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S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.  va recomanda si  va solicita sa cititi  si  sa intelegeti  in totalitate  fisa cu date de
securitate,  deoarece intregul document contine informatii importante. Va solicitam sa urmati precautiile identificate in
cadrul acestui document, cu exceptia cazului in care conditiile dumneavoastra de utilizare necesita alte metode sau actiuni
specifice.
1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII
1.1. Elemente de identificare a 
produsului:

Denumire produs: ADEZIV MINERAL PENTRU POZARE SI ROSTUIRE PLACI
MINERALE
Denumire comerciala:  IZOCOR AD

1.2. Utilizari relevante 
identificate ale amestecului si 
utilizari contraindicate:

Se foloseste ca material de pozare si rostuire pentru placi ceramince, mozaicuri, placi de
spuma rigida  si pietre naturale sau artificiale.

1.3. Detalii privind furnizorul 
fisei cu date de securitate:

S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L., Str. Cercetatorilor, Nr. 6, Bloc 29, Sc. 2, Ap. 56,
Sector 4, Bucuresti, Tel. 0722.620.865
Fabrica de productie – Popesti Leordeni, Strada Taberei, nr. 3, jud Ilfov,
Tel.: 0722.306.799 ; 0722.357.036;
 pchizocor@gmail.com, office@protectchemical.ro, www.protectchemical.ro. 

1.4. Numar de telefon care poate 
fi apelat in caz de urgenta:

0722.357.036

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

     2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului 
Produsul este clasificat ca fiind iritant pentru ochi, sistemul respirator si piele.

      2.2.Elemente pentru eticheta:

                                  
                                      GHS07                                                    GHS08
Fraze de pericol H:
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H315 Provoacã iritarea pielii
2.2.Alte pericole:

Pericole rezultate din 
proprietatile fizico-chimice

In conditii normale de utilizare produsul nu este clasificat ca fiind periculos.

       *Pericole pentru sanatate In  stare uscata produsul  poate  cauza  iritarea  imediata sau intarziata  a  ochilor.  Poate
provoca sensibilizare in contact cu pielea. Iritant pentru caile respiratorii.

       *Pericole privind mediul: Produsul nu este periculos pentru mediu.

      *Altele: Componentele amestecului nu sunt clasificate ca fiind PBT sau vPvB in conformitate 
cu Anexa XIII a Regulamentului (CE) nr.1907/2006.

3.COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII 

http://www.protectchemical.ro/
mailto:office@protectchemical.ro
mailto:pchizocor@gmail.com
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 Componente periculoase
Produsul IZOCOR AD nu contine componente periculoase  in conformitate cu  Directivele 67/548/CEE si 1999/45/CE.

SUBSTANTA CONC. Nr. INDEX Nr.CAS Nr. EINECS PERICOL, FRAZE H*

Ciment Portland Max. 40 % - 65997-15-1 266-043-4 Xi; H335,H319,H315

4. MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1. Indicatii generale: Produsul nu este periculos pentru utilizatori. Fiind un material pulverulent poate produce

o usoara iritare a cailor respiratorii.

4.2. Dupa inhalare: In cazul in care manifesta greutati de respiratie, se muta persoana afectata la aer curat;
daca apar efecte secundare trebuie consultat medicul.

4.3. Dupa contactul cu pielea: Se spala cu apa si sapun si se clateste din abundenta. Este posibil sa apara o usoara
iritare zonala a pielii; daca apar efecte secundare trebuie consultat medicul.

4.4.Dupa contactul cu ochii: Este  necesara  spalarea  cu  apa  timp  de  minim 10  minute,  tinand pleoapele  complet
deschise si clatire amanuntita; daca apar efecte secundare trebuie consultat medicul.

4.5.Dupa inghitire: Clatiti intens gura si beti multa apa. Poate cauza o usoara  iritare a mucoaselor; daca
starea de rau persista se recomanda consultarea medicului.

5. MASURI DE STINGERE A INCENDIILOR
5.1.Mijloace de stingere 
recomandate:

5.2.Mijloace de stingere 
nerecomandate:

5.3.Pericole de expunere
speciale:
5.4.Echipamentul de protectie 
special pentru pompieri:

Produsul nu arde si nu intretine arderea.

Nu exista restrictii datorate compozitiei chimice a produsului.

Nu se formeaza produsi de ardere periculosi.

Produsul  este  un  material  pulverulent;   manipularea  necontrolata  sau  ruperea
ambalajului poate determina cresterea concentratiei  de particule solide din atmosfera.
Trebuie purtat echipament complet de protectie si masca pentru protectie respiratorie. 

 6. MASURI IN CAZUL PIERDERILOR  ACCIDENTALE
6.1.Masuri de precautie pentru 
protectia personala:

6.2.Masuri de precautie pentru 
protectia mediului:

6.3.Metode de curatare:

Evitati producerea si inhalarea prafului. Asigurati o ventilatie corespunzatoare. Purtati
echipament de protectie adecvat cu masca antipraf.

Evitati patrunderea produsului in reteaua de alimentare cu apa, in canalizare si in apele
de suprafata sau de adancime. Produsul reactioneaza cu apa formand compusi insolubili
in apa.

Utilizati orice mijloace mecanice (aspirarea, maturarea, etc) dar evitati formarea prafului
pe durata efectuarii curateniei.

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE
7.1.Manipulare – masuri de 
precautie

7.2.Depozitare – masuri de 
precautie

Trebuie asigurata o buna aerisire a locului de munca. Se vor lua masurile uzuale de
precautie pentru manipularea materialelor de constructii pulverulente. Se va evita pe cat
posibil formarea prafului.

Produsul  IZOCOR AD se depozitează pe paleti de lemn, în locuri aerisite,  ferite de
umezeala  şi  intemperii,  in  ambalajele  originale,  inchise.  Se  interzice  depozitarea
impreuna cu materiale umede sau in ambalaje deteriorate. Se recomanda depozitarea la
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7.3.Utilizari specifice

locurile de lucru doar a cantitatilor ce reprezinta necesarul tehnologic.

Produsul este destinat utilizarii in conformitate cu specificatiile continute in fisa tehnica
a  produsului  IZOCOR AD.  Se  interzice  cu desavarsire  utilizarea  produsului  in  alte
scopuri.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIE PERSONALA
8.1.Valori limita de expunere

 Valori limite de 
expunere ocupationala:

 Valori limita biologice:

8.2.Controlul expunerii
 Norme generale de 

protectie si igiena in 
timpul lucrului:

 Protectia respiratorie:

 Protectia mainilor:

 Protectia ochilor:

 Protectia pielii:

8.3.Controlul expunerii 
mediului

Valori limita admise pentru expunere ocupationala (OEL):
Ciment (pulbere) : 10mg/mc aer la 8 ore

Nu se cunosc date.

A se purta echipamentul de protectie adecvat. 
A se tine la distanta de alimente, bauturi si furaje. 
A se spala pe maini inaintea pauzelor de masa si la terminarea lucrului.
A se evita contacul cu ochii si pielea.

In  conditii  normale  manipularea  produsului  nu  impune  protectia  speciala  a  cailor
respiratorii. In cazul aparitiei prafului se recomanda folosirea mastilor antipraf.

Manusi de protectie.

Purtati ochelari de protectie contra prafului si a stropilor.

Echipament de protectie adecvat, manusi de protectie, salopeta de protectie, bocanci.

A se evita patrunderea  patrunderea produsului in canalizare, panza freatica sau in apele
de suprafata. 

9. PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE
9.1. Informatii generale

Nr.crt. Denumirea caracteristicii U.M. Valoarea

1. Aspect, culoare - Pulbere omogena, uscata, neaglomerata, de culoare alb gri

2. Stare fizica - Solid (pulbere)

3. Miros - Inodor

9.2. Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu

Nr.crt. Denumirea caracteristicii U.M. Valoarea

1. Densitate aparenta g/cm3 1,45 – 1,60

2. Solubilitate - Miscibil cu apa

3. Proprietati explozive - Produsul nu este explozibil

4. PH la 23oC - Bazic 

5. Electroconductivitate - Nu se cunosc date

10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1Conditii de evitat:

10.2.Materiale de evitat:

10.3.Produsi de descompu-
nere periculosi:

Produsul este stabil daca sunt respectate specificatiile din fisa. Se va depozita conform
specificatiilor din fisa tehnica de securitate.

Se va evita contactul cu apa in timpul depozitarii.

In conditii normale de manipulare si depozitare produsul IZOCOR AD este stabil si nu
se descompune.
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11. INFORMATII TOXICOLOGICE
Produsul  nu  este  periculos.  Nu  au  fost  observate  efecte  adverse  asupra  sanatatii  cand  au  fost  inghitite  sau  inhalate
accidental cantitati mici de produs. Contactul repetat sau mai indelungat cu produsul poate provoca iritarea ochilor,  pielii
sau a cailor respiratorii.

 Alte informatii: Produsul nu este clasificat ca fiind carcinogen, mutagen sau toxic pentru reproducere. 

12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1.Ecotoxicitate
Nu se cunosc date despre modul de actiune asupra micro si macroorganismelor din sol. Nu exista date asupra modului de
actiunea  produsului asupra altor organisme importante pentru mediu cum ar fi pasari, albine sau palnte. Nu se cunosc
efecte adverse semnificative asupra mediului.

12.2.Mobilitate:

12.3.Persistenta si 
degradabilitate: 

12.4. Potential de 
bioacumulare: 

12.5.Rezultatele evaluarii 
PBT:

12.6.Alte efecte adverse:

Nu se cunosc date.

Nu se cunosc date.

Nu se cunosc date

Nu se cunosc date.

Nu se cunosc date

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
13.1.Metode corespunzatoare de 
eliminare a preparatului:

13.2.Metode corespunzatoare de 
eliminare a ambalaje- lor 
contaminate:

13.3.Legislatie privind deseurile:

Deseurile rezultate din utilizarea produsului se valorifica/recicleaza printr-un operator
economic autorizat pentru valorificarea/reciclarea deseurilor chimice. Produsele care ies
din garantie si nu mai sunt corespunzatoare calitativ se considera deseuri si se returneaza
la  producator,  pe  cheltuiala  beneficiarului,  sau  la  un  operator  autorizat  in
valorificarea/reciclarea  deseurilor  chimice.  Este  interzisa  aruncarea  sau  abandonarea
deseurilor in mediul inconjurator.

Deseurile de ambalaje trebuie selectate  inainte de colectare  pe categorii,  in functie de
materialul din care este fabricat ambalajul (hartie, plastic,). Depozitarea lor se face in
containere diferite, inscriptionate corespunzator, amplasate in locuri speciale astfel incat
sa  nu  existe  riscuri  pentru  sanatatea  populatiei,  pentru  mediu,  sa  nu  produca  miros
neplacut si sa nu afecteze peisajele sau  zonele protejate. Este interzisa cu desavarsirea
reutilizarea  ambalajelor  contaminate  in  scopul   depozitarii   sau   manipularii  altor
produse sau materiale. Deseurile de ambalaje se valorifica/recicleaza printr-un operator
economic  autorizat  pentru  valorificarea/reciclarea  deseurilor  chimice.  Deseurile  de
ambalaje sau de produs nu se vor indeparta impreuna cu resturile menajere.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (M. Of. Nr. 837/15.11.2011).                     
H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a 
Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 954 din 18 octombrie 2004), 
modificată şi completată prin H.G. nr. 358/11.04.2007 (M.Of. nr. 271/24.04.2007);          
OM nr. 1364 / 1499 / 2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a 
deşeurilor (M.Of. nr. 232/04.04.2007, iar anexele 1-8 în nr. 232bis din aceeaşi dată);       
OM nr. 1385/29.12.2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la 
elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau 
aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean (M.Of. nr. 66/29.01.2007);                         
OM nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor 
regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 497 şi 497bis/25.07.2007).      
Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, 
modificată prin Directiva 2004/12/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 transpusa 
prin:                                                                                                            
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HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 
639 din 20 iulie 2005) ambalaje modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006 (M.Of. 
nr. 15/10.01.2007);                                                                                     
Ordin nr. 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje
şi deşeuri de ambalaje (M.Of. nr. 130/23.02.2012);                               
Ordin nr. 1281 /11.21/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor
pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective (M.Of. nr. 51 din
19 ianuarie 2006);
Hotararea nr. 937/01.09.2010 (M. Of. nr. 690/14.10.2010).

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL 
 ADR/ RID
 ICAO/IATA
 IMDG

 Alte informatii:

Denumirea preparatului: IZOCOR  AD
Nr. ONU/ID:  -
Cod de clasificare: -
Nr. de identificare a pericolului (Kemler): -
Clasa de pericol: -
Grupa de ambalare: -

Produsul IZOCOR AD nu este clasificat ca produs periculos si nu este restrictionat la
transportul rutier, feroviar sau maritim.

15.  INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE
15.1Etichetarea preparatului

15.2.Prevederi specifice:

15.3.Restrictionare pentru 
substantele periculoase 
conform  Regulamen-tului 
1907/2006/CEE

15.4.Informaţii relevante 
privind legislaţia naţională 
aplicabila:

Fraze de pericol H:
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H315 Provoacã iritarea pielii

Fraze de precautie P:
P280 Purtati mãnusi de protectie/îmbrãcãminte de
protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a
fetei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spãlati cu multã
apã si sãpun.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clãtiti cu
atentie cu apã timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact,
dacã este cazul si dacã acest lucru se poate face cu usurintã. Continuati
sã clãtiti.
P332+P313 În caz de iritare a pielii: consultati medicul.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanatã: consultati
medicul.
P337+P313 Dacã iritarea ochilor persistã: consultati medicul.

„Fisa cu date de securitate: disponibila la cerere pentru utilizatorii profesionali.”

Produsul  IZOCOR  AD nu  contine  substante  restrictionate  in  conformitate  cu
regulamentul 1907/2006/CE.
Sunt interzise introducerea pe piaţă şi utilizarea cimentului şi a preparatelor ce conţin
ciment, dacă conţin, atunci când sunt hidratate, crom VI solubil în cantitate mai mare de
0,0002% din totalul masei de ciment uscat.

Hotararea  nr.  662/2011  privind  restrictionarea  introducerii  pe  piata  si  a  utilizarii
anumitor substante si preparate chimice periculoase.     Hotararea nr. 932/2004 privind
modificarea si completarea Hotararii nr. 347/2003.
Hotararea  nr.  1408/2008  privind  clasificarea,  ambalarea  si  etichetarea  substantelor
periculoase.Regulamentul nr. 1907/2006/CE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea
si  restrictionarea  substantelor  chimice  (REACH).
Hotararea nr. 937/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clesificarea,
etichitarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase. REGULAMENTUL (CE) NR.
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1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor,
de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.                             REGULAMENTUL
(UE)  NR.  453/2010  de  modificare  a  Regulamentului  (CE)  nr.  1907/2006  privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

16. ALTE INFORMATII
16.1.Fraze H

16.2.Alte informatii:

16.3.Revizuire:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H315 Provoacã iritarea pielii

Se recomanda instruirea prealabila a personalului care va utiliza acest produs asupra
restrictiilor, precautiilor si tehnologiei de utilizare, precum si asupra modului in care se
va actiona in cazul unor pierderi sau contaminari accidentale.
Se interzice cu desavarsire utilizarea acestui produs in alte scopuri decat cele mentionate
in documentatia tehnica a produsului.
Pentru redactarea acestei fise cu date de securitate s-au utilizat informatiile continute in
fisele  cu  date  de  securitate  furnizate  de  catre  producator/distribuitor  la  achizitia
materiilor prime componente ale produsului.

Aceasta Fisa cu date de Securitate a fost revizuita (a se vedea data din partea de sus a
fiecarei pagini).

      Informatiile prezentate in aceasta fisa exprima cunostintele firmei legate de produsul  IZOCOR AD la momentul actual.
S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L. recomanda tuturor clientilor sau destinatarilor acestei fise cu date de securitate sa o
studieze cu atentie si sa solicite sfatul specialistilor, la nevoie sau in functie de situatie, sa ia la cunostinta si sa inteleaga
datele incluse in aceasta fisa cu date de securitate si orice pericole asociate produsului. Informatiile din prezentul material
sunt oferite cu buna credinta si sunt considerate ca fiind exacte la data efectiva indicata mai sus. Aceasta insa nu inseamna
ca ele se constituie in vreo garantie, fie expresa, fie implicita. Criteriile de reglementare sunt supuse schimbarii si pot fi
diferite in functie de locatie. Cumparatorul/utilizatorul are obligatia de a se asigura ca activitatile sale sunt conforme cu
toate legile statale, provinciale sau locale. Informatiile de fata se refera strict la produsul respectiv. Deoarece conditile de
utilizare a produsului nu se afla sub controlul producatorului,  S.C. PROTECT CHEMICAL S.R.L.  este exonerata de
raspunderea  pentru  eventualele  accidente  in  care  este  implicat  produsul.  Cumparatorul/utilizatorul  are  obligatia  de  a
determina conditiile necesare utilizarii in siguranta a produsului. Datorita inmultirii surselor informative precum fisele cu
date de securitate elaborate de anumiti producatori, nu suntem si nu putem fi facuti raspunzatori pentru asemenea fise
obtinute din surse exterioare organizatiei noastre.
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