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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

IDENTIFICAREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE / ACTIVITĂȚI / LOCUL DE MUNCĂ 

Articol nr. 169003 

Conține: acetat de etil (CAS 141-78-6) 
 

 - Inhalarea, ingestia sau contactul cu pielea pot duce la deteriorarea sănătății. Provoacă o iritare gravă a ochilor 
(H319). Poate provoca somnolență sau amețeli (H336). Expunerea repetată poate provoca uscarea sau 
crăparea pielii (EUH066). Poate provoca iritații respiratorii, ale pielii și gastrointestinale. Dureri de cap 
temporare, amețeli, greață, tulburări gastro-intestinale, este posibilă tulburarea de concentrare. Poate 
provoca leziuni oculare, tulburări ale sistemului nervos central 
- Lichid și vapori foarte inflamabili (H225). Pericol de la acumularea unei atmosfere explozive în apropierea 
solului! În prezența surselor de aprindere, există un risc crescut de explozie! A crescut Risc de aprindere dacă 
materialul este saturat (de exemplu, îmbrăcăminte, cârpe de curățat). Reacționează cu agenți oxidanți 
puternici cu degajare violentă de căldură. Reacționează cu o evoluție violentă de căldură 
de exemplu cu metale alcaline și hidruri. Există riscul de explozie în cazul unei reacții necontrolate.  
- WGK: 1 (ușor periculos pentru apă) 

 

MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI REGULI DE CONDUITĂ 
-În caz de vapori sau ceață, porniți sistemul de extracție și lucrați în raza acestuia. Nu lăsați containerele 
deschise! Evitați stropirea și depășirea la umplere și decantare. Țineți la distanță substanțele reactive sau 
adăugați-le doar într-un mod controlat. Piesele de prelucrat, uneltele, componentele sistemului trebuie lăsate 
să se evapore într-o zonă separată de uscare după curățarea în unitățile de curățare. Înainte de a utiliza un nou 
solvente Curățați temeinic echipamentul de curățare. Utilizați instrumente care previn sau reduc contactul cu 
pielea. 
-A se păstra departe de sursele de aprindere (de exemplu, fumatul interzis, fără flăcări deschise, pământ)! 
Utilizați numai recipiente conductoare de electrostatic. Nu întrerupeți conexiunile la pământ, chiar și cu 
furtunuri și fitinguri. Folosiți numai folii conductoare pentru acoperirea podelelor, evitați reziduurile de vopsea 
pe podea. Atașați clemele de împământare la dispozitive și unelte. Utilizați o linguriță de plastic cu un băț de 
lemn pentru a preleva proba. Limitați debitul la umplere. Manipulați numai în recipiente conductoare. Lucrari la 
foc, lucrari la cald, sudare numai cu permisiunea scrisa. Furnizați zilnic recipiente pentru cârpele de curățat la 
locul de muncă Sfârșit de lucru gol. 
- Nu mâncați, beți, fumați sau adulmecați Evitați inhalarea vaporilor și aerosolilor! Evitați contactul cu ochii și 
pielea! Curățați bine mâinile și alte părți murdare ale corpului înainte de fiecare pauză și după muncă. Folosește 
produse de îngrijire a pielii după muncă! Îndepărtați imediat reziduurile de produs de pe piele, curățați pielea 
ușor și uscați-o cu grijă. Nu purtați bijuterii pentru brațe sau mâini. Păstrați hainele de stradă separate de  

  hainele de lucru! Schimbați imediat hainele de lucru murdare și înmuiate. Utilizați cârpe și șervețele separate  
  pentru curățare pentru piele și mașini sau echipamente. 
  - Respectați condițiile de depozitare! Atenție la recipientele goale, risc de explozie!  
 

 
 
 
 
 
 



 
Cantitatea stocului la locul de munca: ………………………… 
 
Protecția ochilor: Pentru activități de monitorizare: Ochelari cu ramă de protecție laterală! Dacă există risc de stropire: 
ochelari de protecție! 
 
Protecția mâinilor: Mănuși din: laminate speciale, cum ar fi Barrier® de la Ansell (timp de străpungere >= 480 min. conform DIN 
EN 374-3 la o rată de penetrare de 0,1 micrograme/(cm² x min), timp maxim de purtare 8 ore) Când purtați mănuși de protecție, 
sunt recomandate submănuși de bumbac! Respectați timpii de purtare a mănușilor de protecție! Când purtați mănuși de 
protecție pentru o perioadă mai lungă de timp: special Utilizați produse de protecție a pielii înainte de muncă. 
 
Protecție respiratorie: Filtru de gaz A (maro). 
 
Protecția corpului: La diluare sau îmbuteliere: șorț de plastic! Îmbrăcăminte de protecție antistatică, de exemplu îmbrăcăminte 
din Pantofi de siguranță din bumbac și conductiv! Îmbrăcăminte de lucru în zonele EX din zonele 0, 1, 20 sau 21 nu schimbați, nu 
scoateți sau îmbrăcați. Purtați încălțăminte de protecție conductivă. 
 

COMPORTAMENT ÎNTR-O SITUAȚIE PERICULOSĂ 
- Curățați și izolați zona periculoasă, informați supraveghetorul. 
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție, mănuși și mănuși atunci când curățați scurgerile/vărsările purtați protecție 

respiratorie în cantități mari. Ridicați cu material absorbant, incombustibil (de exemplu, kieselguhr, nisip) și aruncați! Apoi 
ventilați camera. 

- Produsul este inflamabil. Incendiu incipient: Folosiți un stingător portabil. A nu se utiliza: apă în interior jet plin! În caz de 
incendiu se formează vapori periculoși (de exemplu, monoxid de carbon! În caz de incendiu în zona înconjurătoare containere  
se răcește cu apă pulverizată! Pericol de spargere și explozie la încălzire! 

- Preveniți pătrunderea în sol, apă și sistemul de canalizare! 
- Respectați planurile de alarmă, evacuare și salvare 
 

PRIMUL AJUTOR 
La fiecare măsură de prim ajutor: respectați autoprotecția, informați superiorii, de obicei imediat  consultați 
medicul. 
După contactul cu ochii: protejați imediat ochiul nedeteriorat în mod extensiv (cel puțin 10 minute) cu ochiul 
deschis 
Clătiți ochii cu apă. 

După contactul cu pielea: Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată, inclusiv lenjeria și pantofii; personal  purtați 
echipament de protecție. Clătiți pielea cu multă apă. 
După inhalare: Scoateți persoana rănită din zona periculoasă. Furnizare de aer proaspăt prin respirarea aerului proaspăt  sau 
ventilat. Folosiți dispozitive de ventilație (autoprotecție). Imediat, chiar dacă nu există semne de boală, un aerosol în doză 
măsurată 
(steroid inhalat) inhalare. Dozare, tip de aplicare și tratament ulterior conform recomandărilor medicale ale companiei  
Aranjament! 
După înghițire: clătiți imediat gura. Fă-i să bea apă cu înghițituri mici. 
 

ELIMINAREA CORECTĂ 
Nu turnați în canalul de scurgere sau coșul de gunoi! Folosiți lavete de curățat înmuiate numai în recipiente speciale rezistente, 
care sunt bine închise. 
Colectați deșeurile de substanță/produs pentru eliminare în: 
Ambalaj cu conținutul rămas: 
Colectați materialul absorbant contaminat și cârpele de curățare în: 
 
 


