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Sticlă plană AULEKTRO® geam de protecție pentru sudori
Fișă de date de securitate conform 91/155/CEE

1. Denumirea materialului/procesării și a societății
Denumire comercială AULEKTRO® geam de protecție pentru sudori
Producător: Flachglas Uhsmannsdorf

       Am Glaswerk 4
       02929 Rothenburg
       Germany

Informații în caz de urgență: ++49(0)35892/80

2. Compoziție/ date privind compoziția
Produsul nu se încadrează Directivelor 67/548/CEE și 88/379 CEE
Proprietăți chimice
Produsul este fabricat și distribuit sub formă de panouri de sticlă plană. În condiții de mediu moderate este 
chimic inert. Sticla este fabricată în principal din materii prime de tipul nisipului de cuarț, sodă calcinată, 
dolomită, feldspat, sulfat de sodiu, clorură de sodiu, oxizi feroși și grafit. Sticla este viu colorată. Culoarea are la 
bază hematite (colorație Fe2O3) și așa numitul galben de sulfit. Sticla nu este tratată suplimentar. 
Produsul nu conține plumb (Pb) sau aditivi ce conțin plumb, cadmiu (CD) sau aditivi cu cadmiu, mercur (Hg) 
sau aditivi cu mercur, bromură(Br), di-butil-ftalați, hidrocarburi de clor, nonil-fenol-etiloxilați, octil-fenoloxilați 
sau compuși organici de staniu. 

3. Posibile pericole
Etichetarea pericolelor

- nu este obligatorie marcarea 
Recomandări privind pericole speciale pentru om și mediu

- nu sunt
Fraze de risc

- nu sunt

4. Măsuri de prim ajutor
- la inhalare  n/a
- după contact cu pielea n/a
- după contactul cu ochii n/a
-  la înghițire  n/a

5. Măsuri în caz de incendii
Mijloace de stingere adecvate - neinflamabile
Pericole speciale - nu sunt
Echipament individual de protecție - nimic legat de stingerea incendiilor
Alte recomandări - nu sunt
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6. Măsuri în caz de scurgeri accidentale
Precauții personale  - n/a
Proceduri de curățare / admisie - n/a
Măsuri de protecție a mediului - n/a

7. Manipulare și depozitare
Manipulare - modul obișnuit de manipulare a sticlei plane 
Atenție: margini tăioase datorită absenței tratării marginilor
Depozitare - modul obișnuit de depozitare a sticlei plane - loc uscat în interior

8. Limite de expunere și EIP
Echipament de protecție individuală

Protecție respiratorie nu este necesară
Protecția ochilor - ochelari de protecție ( protecție obișnuită față de cioburi rezultate în urma procesării

 sticlei)
Protecția mâinilor - mănuși de protecție rezistente la tăiere
Protecția pielii - nu este necesară 

Proprietăți fizico-chimice
Stare - solidă
Culori - negru
Miros - fără 
Modificarea stării - temperatură de topire - n/a

- punct de fierbere - n/a 
Punct flash - n/a
Temperatură de aprindere - n/a
Limite de explozie - inferioare n/a

     - superioare n/a
Densitatea lichidului la 20ºC - n/a
Solubilitatea în apă la 20ºC - n/a
Factor pH la 20ºC - n/a

10. Stabilitate și reactivitate 
Stări ce trebuie evitate - n/a
Materiale ce trebuie evitate - n/a
Reziduuri periculoase de descompunere - nu sunt 
Alte informații - nu sunt

11. Informații privind toxicitatea
Toxicitatea acută - fără
Alte recomandări toxicologice - nu sunt
Alte informații- nu sunt

12. Informații ecologice
Efecte toxice asupra mediului - nu sunt

13. Recomandări de evacuare 
Produsul  sticlă de protecție pentru sudori poate fi considerat ca fiind deșeu inert din construcții și poate fi 
evacuat ca deșeurile din construcții în general 
Ambalarea - urmați reglementările specifice naționale și regionale

2



14. Informații privind transportul
Transport terestru ADR/RID și GGVS/GGVE - nu este produs periculos
Transport  naval intern ADN/ADNR - nu este produs periculos
Transport maritim IMDG/GGVSee 
Transport aerian ICAO Ti și IATA-DGR - reglementările de transport sunt cele menționate pt. transportul 
internațional, în uz în Germania (GGVS/GGVE). Nu sunt menționate variante din alte țări.

15. Reglementări
Produsul nu cade sub incidența Directivelor 67/548/CEE și 88/379/CEE
Marcaj conform Directivei CE / GetStoffV/

Etichetare - nu se pretează la etichetare
Fraze de risc - n/a

Reglementări germane
Categorie de risc poluant pentru apă - vezi pct. 12 
Clasificare VCI de depozitare - n/a

16. Alte informații
Nu sunt
Informațiile de mai sus se bazează pe starea actuală a cunoștințelor și nu constituie o garanție de asigurare a 
caracteristicilor produsului. Cumpărătorul este responsabil pentru respectarea legislației și reglementărilor 
existente. 
În timpul procesării sticlei pot apărea riscuri specifice noi, chiar cu măsurile și procedurile aplicate. În asemenea 
cazuri utilizatorul trebuie să se informeze asupra reglementărilor existente ale Asociațiilor Comerciale. 

Prezenta fișă de date este furnizată de
 Flachglas Uhsmanndorf

Am Glaswerk 4
02929 Rothenburg
Germany
Dl. Schnabel W.
Tel. 03520886049
Fax. 035208860097
e-mail: willfried.schnabel@saint-gobain.com 

_________________

Traducere conformă cu documentul prezentat în lb.engleză 
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