 3 Nu este clasificabil din
punct de vedere al carcinogenității la om.

Toxicitate reproductivă
Toxicitate reproductivă - 
fertilitate 
Toxicitate pentru reproducere - 
dezvoltare 

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

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere 
STOT - o singură expunere Nu este clasificat ca fiind toxic pentru un organ țintă

specific după o singură expunere. 
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată
STOT - expunere repetată Nu este clasificat ca fiind toxic pentru un organ țintă

specific după expunere repetată.
Pericol de aspirație
Pericol de aspirație Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu

sunt îndeplinite. 

Informații generale Nu  sunt  cunoscute  pericole  specifice  pentru
sănătate.  Gravitatea  simptomelor  descrise va  varia
în funcție de concentrație și de durata expunerii. 

Inhalare Inhalarea  prelungită  a  concentrațiilor  mari  poate
afecta sistemul respirator. 

Ingerare Simptome gastrointestinale, inclusiv stomac deranjat.
Gaze din conținutul stomacal pot fi inhalate  ducând
la aceleași simptome ca și inhalarea. 

Contact cu pielea Contactul prelungit poate provoca uscarea pielii. 
Contact cu ochii Poate provoca iritarea temporară a ochilor. 
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Calea de intrare Ingerare Inhalare Contact cu pielea și/sau cu ochii.
Organele țintă Nu sunt cunoscute organe țintă specifice. 

SECȚIUNEA 12.: Informații ecologice

12.1. Toxicitate
Toxicitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu

sunt îndeplinite. 
12.2. Persistență și degradabilitate
Persistență și degradabilitate Nu este cunoscută degradabilitatea produsului. 
12.3. Potențialul bioacumulator
Potențialul bioacumulator Nu există date disponibile privind bioacumularea. 
Coeficient de participațiune Nu este disponibil.
12.4. Mobilitate în sol
Mobilitate Produsul este solubil în apă și se poate răspândi în

sistemele de apă. 
12.5. Valorile evaluării PBT și
vPvB
Valorile evaluării PBT și vPvBAcest produs nu conține substanțe clasificate ca PBT

sau vPvB. 
12.6. Alte efecte adverse
Alte efecte adverse Nu sunt cunoscute

SECȚIUNEA  13.:  Măsuri  privind  evacuarea  substanței/preparatului  chimic
periculos

13.1. Mod de tratare deșeuri
Informații generale Generarea deșeurilor trebuie minimizată sau evitată

ori  de  câte  ori  este  posibil.  Reutilizați  sau reciclați
produsele ori de câte ori este posibil. Acest material
și recipientul acestuia trebuie eliminate în siguranță.
Eliminarea acestui produs, a soluțiilor de proces, a
reziduurilor și a subproduselor trebuie să respecte în
orice  moment  cerințele  legislației  privind  protecția
mediului și eliminarea deșeurilor, precum și cerințele
autorităților locale.

Metode de eliminare Aruncați produsele excedentare și cele care nu pot fi
reciclate  printr-un  antreprenor  autorizat  pentru
eliminarea deșeurilor. Deșeurile de ambalaje trebuie
colectate pentru reutilizare sau reciclare. Incinerarea
sau  depozitul  de  deșeuri  ar  trebui  luate  în
considerare  numai  atunci  când  reciclarea  nu  este
fezabilă.  Deșeurile nu trebuie aruncate la stația de
epurare  netratată  decât  dacă  sunt  în  deplină
conformitate  cu  cerințele  autorității  locale  de
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alimentare cu apă.

SECȚIUNEA 14.:  Informații privind transportul

General Produsul  nu  este  reglementat  de  reglementările
internaționale  privind  transportul  mărfurilor
periculoase (IMDG, IATA, ADR / RID).

14.1. Nr. UN
Neaplicabil.
14.2. Denumire corespunzătoare conform ONU
Neaplicabil.
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupul de ambalare
Neaplicabil.
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
Substanță periculoasă pentru mediu / poluant marin
Nu.
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori 
Neaplicabil.
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II  la convenția MARPOL şi
Codul IBC
Transport în vrac în conformitate cu: Nu este cazul.
Anexa II la MARPOL 73/78
și Codul IBC

SECȚIUNEA 15.: Informații privind reglementările specifice aplicabile

15.1  Regulamente  în  domeniul  siguranței,  sănătății  și  mediului/regulamente
specifice referitoare la  substanță sau preparatul chimic
Reglementări naționale Sănătatea  și  securitatea  la  locul  de  muncă,  etc.

Legea  pe  anul  1974  (versiunea  actualizată).
Regulamentul  privind  produsele  chimice  (informații
privind  pericolele  și  ambalarea  pentru  furnizare)
2009  (SI  2009  nr.  716).
Convenția  privind  transportul  mărfurilor  periculoase
și  utilizarea  echipamentelor  sub  presiune
transportabile  2009  (SI  2009  nr.  1348)  (vers.
actualizată)  ["CDG  2009"].
EH40 / 2005 Limitele de expunere la locul de muncă.

Legislația UE Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice (REACH) 
(versiunea actualizată).
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Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 
mai 2010.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și preparatelor chimice (versiunea 
actualizată).
Directiva privind preparatele periculoase 
1999/45/CE.
Directiva privind substanțele periculoase 
67/548/CEE. 

15.2. Evaluarea siguranței chimice
Nu a fost efectuată nicio evaluare a siguranței chimice. 

SECȚIUNEA 16.: Alte informații
Sfaturi de instruire Citiți  și  urmați  recomandările producătorului.  Numai

personalul  instruit  ar  trebui  să  folosească  acest
material. 

Data revizuirii 10.07.2015
Versiunea 5
Data versiunii înlocuite 17.10.2014
Nr. fișă tehnică de securitate 3440

Aceste informații  se referă numai la materialul  specific desemnat și  pot să nu fie
valabile pentru acest material  utilizat în combinație cu orice alte materiale sau în
orice proces. Aceste informații sunt, conform celor mai bune cunoștințe și convingeri
ale societății, exacte și fiabile la data indicată. Cu toate acestea, nici o garanție sau
reprezentare  nu  se  face  în  ceea  ce  privește  precizia,  fiabilitatea  sau  caracterul
complet.  Este  responsabilitatea  utilizatorului  să  se  asigure  de adecvarea acestor
informații pentru uzul său specific.
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