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Fişa cu date de securitate
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54.0.2

* SECŢIUNEA 1: Identificarea substan ţei/amestecului ş i a societ ăţ i i/
întreprinderii

· 1.1 Identificator de produs

· Denumire comercial ă: Tytan Professional PROHERO Adeziv
· 1.2 Utiliz ări relevante identificate ale substan ţei sau ale amestecului şi utiliz ări contraindicate
· Categoria de produs PC1   Adezivi, produse de etanşare
· Utilizarea materialului / a preparatului

Chimie construcţie
Clei de montaj

· 1.3 Detalii privind furnizorul fi şei cu date de securitate
· Produc ător/furnizor:

TP
SC Selena România SRL
Str. Drumul Mare, Nr. 26-28,
Sat Clinceni, Comuna Clinceni, jud. Ilfov 077060, România
tel.: +40 21 467 03 30, fax: +40 21 467 03 40
e-mail: office.romania@selena.com

· Informa ţii asigurate de: msds@selena.com
· 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen ţă:

Numărul european de urgenţă: 112 (24h)
Numărul de telefon de urgenţă: 0040 21 318 36 06 (Luni - vineri între orele 8:00 - 15:00, ora locală)

* SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
· 2.1 Clasificarea substan ţei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) n r. 1272/2008

Produsul nu este clasificat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP).
· Date suplimentare: Clasificarea bazată pe aplicarea principiilor de corelare.

· 2.2 Elemente de etichetare
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr . 1272/2008 nu apare
· Pictograme de pericol nu apare
· Cuvânt de avertizare nu apare
· Fraze de pericol nu apare
· Date suplimentare:

EUH208 Conţine N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină, trimetoxivinilsilan, dioctil bis(acetilacetonat). Poate
provoca o reacţie alergică.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
· 2.3 Alte pericole
· Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

* SECŢIUNEA 3: Compozi ţie/informa ţii privind componen ţii
· 3.2 Amestecuri
· Descriere: Adeziv pe bază de polimer hibrid
· Componente periculoase:

CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
Reg.nr.: 01-2119510159-45-xxxx

(3- Aminopropyl) trimethoxysilane
 Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315

≤1,500%

(Continuare pe pagina 2 )
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CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Reg.nr.: 01-2119970215-39-XXXX

N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină
 Eye Dam. 1, H318;  Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3,

H335

<1,000%

CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
Reg.nr.: 01-2119513215-52-XXXX

trimetoxivinilsilan
 Flam. Liq. 3, H226;  Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B,

H317

<1,000%

CAS: 54068-28-9
ELINCS: 483-270-6
Reg.nr.: 01-0000020199-67-0000

dioctil bis(acetilacetonat)
 STOT SE 2, H371;  Skin Sens. 1, H317

<0,300%

· Indica ţii suplimentare: Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
· 4.1 Descrierea m ăsurilor de prim ajutor
· dup ă inhalare:

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi în caz de efecte secundare consultat medicul.
· dup ă contactul cu pielea:

Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată.
Spălaţi cu multă apă sau cu apă şi săpun. În cazul iritărilor pielii mergeţi la doctor (arătaţi eticheta).

· dup ă contactul cu ochii:
Scoateţi lentilele de contact, dacă este prezent.
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise şi
apoi trebuie consultat medicul.
Îndepărtaţi lentilele de contact. Spălaţi imediat ochii sub jet de apă, pentru cel puţin 15 minute, ţinând
pleoapele deschise.

· dup ă înghi ţire: Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.
· 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Nu există alte informaţii relevante.
· 4.3 Indica ţii privind orice fel de asisten ţă medical ă imediat ă şi tratamentele speciale necesare

Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit:

CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu spumă rezistentă la alcool.
· Mijloace extinctive neadecvate din motive de sigura nţă: Jet de apă.
· 5.2 Pericole speciale cauzate de substan ţă sau de amestec

Prin încălzire sau în caz de incendiu este posibilă formarea de gaze toxice.
· 5.3 Recomand ări destinate pompierilor
· Mijloace de protec ţie specifice:

Trebuie folosită masca de protecţie respiratorie.
Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.

· Alte indica ţii Apa contaminată trebuie adunată separat şi nu va fi amestecată cu reziduurile normale.

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale
· 6.1 Precau ţii personale, echipament de protec ţie şi proceduri de urgen ţă

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
(Continuare pe pagina 3 )
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· 6.2 Precau ţii pentru mediul înconjur ător:
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare sau de alimentare cu apă.
In cazul accesului în reţeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat autorităţile
responsabile.
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape de suprafaţă / ape freatice.

· 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăţenie:
Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.

· 6.4 Trimiteri c ătre alte sec ţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare
· 7.1 Precau ţii pentru manipularea în condi ţii de securitate

Produsul se va păstra la loc uscat şi rece în rezervoare închise ermetic.
Asigura ventilaţie bun.

· Indica ţii în caz de incendiu sau explozie: Nu sînt necesare măsuri speciale.

· 7.2 Condi ţii de depozitare în condi ţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi
· Mod de p ăstrare:
· Condi ţii pentru depozite şi rezervoare: Produsul se va păstra numai în ambalajul original închis.
· Indica ţii cu privire la stocarea mixt ă: Nu este necesar.
· Alte indica ţii cu privire la condi ţiile de depozitare:

A se proteja de îngheţ.
A se feri de umezeală şi de apă.
A se feri de căldură şi de razele soarelui.

· 7.3 Utilizare (utiliz ări) final ă (finale) specific ă (specifice) Nu există alte informaţii relevante.

* SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec ţia personal ă

· 8.1 Parametri de control
· Ingredien ţii ale c ăror valori limit ă trebuie ţinute sub control la locurile de munc ă:

Produsul nu conţine cantităţi relevante de substanţe ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile
de muncă.

· Valori DNEL
CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylened iamine
Oral DNEL 2,5 mg/kg/Tag (Consumator)
Dermic DNEL 2,5 mg/kg/Tag (Consumator)

5 mg/kg/Tag (muncitor)
Inhalare DNEL 8,7 mg/m3 (Consumator)

35,3 mg/m3 (muncitor)
CAS: 2768-02-7 trimetoxivinilsilan
Oral DNEL 0,1 mg/kg/Tag (Consumator)
Dermic DNEL 0,1 mg/kg/Tag (Consumator)

0,2 mg/kg/Tag (muncitor)
Inhalare DNEL 0,7 mg/m3 (Consumator)

2,6 mg/m3 (muncitor)
(Continuare pe pagina 4 )
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CAS: 54068-28-9 dioctil bis(acetilacetonat)
Dermic DNEL 0,07 mg/kg/Tag (muncitor)
Inhalare DNEL 84 mg/m3 (muncitor)

· Valori PNEC
CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylened iamine
(Apă dulce) 0,062 mg/l (Organismele acvatice)
(Apă de mare) 0,006 mg/l (Organismele acvatice)
(Sediment de apă dulce) 0,22 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sediment marin) 0,022 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sol) 0,009 mg/kg (organisme terestre)
CAS: 2768-02-7 trimetoxivinilsilan
(Apă dulce) 0,36 mg/l (Organismele acvatice)
(Apă de mare) 0,036 mg/l (Organismele acvatice)
(Sediment de apă dulce) 1,3 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sediment marin) 0,13 mg/kg (Organismele acvatice)
(Sol) 0,055 mg/kg (organisme terestre)
CAS: 54068-28-9 dioctil bis(acetilacetonat)
(Apă dulce) 0,026 mg/l
(Apă de mare) 0,003 mg/l
(Sediment de apă dulce) 0,155 mg/kg
(Sediment marin) 0,015 mg/kg
(Sol) 0,016 mg/kg

· 8.2 Controale ale expunerii
· Controale tehnice corespunz ătoare Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.
· Măsuri de protec ţie individual ă, cum ar fi echipamentul de protec ţie personal ă
· Norme generale de protec ţie şi de igien ă în timpul lucrului:

Este interzis să se mănînce, bea, fumeze şi prizeze tutun în timpul lucrului.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.

· Protec ţie respiratorie Nu este necesară în spaţii bine ventilate.
· Protec ţia mâinilor

Mănuşi de protecţie

Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la produs / substanţă /
preparat.
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraţie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate şi degradarea.

· Material pentru m ănuşi
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă de
la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanţe, durabilitatea
materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea trebuie controlată înainte de folosire.
Grosimea recomandată a materialului: ≥ 0,3 mm.
Butil-cauciuc

· Timp de penetra ţie al materialului pentru m ănuşi
≥ 480 min
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.

(Continuare pe pagina 5 )
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· Protejarea ochilor/fe ţei

Ochelari de protecţie

EN 166
· Protec ţie corporal ă: Salopetă protectivă.

SECŢIUNEA 9: Propriet ăţile fizice şi chimice

· 9.1 Informa ţii privind propriet ăţile fizice şi chimice de baz ă
· Indica ţii generale
· Starea fizic ă Pasty
· Culoare: Diverse, în funcţie de coloratură
· Miros: Characteristic
· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit
· Punctul de topire/punctul de înghe ţare: Nedefinit
· Punctul de fierbere sau punctul ini ţial de
fierbere şi intervalul de fierbere Nedefinit

· Inflamabilitatea Neaplicabil
· Limita inferioar ă şi superioar ă de explozie
· inferioar ă: Nedefinit
· superioar ă: Nedefinit
· Punctul de inflamabilitate Neaplicabil
· Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil
· Temperatura de descompunere: Nedefinit
· pH neaplicabil
· Solubilitate
· Apa: Reacţionează cu apa
· Coeficientul de parti ţie n-octanol/ap ă
(valoarea log) Nedefinit

· Presiunea vaporilor Nedefinit
· Densitatea şi/sau densitatea relativ ă
· Densitate: 1,46 ± 0,05 g/cm3

· Densitatea relativ ă: Nedefinit
· Densitatea vaporilor: Nedefinit

· 9.2 Alte informa ţii
· Aspect:
· Form ă: Pastă
· Indica ţ i i  importante pentru protejarea
sănătăţii şi a mediului, ca şi pentru securitate

· Propriet ăţi explozive: Produsul nu este explozibil
· Schimbare de stare de agregare
· Viteza de evaporare Nedefinit

· Informa ţii cu privire la clasele de pericol fizic
· Explozibili nu apare
· Gaze inflamabile nu apare

(Continuare pe pagina 6 )
 RO 



Pagina: 6 / 9

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolu l 31

Tipărit ă la: 23.03.2022 data de actualizare: 27.12.2021
Numărul versiunii 3 (înlocuie şte versiunea 2)

Denumire comercial ă: Tytan Professional PROHERO Adeziv

(Continuare pe pagina 5 )

54.0.2

· Aerosoli nu apare
· Gaze oxidante nu apare
· Gaze sub presiune nu apare
· Lichide inflamabile nu apare
· Solide inflamabile nu apare
· Substan ţe şi amestecuri autoreactive nu apare
· Lichide piroforice nu apare
· Solide piroforice nu apare
· Substan ţe şi amestecuri care se
autoînc ălzesc nu apare

· Substan ţe şi amestecuri care emit gaze
inflamabile în contact cu apa nu apare

· Lichide oxidante nu apare
· Solide oxidante nu apare
· Peroxizi organici nu apare
· Corozive pentru metale nu apare
· Explozivi desensibiliza ţi nu apare

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
· 10.1 Reactivitate Reacţie cu apa.
· 10.2 Stabilitate chimic ă
· Descompunere termic ă/ condi ţii de evitat:

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
· 10.3 Posibilitatea de reac ţii periculoase Nu se cunosc reacţii periculoase.
· 10.4 Condi ţii de evitat Evitaţi umiditatea.
· 10.5 Materiale incompatibile: Limitaţi contactele cu alte chimicale.
· 10.6 Produ şi de descompunere periculo şi: Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.

* SECŢIUNEA 11: Informa ţii toxicologice
· 11.1 Informa ţii privind clasele de pericol definite în Regulamen tul (CE) nr. 1272/2008
· Toxicitatea acut ă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Corodarea/iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Lezarea grav ă/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Sensibilizarea c ăilor respiratorii sau a pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· STOT (toxicitatea asupra organelor ţint ă specifice) – expunere unic ă

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· STOT (toxicitatea asupra organelor ţint ă specifice) – expunere repetat ă

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
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· 11.2 Informa ţii privind alte pericole
· Propriet ăţi de perturbator endocrin

nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

* SECŢIUNEA 12: Informa ţii ecologice
· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatic ă: Nu există alte informaţii relevante.
· 12.2 Persisten ţă şi degradabilitate

Produsul după întărire este un corp solid, care nu se poate dizolva în apă.
· 12.3 Poten ţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.
· 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
· 12.5 Rezultatele  evalu ărilor  PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
· 12.6 Propriet ăţi de perturbator endocrin

Produsul nu conţine substanţe cu proprietăţi de perturbare endocrină.
· 12.7 Alte efecte adverse
· Observa ţie: Brak danych.
· Alte indica ţii ecologice:
· Indica ţii generale:

Se poate infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă şi în canalizare numai dacă a fost diluat.
nociv pentru organismele acvatice

* SECŢIUNEA 13: Considera ţii privind eliminarea
· 13.1 Metode de tratare a de şeurilor
· Recomandare:

Aruncaţi în condiţii de siguranţă în conformitate cu reglementările locale / naţionale.
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
Trebuie evitată infiltrarea în ape de suprafaţă / ape freatice.
Atribuirea codului din catalogul de deşeuri depinde de industria în care operează utilizatorul şi de
aranjamentele stabilite de producătorul de deşeuri cu agenţia de mediu corespunzătoare.

· Catalogul European al De şeurilor
15 01 02 ambalaje de materiale plastice

· Ambalaje impure:
· Recomandare:

Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
Ambalajele care nu pot fi supuse tratamentului de curăţare trebuie eliminate la fel ca substanţa însăşi.

SECŢIUNEA 14: Informa ţii referitoare la transport

· 14.1 Numărul ONU sau num ărul de identificare
· ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare

· 14.2 Denumirea corect ă ONU pentru expedi ţie
· ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare

(Continuare pe pagina 8 )
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· 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 înconjur ător:
· Marine Pollutant Nu.

· 14.6 Precau ţii speciale pentru utilizatori neaplicabil

· 14.7 Transportul maritim în vrac în
conformitate cu instrumentele OMI neaplicabil

· Transport/alte informa ţii: Nici un produs periculos, pe baza regulelor mai sus indicate

· UN "Model Regulation": nu apare

SECŢIUNEA 15: Informa ţii de reglementare
· 15.1 Regulamente/legisla ţie în domeniul securit ăţii, al s ănătăţii şi al mediului specifice
(specific ă) pentru substan ţa sau amestecul în cauz ă

· Directiva 2012/18/UE
· Denumirea substan ţelor periculoase - ANEXA I

nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată
· Directiva 2011/65/UE privind restric ţiile de utilizare a anumitor substan ţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice - Anexa II
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· REGULAMENTUL (UE) 2019/1148
· Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRIC ŢIONAŢI (Valoarea-limit ă superioar ă în
scopul acord ării licen ţei în temeiul articolului 5 alineatul (3))
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAP ORTAŢI
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a norme lor de monitorizare a comer ţului cu
precursori de droguri între Comunitate şi ţările ter ţe
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· Alte dispozi ţii, limit ări si decrete prohibitive:
· Substan ţelor care prezint ă motive de îngrijorare deosebit ă conform REACH, articolul 57

nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată
· 15.2 Evaluarea securit ăţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

 RO 

(Continuare pe pagina 9 )



Pagina: 9 / 9

Fişa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolu l 31

Tipărit ă la: 23.03.2022 data de actualizare: 27.12.2021
Numărul versiunii 3 (înlocuie şte versiunea 2)

Denumire comercial ă: Tytan Professional PROHERO Adeziv

(Continuare pe pagina 8 )

54.0.2

SECŢIUNEA 16: Alte informa ţii
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
H226 Lichid şi vapori inflamabili.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H371 Poate provoca leziuni ale organelor.

· Limit ările recomandate de utilizare Vezi cartea tehnică corespunzătoare a produsului.
· Numărul de versiune al versiunii anterioare: 2 
· 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
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)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
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. 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B
STOT SE 2: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (o singură expunere) – Categoria 2
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (o singură expunere) – Categoria 3
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