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FIȘA CU DATE DE SECURITATE 

Conform Regulamentului nr.830/2015 al Parlamentului European și al Consiliului Europei de modificare 
a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Europei nr.  1907/2006  privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)  

ADEZIV TIP COPOLIDEZ 
Versiunea Rev. nr. Data revizuirii: Înlocuiește versiunea Data înlocuirii 

1 1 15.05.2017 - - 

SECȚIUNEA NR. 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Element de identificare a produsului 
  Denumirea comercială: ADEZIV TIP COPOLIDEZ 
1.2. Utilizări relevante identificate ale amestecului și utilizări contraindicate  
 Preparatul chimic este un amestec format din compuși vinilici dizolvați în solvenți etilici, cu aport de rășină fenolică și 
se utilizează în special în industria de apărare, la acoperiri metalice sau pe lemn. 
 Utilizări contraindicate: adezivul tip COPOLIDEZ nu se recomandă a fi folosit pe materiale plastice, pe sticlă sau roci 
naturale. 
1.3.Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  
 Producator/furnizor:  
 S.C. EURO CHIMPEX SRL  
 Str. Rm.Valcea nr.5 Bl. S22, sc.2, ap.50, Sector3, București  
 Punct de lucru: Popesti Leordeni – Str. Sf. Petru și Pavel nr.1, ILFOV  
 e-mail:euro.chimpex @yahoo.com; Tel/fax 021-3245473; 021-3615053 
1.4.Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență                                                                                                                   
 Telefonul pentru urgențe/comunicarea riscului pentru sănătate: +40213183606 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ – Str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, București. 
 Acest număr poate fi utilizat doar de specialiști în domeniul medical. In toate situațiile se poate apela la telefon 
0744328347, disponibil în timpul programului de lucru. 

SECȚIUNEA NR. 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1.Clasificarea substantei sau amestecului 
 Produsul: amestec 
 Clasificare conform Regulamentului NR.1272/2008 /CE 
 Acest produs este clasificat ca fiind periculos ,conform Regulamentului nr.1272/2008/CE 
 

Clasa de pericol Categoria de 
pericol Organe țintă Fraze de pericol 

Lichid inflamabil   H225 
Lezarea gravă (iritarea ochilor)   H319; H336 
Provoacă iritarea pielii (poate provoca 
sensibilizare în contact cu pielea) 

  H315; H317 

Pentru textul complet al frazelor H menționate în această secțiune se va consulta SECȚIUNEA NR. 16. 
Cele mai importante efecte adverse: 

Sănătatea oamenilor: pentru informații toxicologice consultați SECȚIUNEA 11 
Risc chimic și fizic: pentru informații privind proprietățile fizico-chimice consultați SECȚIUNEA 9 

Efectele potențiale asupra mediului: pentru informații referitoare la actiunea asupra mediului consultați 
SECȚIUNEA 12 

2.2. Elemente pentru eticheta  
Etichetarea in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008 CE 

Pictograme de pericol: 

 
Simbol (GHS) GHS02, GHS07 

Cuvant de avertizare: Pericol 
Fraze de pericol: H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili; 
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H315 - Provoacă iritarea pielii; 
H317 - Provoacă reacție alergică a pielii; 
H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală 

Fraze de precauție: 
General: 

 
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări, suprafețe 
încinse. FUMATUL INTERZIS! 
P226 - Lichid și vapori inflamabili; 
P261 - Evitați să inspirați vaporii; 
P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate; 
P280 - Purtați mănuși de protecție, îmbracăminte de protecție, echipament de 
protecție a ochilor, a feței; 

Răspuns: P302, P352 - În caz de contact cu pielea spălați cu multă apă și săpun 
Componente potențial periculoase care 

trebuie să fie specificate pe etichetă: 
Methenamină; 
Fenol 

2.3.Alte pericole  
 Pentru rezultatele evaluării PBT și vPvB a se vedea SECȚIUNEA 12.5. 

SECȚIUNEA NR. 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 
3.2. Amestecuri 
Nr. 
crt. Substanța componentă Conc. 

(%) 
Clasificare conf. Reg. 1272/2008 

Clasa de pericol/categoria de pericol Fraze de pericol 

1 

Alcool etilic 
Nr. CAS: 64-17-5 
Nr. CE: 200-578-6 
Nr. INDEX: 603-002-00-5 

60-80 Lichid inflamabil/2 H225 

2 

Alcool izopropilic 
Nr. CAS: 67-63-0 
Nr. CE: 200-661-7 
Nr. INDEX: 603-117-00-0 
Nr. CLP: 02-2119752543-38-0000 

20-40 
Lichid inflamabil/2 
Iritarea ochilor/2 
STOT SE/2 

H225 
H319 
H336 

3 Butiral de polivinil 
Nr. CAS: 68648-78-2 8-15   

4 
Rășină fenol formaldehidică 
- Methenamină 
- Fenol 

2-4 
Solid inflamabil 
Reacție alergică a pielii 
Toxicitate acută/3 

H228 
H317 

H301, H311, H318 

5 

Hexametilentetramină 
- Methenamină 
Nr. INDEX: 612-101-00-2 
Nr. CAS: 100-97-0 
Nr. CE: 202-905-8 
Nr. CLP: 02-2119752524-38-0000 

0-1 Solid inflamabil/2 
Sensibilizare a pielii 

H228 
H317 

SECȚIUNEA NR. 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor  

Indicații generale: Se va ieși din zona periculoasă. Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțămintea 
contaminată. Nu se va lăsa victima nesupravegheată. În caz de respirație neregulată 
sau stop respirator se va aplica respirație artificială. Nu se va face resuscitare tip gură la 
gură sau gură la nas. Se vor folosi aparate. 

Dacă se inhalează: Se va ieși la aer curat în caz de inhalare accidentală de vapori. Dacă accidentatul nu 
respiră i se va face respirație artificială. Va fi așezat în poziție laterală stabilă și se va 
consulta medicul. 

În caz de contact cu pielea: Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțămintea contaminate. Se va spăla imediat 
pielea cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă persistă iritarea pielii se va 
chema medicul. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire. 

În caz de contact cu ochii: Se va clăti din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape timp de 10 minute. Se vor 
îndepărta lentilele de contact. Se vor clăti în continuare ochii cu multă apă. 
Accidentatul va fi consultat de un medic oftalmolog. 

Daca este ingerat: Se va chema de urgență medicul. Nu i se va administra niciodată nimic pe cale orală 
victimei în stare de inconștiență sau care are crampe și nu i se vor provoca vărsături. 
Nu se induce stare de vomă. Se va clăti gura cu apă. În caz de inconștiență se va culca 
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persoana în poziție laterală stabilă și se va consulta un medic. Dacă o persoană vomită 
fiind culcată pe spate, va fi întoarsă pe o parte. Risc de aspirare a produsului în plămâni. 
poate provoca pneumonie chimică. 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate 
Simptome: Poate să irite ochii și pielea. Simptome de supraexpunere pot fi dureri de cap, amețeli, oboseală, 

grețuri și stări de vomă. 
Efecte: Leziunile pot fi întârziate. Supraveghere medicală timp de minim 48 de ore. Control ulterior 

pentru pneumonie și edem pulmonar. Produsul conține etanol. Supraexpunerea poate provoca 
agitație motorie și supraexcitare nervoasă. 

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediata și tratamentele speciale necesare. 
Tratament: Se va trata simptomatologic. Nu sunt disponibile alte informații suplimentare. 

SECȚIUNEA NR.5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1.Mijloace de stingere a incendiilor  

Mijloace de stingere 
corespunzătoare: 

Apa sub forma de spray, pulbere, CO2, spumă chimică 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare: 

Nu se va folosi jet de apă. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor: Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Risc de 

autoaprindere la contact cu aerul și la temperaturi ridicate. 
Distanța de întoarcere a flăcării poate să fie mare. Datorită 
faptului că este un produs organic, în eventualitatea unui 
incendiu se va degaja fum negru. Inhalarea fumului degajat 
poate fi periculoasă pentru sănătate. Gaze otrăvitoare: CO2, 
monoxid de carbon, fum. 

5.3.Recomandări destinate pompierilor  
Echipamente speciale de protecție 

pentru pompieri: 
În cazul unui incendiu se va purta un aparat respirator autonom și îmbrăcăminte 
de protecție. 

Recomandări suplimentare: Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. Se va colecta separat apa 
folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie eliminată în 
sistemul de canalizare. 

SECȚIUNEA NR.6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Măsurile de precauție pentru protecție 
personală: 

Se va evacua de urgență personalul în zone de siguranță Se va îndepărta orice 
sursă de aprindere. Vaporii produsului împreună cu aerul pot forma amestecuri 
explozive. Atenție la întoarcerea flăcării. Se vor lua măsuri de prevenire a 
formării de sarcini electrostatice. Se va purta echipament individual de 
protecție. 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 
Precauții pentru mediul înconjurător: Nu se va permite scurgerea necontrolată a produsului în mediul înconjurător. Se 

vor preveni ulterior dacă este sigur să se procedeze astfel. Autoritățile locale 
trebuie să fie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate. 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
Metode și material pentru izolarea 

incendiilor și pentru curățenie: 
Se va strânge și se va recolta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material 
absorbant necombustibil (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și 
va fi depozitat într-un container. Pentru eliminare conform cu reglementările 
locale, naționale în vigoare a se vedea Secțiunea 13. Trebuie să se folosească 
unelte ce nu pot produce scântei. A nu se arunca acest produs sau ambalajul 
său. 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni 
 Pentru informații de urgență vedeți datele din Secțiunea 1. 
 Datele despre echipamentul personal de protecție se regăsesc în Secțiunea 8. 
 Consultați Secțiunea 13 pentru datele privind modul de tratare a deșeurilor. 

SECȚIUNEA NR.7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate  

Sfaturi de manipulare în condiții de Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat și rece. Se va asigura ventilația 
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securitate: adecvată. Se va folosi echipament de protecție individual. Se vor evita inhalarea, 
ingerarea și contactul cu pielea și ochii. În locurile unde este manipulat acest 
produs vor fi prevăzute instalații speciale pentru spălarea ochilor în caz de 
accident. 

Măsuri de igiena: A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Se vor spăla 
mâinile înainte de de pauze și imediat după manipularea produsului. Se va 
preveni formarea de vapori punând o ventilație adecvată în timpul și după 
manipularea produsului. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată 
înainte de a se refolosi. 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 
Cerințe pentru spațiile de depozitare și 

containere: 
A se depozita la distanță de agenții oxidanți. Se va depozita într-o zonă ignifugă 
Se va păstra într-o zonă prevăzută cu podea rezistentă la solvenți. 

Măsuri de protecție împotriva 
incendiului și a exploziei: 

Se va folosi numai într-o zonă ce conține echipament anti-ex 
Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Pentru a evita aprinderea 
vaporilor datorită descărcărilor electrostatice toate părțile metalice ale 
echipamentului de lucru vor fi prevăzute cu împământare. Se vor ține produsul 
și containerul gol la distanță de sursele de căldură și foc. În timpul transvazării se 
vor lua măsuri de împământare și se vor utiliza conducte speciale. 

Informații suplimentare asupra 
condițiilor de depozitare: 

Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat și rece. Se va feri de lumina directă 
a Soarelui. 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Utilizare (utilizari) specifică (specifice): Nu există informații disponibile 

SECȚIUNEA NR.8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ 
8.1. Parametrii de control 

Componenta  Alcool etilic Nr.CAS 64-17-5 
Alte valori limită de expunere 

RO OEL: Valoare limită de expunere 8 ore 
1000 ppm: 1900 mg/m3 

RO OEL: Valoare limită de expunere termen scurt (15 minute) 
5000 ppm: 9500 mg/m3 

Componenta Alcool izopropilic Nr.CAS 67-63-0 
Alte valori limită de expunere 

RO OEL: Valoare limită de expunere 8 ore 
81 ppm: 200 mg/m3 
RO OEL: Valoare limită de expunere termen scurt (15 minute) 

203 ppm: 500 mg/m3 
Componenta Butiral de polivinil Nr.CAS 68-48-78-2 

Alte valori limită de expunere 
Produsul este sub formă de pulbere albă, inodoră, neinflamabil, neexplozibil, cu densitate 1,1g/cm3, insolubil în apă dar 
solubil în alcool. 

Componenta Rășină fenol formaldehidică - 
Fenol 

RO OEL: Valoare limită de expunere 8 ore 
2 ppm: 8 mg/m3 

RO OEL: Valoare limită de expunere termen scurt (15 minute) 
4 ppm: 16 mg/m3 

Metenamină 
RO OEL: Valoare limită de expunere 8 ore 
Dermic: 8,8 mg/m3 

Inhalare: 31 mg/m3 
RO OEL: Valoare limită de expunere termen scurt (15 minute) 
Dermic: 229 mg/m3 

Inhalare: 1400 mg/m3 
Componenta Hexametilentetramină Nr.CAS 100-97-0 

Alte valori limită de expunere 
Nu conține substanțe ce prezintă valori limită de expunere profesională. 
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8.2. Controale ale expunerii  
Echipamentul individual de protecție: 

 
Protecția respirației - Sfat: În caz de formare de vapori și de aerosoli se va purta un aparat respirator cu 

filtru adecvat. 
Protecția mâinilor - Sfat: A se purta mănuși corespunzătoare. Mănușile vor fi înlocuite dacă există 

degradări ale acestora. 
Protecția ochilor - Sfat: Ochelari de protecție cu o bună etanșeitate. 

Protecția pielii și a corpului - Sfat: A se purta echipamentul individual de protecție corespunzător. 
Controlul expunerii mediului 

Indicații generale: 
Nu se va permite scurgerea necontrolată a produsului în mediul înconjurător. Se 
vor preveni ulterior dacă este sigur să se procedeze astfel. Autoritățile locale 
trebuie să fie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate. 

SECȚIUNEA NR.9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Aspect:                                         Lichid vâscos 
Culoare:                                        Gălbui 

Miros:                                           Aromatic, specific alcoolului etilic 
Densitate:                                                 0,805 g/cm3    

Temperatura de autoaprindere: >250°C 
Vâscozitate prin cupa STAS ø5 la 20°±0,5°C 25±5 secunde STAS 6615/1-76 

Conținut în substanță uscată: 10-15% 
Rezistența la forfecare a îmbinării lipite la 20°C: Min 160 kgf/cm2 
Stabilitate termică a peliculei de adeziv întărit și 

îmbătrânit: 
La 180°C nu apar crăpături 

Proprietăți oxidante: Nu este oxidant. 
9.2. Alte informații  

Nu sunt disponibile informații suplimentare. 

SECȚIUNEA NR.10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
10.1. Reactivitate  

Sfat:                                                             Stabil în condițiile de depozitare recomandate 
10.2. Stabilitate chimică 

Sfat:                                                             Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor. 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase  

Reacții potențial periculoase:                                     La temperaturi care depășesc punctul de inflamabilitate vaporii împreună cu aerul 
pot produce amestec exploziv. 

10.4. Condiții de evitat  
Condiții de evitat:                     Se va feri de lumina directă a Soarelui. Se va ține la distanță de sursele de căldură 

și foc. 
10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat:                     Agenți oxidanți 
10.6. Produsi de descompunere periculoși 

Produși de descompunere:                     Bioxid de carbon (CO2), monoxid de carbon 

SECȚIUNEA NR.11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
11.1. Informații privind efectele toxicologice  

Iritație:                                                             Piele - nepericuloasă 
Ochi (iepure) - iritant 

Sensibilizare: (cobai) - nu este sensibilizantă 
IPASOLV - Fișa cu date de securitate conform cu Regulamentul 1907/2006/CE 

Componenta  Alcool etilic Nr.CAS 64-17-5 
Toxicitate acută 

Oral(ă) - LD50: 5000 mg/kg (șobolan), îndrumar de test OECD 401 
Dermic - LD50: 10000 mg/kg (iepure), îndrumar de test OECD 401 

Componenta Alcool izopropilic Nr.CAS 67-63-0 
Toxicitate acută 
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Oral(ă) - LD50: Valoare limită de expunere 8 ore 
Dermic - LD50: 200 mg/m3 

SECȚIUNEA NR.12: INFORMAȚII ECOLOGICE 
12.1. Toxicitate  

PEȘTE 
LC50: 9640 mg/l (pești, 96 ore) 

DAFNIA ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE 
LC50: 5012 mg/l (Daphnia magna, 48 ore) 

Concentrație fără efect observabil 
(NOEC): 

10 mg/l (Daphnia magna) 

EC50:  Ușor biodegradabilă 
12.2. Persistență și degradabilitate  

EC50:  Ușor biodegradabilă 
12.3. Potențial de bioacumulare 

Observații: Nu este un produs care se bioacumulează 
12.4. Mobilitate în sol  
 Nu sunt disponibile informații suplimentare. 
12.5. Rezultatele evaluarii PBT și vPvB 
Nu este PBT sau vPvB 
12.6.Alte efecte adverse  
 Nu sunt disponibile informații suplimentare. 

SECȚIUNEA NR.13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor  

Produs:                              Este interzisă eliminarea împreună cu deșeurile normale. Se va împiedica intrarea 
produsului în sistemul de canalizare. Este necesară o eliminare specială, conform 
cu reglementările locale și ale legislației în vigoare. 

Ambalaje contaminate: Se va elimina drept produs nefolosit. Se va goli restul conținutului. Containerele 
goale trebuie să fie duse la un preluator de deșeuri aprobat pentru a fi reciclate și 
eliminate. 

Număr european de eliminare a 
deșeurilor:  

Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de eliminare a deșeurilor 
corespunzător Catalogului European de Deșeuri deoarece numai utilizarea 
prevăzută este cea care determină această asignare. Numărul de cod de eliminare 
a deșeurilor este atribuit prin consultare cu specialistul regional pentru eliminarea 
deșeurilor. 

SECȚIUNEA NR.14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 
14.1. Numărul ONU 

Nu este atribuit  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție  

ADR: ALCOOL, N.O.S. (Ethanol, Isopropanol) 
Dispoziție specială 640D 

RID: ALCOOL, N.O.S. (Ethanol, Isopropanol) 
Dispoziție specială 640D 

IMDG: ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol, Isopropanol) 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  

ADR - Clasa: 3 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr. de 

identificare a pericolului; Cod de 
restricționare în tuneluri) 

3; F1; 33; (D/E) 

RID - Clasa 3 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr. de 

identificare a pericolului) 
3; F1; 33 

IMDG - Clasa 3 
(Etichete; Ghid de Urgență (EmS)) 3; F-E; S-D 

14.4. Grup de ambalaje  
ADR: II 
RID: II 



ADEZIV TIP COPOLIDEZ S.C. EURO CHIMPEX SRL 

Pagina 7 din 7 

IMDG: II 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurator  

Etichetare în conformitate cu 5.2.1.8.ADR nu 
Etichetare în conformitate cu 5.2.1.8.RID nu 

Etichetare în conformitate cu 5.2.1.6.3.IMDG nu 
Clasificat ca produs periculos pentru mediu în concordanță 

cu 2.9.3.IMDG 
nu 

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori  
Notă: Nu se aplică. 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa Iila MARPOL 73/78 și Codul IBC 
IMDG: Nu se aplică. 

SECȚIUNEA NR.15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și a mediului specifice (specifică) pentru 
substanța sau amestecul în cauză 
15.2. Evaluarea securității chimice  
 În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații suplimentare referitoare la acest produs. 

SECȚIUNEA NR.16: ALTE INFORMAȚII 
 Textul complet al frazelor H referit în secțiunile 2 si 3: 

H225: Lichid și vapori foarte inflamabili 
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor 
H336: Poate provoca somnolență sau amețeală 

 Informații suplimentare: 
Alte informații: Informațiile conținute în această Fișă cu date de Securitate au fost stabilite pe 

baza cunoștințelor noastre și a informațiilor disponibile din momentul publicării 
acestui document. Aceste informații sunt date cu scop informativ pentru a 
permite manipularea, fabricarea, depozitarea, transportul, distribuția, utilizarea și 
eliminarea în condiții corespunzătoare de securitate și de aceea nu pot fi 
considerate drept un certificat de calitate sau de garanție. Informațiile se referă 
numai la produsul specificat și nu pot fi valabile când acest produs se găsește în 
combinație cu orice alt produs sau orice proces de fabricație fără specificație 
expresă.                      

   Istoricul modificărilor: 
Versiunea Rev. nr. Data rev. Modificări 

1 0 01.05.2016 Versiunea inițială 

1 1 15.05.2017 Actualizat regulamentul în baza căruia se emite fișa de securitate, completat cap. 
2.2 cu codul GHS 
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