
 Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG

  
 Fişă cu date de securitate (în conformitate cu Reglementarea (CE) 1907/2006, Reglementarea 

(CE) 1272/2008 şi Reglementarea (CE) 453/2010)

 
 Denumiri comerciale: Goerg & Schneider keramische Massen 24

 
 Revizuire: 23.9.2015
 
1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

  
1.1 Element de identificare a produsului

  
 Argilă caolinitică, Formată natural

  
 Număr de înregistrare REACH: 

 Exceptate în conformitate cu Anexa V.7

  
 Sinonime:
 Argilă caolinitică, Formată natural

  
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

  
 Aplicaţii principale - lista nu este completă: Ceramică (obiecte de igienă, gresie, faianţă, ţigle, 

plăci; porţelan, veselă, produse refractare etc.)

Emailuri
Sticlă
Agenţi de umplere

Izolaţii pentru depozite

Vopsea
Plastic şi cauciuc

Adezivi şi agenţi de etanşare

Materiale de construcţii şi ciment

  
1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

  
 Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG
 Bahnhofstraße 4

 D - 56427 Siershahn
 Nr. telefon
 0049 (0)2623 / 604-0
 Nr. de fax
 0049 (0)2623 / 604-40
 Adresă de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS

 info@goerg-schneider.de
  
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

  
 Număr de telefon de urgenţă:

 0049 (0)2623 / 604-0
 Disponibilitate în afara orelor de lucru?

 Nu
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2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

  
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

  
 Acest produs nu îndeplineşte criteriile pentru clasificare ca dăunător, aşa cum sunt definite în 

Reglementarea CE 1272/2008 şi în Directiva 67/548/CEE.

  
 În funcţie de tipul manipulării şi utilizării (de exemplu, şlefuire, uscare), poate fi generat siliciu 

cristalin respirabil purtat prin aer. Inhalarea prelungită şi/sau masivă de siliciu cristalin respirabil 

poate duce la fibroză pulmonară, cunoscută şi sub numele de silicoză. Principalele simptome ale 

silicozei sunt tusea şi dispneea. Expunerea profesională la praf de siliciu cristalin respirabil trebuie 

monitorizată şi controlată. 

 Acest produs trebuie manipulat cu grijă pentru a evita generarea prafului.

  
 Reglementarea CE 1272/2008: 
 Fără clasificare

  
 Clasificare UE (67/548/CEE) : 
 Fără clasificare

  
 Acest produs conţine mai puţin de 1% siliciu cristalin respirabil.

  
2.2 Elemente pentru etichetă
  
 niciuna
  
2.3 Alte pericole

  
 Acest produs este o substanţă anorganică şi nu întruneşte criteriile pentru PBT sau vPvB în 

conformitate cu Anexa XIII la regulamentul REACH.
  
3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII

  
3.1 Constituent principal

  
 Argilă caolinitică

 Cantitate: 100%
 EINECS: 310-127-6
  
  
3.2 Impurităţi

  
 niciuna
  
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

  
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

  
 Contact cu ochiul
 Clătiţi cu apă din belşug şi apelaţi la un medic dacă iritaţia persistă.

 Inhalare
 Se recomandă deplasarea persoanei expuse din zona afectată la aer curat.
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 Ingestie
 Nu sunt necesare măsuri de prim-ajutor. 

 Contact cu pielea
 Nu sunt necesare măsuri de prim-ajutor speciale.

  
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

  
 Nu se observă simptome şi efecte acute şi întârziate.
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4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

  
 Nu sunt necesare acţiuni specifice.

  
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

  
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

  
 Nu sunt necesare mijloace specifice de stingere a incendiilor.
  
5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

  
 Non-combustibil. Fără descompunere termică periculoasă.

  
5.3 Recomandări destinate pompierilor

  
 Nu este necesară protecţie specifică împotriva incendiilor.

  
6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

  
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

  
 Evitaţi generarea prafului purtat prin aer, purtaţi echipament personal de protecţie, în conformitate 

cu legislaţia naţională.

  
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

  
 Fără cerinţe speciale.

  
6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

  
 Evitaţi măturarea pe uscat şi utilizaţi sisteme de pulverizare cu apă sau sisteme de aspirare, 

pentru a preveni generarea prafului purtat prin aer. Purtaţi echipament personal de protecţie în 

conformitate cu legislaţia naţională.

  
6.4 Trimiteri către alte secțiuni

  
 Consultaţi secţiunile 8 şi 13.

  
7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

  
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

  
7.1.1 Evitaţi generarea prafului purtat prin aer. Asiguraţi o aerisire de evacuare corespunzătoare în 

locaţiile în care este generat praf purtat prin aer. În cazul unei aerisiri insuficiente, purtaţi 

echipament adecvat de protecţie a respiraţiei. Manipulaţi cu atenţie produsele ambalate pentru a 

preveni crăparea accidentală. Dacă aveţi nevoie de instrucţiuni suplimentare privind tehnicile de 

manipulare în siguranţă, vă rugăm să contactaţi furnizorul sau să consultaţi Ghidul Bunelor 

Practici, menţionat în secţiunea 16.

7.1.2 A nu se mânca, bea sau fuma în zonele de lucru;

; a se spăla mâinile după utilizare; precum și

; a se îndepărta îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în 

zonele în care se ia masa.
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7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

  
 Măsuri tehnice/Măsuri de precauţie

 Minimizaţi generarea prafului purtat prin aer şi preveniţi dispersarea în vânt în timpul încărcării şi 

descărcării. Păstraţi recipientele închise şi depozitaţi produsele ambalate pentru a preveni 

  
7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

  
 Dacă aveţi nevoie de instrucţiuni suplimentare privind utilizări specifice, vă rugăm să contactaţi 

furnizorul sau să consultaţi Ghidul Bunelor Practici, menţionat în secţiunea 16.

  
8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

  
8.1 Parametri de control

  
 Respectaţi limitele de expunere impuse la locul de muncă pentru toate tipurile de praf purtat prin 

aer (de exemplu, praf total, praf respirabil, praf de siliciu cristalin respirabil).
  
 OEL (Occupational Exposure Limit - Limită de expunere profesională) pentru praful de siliciu 

cristalin respirabil este de 0,15 mg/m³ în germany, măsurat ca TWA (Time Weighted Average - 

Valoare medie ponderată în timp) de 8 ore. Pentru limite echivalente în alte ţări, vă rugăm să 

consultaţi un igienist autorizat sau autoritatea de reglementare locală.

  
8.2 Controale ale expunerii

  
8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare

  
 Minimizaţi generarea prafului purtat prin aer. Utilizaţi incinte de proces, ventilare de evacuare 

locală şi alte mijloace de control tehnologice pentru a păstra nivelul de praf purtat prin aer sub 

limitele de expunere specificate. Dacă operaţiile efectuate de utilizator generează praf, fum sau 

pâclă, utilizaţi ventilarea pentru a păstra expunerea la particulele purtate prin aer sub limitele de 

expunere. Aplicaţi măsuri organizaţionale, de exemplu prin izolarea personalului faţă de zonele 

prăfoase. Eliminaţi şi spălaţi hainele murdare.

  
8.2.2 Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

  
(a) Protecția ochilor/feței

 Purtaţi ochelari de protecţie cu apărători laterale în situaţii în care există riscul leziunilor oculare.

  
(b) Protecția pielii

 Nu există cerinţe specifice. Pentru protecţia mâinilor, consultaţi mai jos. O protecţie 

corespunzătoare (de exemplu, haine de protecţie, cremă de protecţie) se recomandă pentru 

muncitorii care suferă de dermatită sau au pielea sensibilă.

  
 Protecția mâinilor

 O protecţie corespunzătoare (de exemplu, mănuşi, cremă de protecţie) se recomandă pentru 

muncitorii care suferă de dermatită sau au pielea sensibilă. Spălaţi-vă mâinile la sfârşitul fiecărei 

sesiuni de lucru. 
  
(c) Protecția respirației
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 În cazul unei expuneri prelungite la concentraţii de praf purtat prin aer, purtaţi un echipament de 

protecţie a respiraţiei care se conformează cerinţelor legislaţiei europene sau naţionale.

  
8.2.3 Controlul expunerii mediului
  
 Evitaţi dispersarea în vânt.

  
9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

  
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

  
(a) Aspect 
 solid
 Conglomerat
 Granulat
(b) Miros
 fără miros

(c) Pragul de acceptare a mirosului
 Irelevantă
(d) pH
 pH (100 g/l apă la 20°C)

 3 -- 7
(e) Punctul de topire/punctul de înghețare

 Indisponibil
(f) Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

 Indisponibil
(g) Punctul de aprindere
 Indisponibil
(h) Viteza de evaporare
 Indisponibil
(i) Inflamabilitate (solid, gaz)
 Indisponibil
(j) Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie

 Indisponibil
(k) Presiunea de vapori
 Indisponibil
(l) Densitatea vaporilor
 Indisponibil
(m) Densitate relativă
 2.6 g/cm³

(n) Solubilitatea (solubilitățile)

 Solubilitate în apă

 neglijabil
 Solubile în acid fluorhidric

 da
(o) Coeficientul de partiție: n-octanol/apă

 Indisponibil
(p) Temperatură de autoaprindere

 Indisponibil
(q) Temperatura de descompunere
 Indisponibil
(r) Vâscozitatea

 Indisponibil
(s) Proprietăți explozive

 Indisponibil
(t) Proprietăți oxidante
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 Indisponibil
  
9.2 Alte informații
  
 nici alte informaţii
  
10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

  
10.1 Reactivitate

  
 Inert, nereactiv
  
10.2 Stabilitate chimică

  
 Stabilitate chimică.

  
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

  
 Fără reacţii periculoase.

  
10.4 Condiții de evitat

  
 Irelevantă
  
10.5 Materiale incompatibile

  
 Fără incompatibilităţi speciale.

  
10.6 Produși de descompunere periculoși

  
 Irelevantă
  
11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

  
11.1 Informații privind efectele toxicologice

  
(a) Toxicitate acută
 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(b) Corodarea/iritarea pielii
 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(c) Lezarea gravă/iritarea ochilor

 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(d) Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(e) Mutagenitatea celulelor germinative
 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(f) Cancerogenitatea
 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(g) Toxicitatea pentru reproducere
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 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(h) STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) � expunere unică

 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(i) STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) � expunere repetată

 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

(j) Pericol prin aspirare
 Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

  
12. INFORMAȚII ECOLOGICE

  
12.1 Toxicitate

  
 Irelevantă
  
12.2 Persistență și degradabilitate

  
 Irelevantă
  
12.3 Potențial de bioacumulare

  
 Irelevantă
  
12.4 Mobilitate în sol

  
 Neglijabil
  
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

  
 Irelevantă
  
12.6 Alte efecte adverse

  
 Nu sunt cunoscute efecte adverse specifice. 
  
13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

  
13.1 Metode de tratare a deșeurilor

  
 Deşeuri din reziduuri/produse neutilizate

 Acolo unde este posibil, este de preferat reciclarea în locul evacuării la deşeuri. Evacuarea la 

deşeuri se va efectua în conformitate cu reglementările locale.

  
 Ambalarea

 Formarea prafului din reziduurile de ambalaje trebuie evitată şi va fi asigurată o protecţie 

corespunzătoare a muncitorilor. 

 Depozitaţi ambalajele utilizate în recipiente închise.

 Reciclarea şi evacuarea la deşeuri a ambalajelor se va efectua în conformitate cu reglementările 

locale.
 Reutilizarea ambalajelor nu este recomandată. Reciclarea şi evacuarea la deşeuri a ambalajelor 

se vor efectua de către o societate autorizată de gestionare a deşeurilor.
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14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

  
14.1 Numărul ONU

  
 Irelevantă
  
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

  
 Irelevantă
  
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

  
 ADR: Fără clasificare

 IMDG: Fără clasificare

 ICAO/IATA: Fără clasificare

 RID: Fără clasificare

  
14.4 Grupul de ambalare

  
 Irelevantă
  
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

  
 Irelevantă
  
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

  
 Fără măsuri speciale de precauţie.

  
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

  
 Irelevantă
  
15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

  
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) 

pentru substanța sau amestecul în cauză

  
  
 Fără cerinţe speciale.

  
 Legislaţie internaţională/cerinţe:

 Fără cerinţe speciale.

  
15.2 Evaluarea securității chimice

  
 Exceptat de la regulamentul REACH în conformitate cu Anexa V.7.

  
16. ALTE INFORMAȚII

  
 Materiale furnizate de terţi
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 În ceea ce priveşte materialele care nu sunt produse sau furnizate de Goerg & Schneider GmbH 

u. Co. KG aici şi care sunt utilizate împreună cu sau în locul materialelor produse de Goerg & 

Schneider GmbH u. Co. KG, este responsabilitatea clientului să obţină de la producător sau 

furnizor toate datele tehnice şi alte proprietăţi relevante pentru aceste materiale şi să obţină toate 

informaţiile necesare aferente acestora. Nu poate fi acceptată nicio răspundere în ceea ce 

priveşte utilizarea Goerg & Schneider keramische Massen 24 Goerg & Schneider GmbH u. Co. 

KG în acest document împreună cu materiale de la un alt furnizor.

 Dioxine
Materialul poate conţine cantităţi minime (părţi per trilion) de congeneri naturali ai dioxinelor 

(PCDD, PCDF) inclusiv TCDD. 2,3,7,8. TCDD a fost clasificat drept o substanţă cancerigenă 

cunoscută pentru om de către Agenţia Internaţională de Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) 

în Monografia 69 (1997). Dacă acest material este utilizat pentru alimente, furaje sau în scopuri 

cosmetice, se recomandă să se verifice dacă acesta îndeplineşte cerinţele legislaţiei relevante, în 

special în ceea ce priveşte conţinutul de dioxine.

 Răspunderea

 Aceste informaţii sunt cele mai bune cunoscute de Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG şi sunt 

considerate a fi precise şi fiabile la data indicată. Totuşi, nu este oferită nicio declaraţie, garanţie 

sau asigurare în ceea ce priveşte precizia, certitudinea sau completitudinea. Este 

responsabilitatea utilizatorului să se asigure în ceea ce priveşte caracterul adecvat şi 

completitudinea acestor informaţii pentru propriul uz.

  
 Instruirea

 Muncitorii trebuie informaţi în ceea ce priveşte prezenţa siliciului cristalin şi instruiţi în utilizarea şi 

manipularea corespunzătoare a acestui produs conform cerinţelor reglementărilor aplicabile.

  
 Dialogul social privind siliciul cristalin respirabil

 Un acord de dialog social cu sectoare multiple privind Protecţia Sănătăţii Muncitorilor prin 

utilizarea şi manipularea corectă a siliciului cristalin şi a produselor care conţin siliciu cristalin a 

fost semnat la data de 25 Aprilie, 2006. Acest contract autonom, care beneficiază de susţinerea 

financiară a Comisiei Europene, este bazat pe Ghidul Bunelor Practici. Cerinţele acestui acord au 

intrat în vigoare pe data de 25 octombrie, 2006. Acordul a fost publicat în Monitorul Oficial al 

Uniunii Europene (2006/C 279/02). Textul acordului şi anexele acestuia, incluzând Ghidul Bunelor 

Practici, sunt disponibile la adresa http://www.nepsi.eu şi oferă informaţii utile şi instrucţiuni privind 

manipularea produselor care conţin siliciu cristalin respirabil. Documentaţii de referinţă sunt 

disponibile la cerere de la EUROSIL, Asociaţia Europeană a Producătorilor de Siliciu Industrial.

 

Erstellt von Goerg & Schneider GmbH u. Co. KG 02.05.2019 Seite 10


