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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/întreprinderii 
 
1.1.Element de identificare a produsului: DURAZIV - Tencuiala decorativa granulata MD cu silicon. 
1.2.Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate: Tencuiala  
decorativa granulata MD cu silicon  , utilizata  pentru finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale 
exterioare si interioare: sisteme termoizolante, tencuieli de var  si  ciment, beton. etc 
1.3.Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate:SC DURAZIV COLOR SRL,  Popesti-Leordeni, str. 
Fagului nr.21,jud. ILFOV; Tel.: 021-3615347; Fax: 021-3615348; e-mail:office@duraziv.ro; 
1.4.Numar de telefon care poate fi apelat în caz de urgenta: Institutul de sanatate publica –INSP, Biroul de 
Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica: +40-21 318 36 06. 
 
SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
2.1.Clasificarea substantei sau a amestecului: 
Produsul nu este clasificat periculos pentru sanatate si mediu,conform  Regulamentului 1272/2008. 
2.2.Elemente pentru eticheta: nu este cazul 
Fraze de precautie (P): 

P101 –  Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului; 
P102 –  A nu se lăsa la îndemâna copiilor; 
P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare; 
P501 – Eliminaţi  conţinutul/recipientul  în conformitate cu reglementarile în vigoare. 
EUH 208: Contine:  <5-cloro-2metil izotiazolinona; 2metil izotiazolinona> Poate  provoca o reactie alergica. 

*SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii 
 
3.1. Substante: Neaplicabil 
 
3.2. Amestecuri:  

Componente periculoase: 

CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-

120-9 Numărul Index: 613-088-

00-6 Reg.nr.: 01-2120761540-

60-xxxx 

,2-benzizotiazol-3(2H)-onă Eye 

Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, 

H400; Acute Tox. 4, H302; Skin 

Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, 

H317 Limita de concentraţie 

specifică: Skin Sens. 1;H317: C 

≥ 0,05 % 

<0,05% 

CAS: 55965-84-9 Numărul CE: 

611-341-5 Numărul Index: 613-

167-00-5 Reg.nr.: 01-

2120764691-48-xxxx 

masa de reactie a :5-clor-2-

metil-4-izotiazolin3-ona [EC no. 

247-500-7] si 2-metil-2H - 

izotiazol-3-ona [EC no. 220-239-

6] (3:1) Acute Tox. 3, H301; 

Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 

2, H330; Skin Corr. 1C, H314; 

Eye Dam. 1, H318; Aquatic 

Acute 1, H400 (M=100); Aquatic 

≥0,00025-<0,0015% 
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Chronic 1, H410 (M=100); Skin 

Sens. 1A, H317 Limite de 

concentraţie specifice: Skin 

Corr.1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin 

Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 

% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % 

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 

0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 

0,0015 % 

 
 
SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor 
 
4.1.Masuri de prim ajutor: 
 
In caz de alterare fizica, solicitati atentie medicala. 
Prin inhalatie: 
Scoaterea victimei in afara locului de expunere, la aer curat, si mentinerea acesteia in repaus.  
Prin contact cu pielea: 
Spalati imediat cu apa si sapun. In caz de afectiuni grave , consultati medicul. 
Prin contact cu ochii: 
Clatiti ochii cu apa in abundenta si consultati medicul. 
Prin ingerare/aspirare: 
Se clateste gura si  se solicita control medical. 
4.2.Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate:  
Sunt indicate in sectiunile 2 si 11 
4.3.Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare 
Nu este necesara asistenta medicala imediata.  
Indicatii pentru medic - tratament simptomatic, decontaminarea functii vitale, nu se cunoaste un antidot specific. 
 
 SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor 
 
5.1.Mijloace de stingere a incendiilor:  
Produs neinflamabil in conditii normale de depozitare , manipulare si utilizare. 
Toti agentii de stingere sunt recomandati: spuma, pulbere uscata, bioxid de carbon, apa pulverizata. 
 
5.2.Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul în cauza:  
Emanatiile potential periculoase produse prin combustia incompleta pot fi constituite din: monoxid de carbon, bioxid 
de carbon, gaze rezultate din combustia substantelor organice care se vor considera din principiu toxice pentru 
respiratie. 
 
5.3.Recomandari destinate pompierilor: 
- se va purta, daca este cazul, aparat autonom in lupta impotriva incendiului; 
- acest produs este pe baza de apa si nu prezinta niciun risc de inflamabilitate particulara sau de explozie. 
- a se evita varsarea produselor folosite la stingerea incendiului in mediul acvatic. 
 
SECTIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidental 
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6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta: 
Evitati imprastierea produsului, purtati echipament de protectie individuala (vezi sectiunea 8). 
 
6.2. Precautii pentru mediul înconjurator: 
Apa contaminata sau apa de stingere a incendiului se va retine in recipiente si nu se va deversa in canalizare / ape 
subterane/ ape de suprafata. A se instiinta autoritatile competente in caz de varsari masive in mediul acvatic. 
 
6.3.Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie:  
Se va utiliza material inert (nisip, liant universal, rumegus) pentru a limita imprastierea pe sol a vopselei. Se va 
aduna si depozita in recipiente speciale. Pentru orice indicatie referitoare la eliminarea produsului, consultati 
sectiunea 13. 
 
6.4.Trimiteri catre alte sectiuni : 
A se vedea sectiunile 8 si 13. 
 
SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea 
 
7.1.Precautii pentru manipularea în conditii de securitate: 
Precautii generale: 
Respectati legislatia in vigoare referitoare la prevenirea riscurilor .Pastrati recipientii inchisi ermetic. Controlati 
deseurile si reziduurile, eliminandu-le prin metode sigure (cap.6).Evitati scurgerea libera a produsului din recipient. 
Pastrati ordinea si curatenia in locurile unde se manipuleaza produse periculoase. 
Recomandari tehnice pentru prevenirea incendiilor si exploziilor: 
Produs neinflamabil in conditii normale de depozitare, manipulare si utilizare. A se transporta reziduurile la viteze 
reduse pentru a evita generarea de incarcaturi electrostatic care ar putea afecta produsele inflaambile. Consultati 
capitolul 10 pentru conditii si material care trebuie evitate. 
Recomandari tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice si toxicologia: 
A nu se bea sau manca in timpul manipularii produsului si dupa terminare a se spala pe maini cu produse de 
curatare adecvate. 
Recomandari tehnice pentru a preveni pericolele de mediu: 
Se recomanda aprovizionarea cu material absorbant in apropierea produsului (cap. 6.3). 
 
7.2.Conditii de depozitare în conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati: 
Se vor depozita spatii acoperite la temperaturi cuprinse intre 10-30 grade , pentru a evita deprecierea produsului. 
Nu se cunosc substante incompatibile cu produsul. Nu sunt necesare masuri speciale la depozitarea impreuna cu 
alte produse.A se evita sursele de caldura, radiatii si de contat cu produsele alimentare. Pentru mai multe informatii 
consultati cap.10. 
7.3.Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice): DURAZIV - Tencuiala decorativa granulata MD cu 
silicon. 
 
SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala 
 
8.1.Parametri de control: Controale asupra expunerii si echipament de protectie personala. 
8.2.Controale ale expunerii: 
Ca masura de prevenire se recomanda utilizarea de echipamente de protectie : Manusi de protectie impotriva 
riscurilor minore, ochelari panoramici impotriva improscarii cu lichide, imbracaminte de serviciu, incaltaminte de 
serviciu antialunecoasa.Se vor tine cont de masurile uzuale de precautie privind manipularea chimicalelor.  
 
Masuri de igiena: se vor spala mainile inainte de pauza si la sfarsitul programului de lucru. In timpul utilizarii nu se 
va manca si nu se va bea. 
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SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice 
 
9.1.Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza: 
Informaţii generale : 
Aspect: pasta vascoasa, omogena 
Culoare: alba/transparenta 
Miros: inodor 
Densitate:1,82± 0,05 g/cm3 

Continut de substante nevolatile, 105 0C, 25 minute, %: 81± 2                                                    
9.2. Alte informaţii:  
Compusi organici volatili (COV): 
Subcategorie produs: “Acoperiri pentru pereti exteriori pe suport mineral” 
Valoare limita COV,g/l: 40 (2010) 
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare ,g/l: 40 
 
SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate 
 
10.1.Reactivitate : Nu sunt prevazute reactii periculoase , daca se respecta instructiunile tehnice de depozitare a 
produselor chimice. A se consulta cap.7. 
10.2.Stabilitate chimica: stabil in conditiile de depozitare recomandate. 
10.3.Posibilitatea de reactii periculoase:Nu exista riscuri particulare de semnalat. 
10.4.Conditii de evitat: a nu se lasa sa inghete 
10.5.Materiale incompatibile: nu se cunosc 
10.6.Produsi de descompunere periculosi: produsul nu se descompune daca este depozitat, manipulat si utilizat  
conform indicatiilor. 
 
*SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice 
 
11.1.Informatii privind  clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: 
Nu exista date experimentale ale amestecului referitor la proprietatile toxicologice ale acestuia. 
Toxicitate acuta (efecte pe termen scurt):         
                LD50 oral(mg/kg) – nu se cunosc 
                LD50 dermal(mg/kg) – nu se cunosc 
                LD50 inhalant(mg/kg) – nu se cunosc 
                  
Efecte periculoase asupra sanatatii: 
Prin inhalare: 
- efecte imediate:  nu prezinta efecte negative 
- efecte intarziate: nu se cunosc 
Prin ingerare:  
- efecte immediate: senzatie de voma, iritatea cavitatii bucale. 
- efecte intarziate: nu se cunosc 
La contactul cu ochii:                      
- efecte imediate: - poate produce iritari usoare 
- efecte intarziate: - nu se cunosc 
La contactul cu pielea:  -  
- efecte imediate:  nu prezinta efecte negative 
- efecte intarziate: uscarea si craparea pielii la expunerea prelungita 
  Toxicitate cronica (efecte pe termen lung)  
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- Efecte carcinogene: nu este desemnat ca fiind carcinogen. 
- Efecte mutagene: nu este desemnat ca fiind mutagen. 
- Efecte toxice pentru reproducere: nu este desemnat ca fiind toxic pentru reproducere       
     11.2.Informatii privind  alte pericole 
 Proprietati de perturbator endocrin 
 Nici una dintre substantele continute nu este consemnata 
    
      
 *SECTIUNEA 12: Informatii ecologice 
 
Nu exista date experimentale disponibile ale amestecului in sine privind proprietatile sale ecotoxicologice. 
12.1 Toxicitate: 
- acvatica: LC50, pesti(mg/L): nu se cunosc 
                  EC50, crustaceu(mg/L): nu se cunosc 
                  EC50, alge(mg/L): nu se cunosc 
- pentru alte organisme(iepure, soarece, cobai, etc): nu se cunosc 
12.2 Persistenta si degradabilitate: nu se cunosc 
12.3 Potential de bioacumulare: Nu se cunoscc 
12.4 Mobilitate in sol: Nu se cunosc 
12.5 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB: Neaplicabil 
 
12.6 Proprietati de perturbator endocrine 
Produsul nu continue substante cu proprietati de perturbare endocrina; 
 
12.7 Alte efecte adverse: Nu se cunosc 
                                                                  
*SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea 
 
13.1.Metode de tratare a deseurilor: conform legislatiei in vigoare 
Deseurile de produs si  ambalaj vor fi predate firmelor autorizate pentru eliminare.   
Eliminarea deseurilor de produs se face conform OU 92/2021 privind regimul deseurilor, si eliminarea deseurilor 

ca ambalaje se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Nu se recomanda 

aruncarea sa in cursurile de apa.A se vedea paragraful 6.2. 

Dispozitii comunitare relevante privind deseurile: 
In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) se reflecta dispozitiile comunitare sau 
de stat referitoare la gestionarea deseurilor. 
Legislatia nationala: 
Legea 278/2013 privind emisiile industriale; 
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 cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile 
periculoase. 
HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei 
OU 92/2021 privind regimul deseurilor. 

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport:  
 
Transport la sediul utilizatorului: 



 

Fisa cu date de securitate 

Conform cu  Regulamentul (CE) nr. 

1907/2006, Articolul 31  

 

SC DURAZIV COLOR 

SRL 
DURAZIV -Tencuiala  decorativa 

granulata MD cu silicon 

                                                     

Versiunea:6      Data revizie: 12.12.2022                                                                                                                                                                              

                                6/8                                                             

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare 

 ADR, IMDG, IATA nu apare 

 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

 ADR, IMDG, IATA nu apare  

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport  

ADR, ADN, IMDG, IATA Clasa nu apare 

 14.4 Grupul de ambalare 

 ADR, IMDG, IATA nu apare  

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: neaplicabil  

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori :neaplicabil  

14.7 Transportul maritim în vrac 

 în conformitate cu instrumentele OMI neaplicabil 

 Transport/alte informaţii: Nici un produs periculos, pe baza regulelor mai sus indicate  

UN "Model Regulation": nu apare  

Alte informatii: Produsul  nu este restrictionat de la niciun tip de transport national sau international. Produsul este 
ambalat si etichetat conform legislatiei in vigoare. Este ambalat pe paleti si apoi infoliat, astfel ca transportul sa se 
faca in bune conditii. 
SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare 
 
15.1 Regulamente /legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru 
substanta sau amestecul in cauza: 
Directiva 2004/42 / CE (COV), cf. secţiunii 9 

 Regulamentul (UE) 528/2012 (Regulamentul privind produsele biocide), cf. secţiunii 2 

 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)  

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)  

Regulamentul (UE) 2020/878 ( de modificare a Anexei II REACH, privind cerintele de completare a fiselor cu date 
de securitate). 

 Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 cf. secţiunii 2  

Directiva 2012/18/UE  

. 
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15.2.Evaluarea securitatii chimice: Nu se aplica 
 
*SECTIUNEA 16: Alte informatii 
Legea aplicabila: 

Aceasa fisa cu date de securitate a datelor a fost elaborate in conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregatirea 

fiselor tehnice de securitate din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul (EU) NR. 2015/830) 

Modificari fata de fisa de securitate anterioara:  

Toate sectiunile s-au actualizat conform anexa II-Ghid pentru pregatirea fiselor tehnice de securitate din 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul (EU) NR. 2015/830) si Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP): 
 
P101 –  Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului; 
P102 –  A nu se lăsa la îndemâna copiilor; 
P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare; 
P501 – Eliminaţi  conţinutul/recipientul  în conformitate cu reglementarile în vigoare. 
 
Informatii suplimentare: 

EUH 208: Contine:  <5-cloro-2metil izotiazolinona; 2metil izotiazolinona> Poate  provoca o reactie alergica. 

Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru 
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.  
principiile relevante 
 H301 Toxic în caz de înghiţire.  
H302 Nociv în caz de înghiţire.  
H310 Mortal în contact cu pielea.  
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.  
H315 Provoacă iritarea pielii.  
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.  
H318 Provoacă leziuni oculare grave. H330 Mortal în caz de inhalare. 
 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
Abrevieri şi acronime:  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement 
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" 
 (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organisation  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of 
Existing Commercial Chemical Substances 
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation) 
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
 Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3  



 

Fisa cu date de securitate 

Conform cu  Regulamentul (CE) nr. 

1907/2006, Articolul 31  

 

SC DURAZIV COLOR 

SRL 
DURAZIV -Tencuiala  decorativa 

granulata MD cu silicon 

                                                     

Versiunea:6      Data revizie: 12.12.2022                                                                                                                                                                              

                                8/8                                                             

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4  
Acute Tox. 2: Toxicitate acută – Categoria 2  
Skin Corr. 1C: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 1C 
 Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2  
Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1  
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1 
 Skin Sens. 1A: Sensibilizarea pielii – Categoria 1A  
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1 Aquatic Chronic 
1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1 
*Date privitoare la versiunea anterioara modificata 
In conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH, sectiunile modificate in aceasta versiune a fisei cu date de 
securitate, in comparative cu versiunea anterioara sunt marcate cu asteriscuri. 
 
Sfaturi privind formarea profesionala: 
Se recomanda o formare minima pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest 
produs, in scopul de a facilita continutul si interpretarea datelor acestei fise de securitate, precum si etichetarea 
produsului. 
 
Trimiteri catre literatura de specialitate si catre sursele de date: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
 
 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/

