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SEC�IUNEA 1: Identificarea substan�ei/amestecului şi a societă�ii/întreprinderii 

1.1 Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : Biresin® Kraft Kleber - Power Adhesive  Part B 
 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substan�ei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

 
În prezent nu există informa�ii complete privind utilizările identificate. În cazul în care datele devin 
disponibile, acestea vor fi introduse în fişa tehnica de securitate. 
 
Utilizarea produsului : Sisteme pentru fabricarea sculelor si matrițelor 

 
 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea : Sika Romania SRL 
Str. Ioan Clopotel 4 
500450  Brasov 

Telefon : +40268406212 
Adresa electronică (e-mail) : RO01 
 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen�ă 

Număr de telefon care poate 
fi apelat în caz de urgen�ă 
 

: 
 

 

 

SEC�IUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substan�ei sau a amestecului 

Tipul produsului : Amestec 
 

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Corodarea pielii, Categoria 1B  H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 
ochilor. 

Sensibilizarea pielii, Categoria 1  H317: Poate provoca o reac�ie alergică a pielii. 
Toxicitatea acută pentru mediul acvatic, 
Categoria 1 

 H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, 
Categoria 1 

 H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte 
pe termen lung. 

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Coroziv   R34: Provoacă arsuri. 
 
Factor de sensibilizare   R43: Poate provoca o sensibilizare în contact cu 

pielea. 
 
Periculos pentru mediu   R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, 

poate provoca efecte adverse pe termen lung 
asupra mediului acvatic. 
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2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Pictograme de pericol :  

   

  

Cuvânt de avertizare 
 

: Pericol 
 

Fraze de pericol 
 

: H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 
ochilor. 

H317 Poate provoca o reac�ie alergică a pielii. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte 

pe termen lung. 
 

Fraze de precau�ie 
 

: Prevenire:  
P261 Evita�i să inspira�i praful/ fumul/ gazul/ 

cea�a/ vaporii/ spray-ul. 
P273 Evita�i dispersarea în mediu. 
P280 Purta�i mănuşi de protec�ie/ îmbrăcăminte 

de protec�ie/ echipament de protec�ie a 
ochilor/ echipament de protec�ie a fe�ei. 

Răspuns:  
P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA 

(sau părul): scoateți imediat toată 
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea 
cu apă/faceți duș. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
clăti�i cu aten�ie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoate�i lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurin�ă. Continua�i să clăti�i. 

P310 Suna�i imediat la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 
medic. 

 
 
Componente poten�ial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
• 500-191-5 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-

oil fatty acids and triethylenetetramine 
• 223-775-9 pentaetilenhexamină 
 

2.3 Alte pericole 

Acest amestec nu con�ine nicio substan�ă considerată ca fiind persistentă, bioacumulatoare sau 
toxică (PBT). 
Acest amestec nu con�ine nicio substan�ă considerată ca fiind foarte persistentă sau bioacumulatoare 
în propor�ie mare (vPvB). 

 

SEC�IUNEA 3: Compozi�ie/informa�ii privind componen�ii 

3.2 Amestecuri 

Componente poten�ial periculoase 
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Denumire chimică 
Nr. CAS 
Nr.CE 

Număr de înregistrare 

Clasificare 
(67/548/CEE) 

Clasificare 
(REGULAMENTUL 

(CE) NR. 
1272/2008) 

Concentra�ie 
[%] 

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, 
oligomeric reaction products with tall-oil 
fatty acids and triethylenetetramine 
68082-29-1 
500-191-5 
01-2119972320-44-XXXX 
 

R43 
Xi; R41-R38 
N; R51/53 
 

Skin Irrit.2; H315 
Eye Dam.1; H318 
Skin Sens.1; H317 
Aquatic Chronic2; 
H411 
 

>= 50 - <= 100 

pentaetilenhexamină 
4067-16-7 
223-775-9 
01-219485826-22-XXXX 
 

C; R34 
R43 
N; R50-R53 
 

Skin Corr.1B; H314 
Skin Sens.1; H317 
Aquatic Acute1; 
H400 
Aquatic Chronic1; 
H410 
 

>= 25 - < 50 

Pentru textul complet al frazelor R men�ionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
Pentru textul complet al acestor fraze H men�ionate în această sec�iune, se va consulta Sec�iunea 
16. 

 

SEC�IUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indica�ii generale :  Se va ieşi din zona periculoasă. 
Se va consulta un medic. 
Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. 
 

Dacă se inhalează :  Se va ieşi la aer curat. 
Se va consulta un medic după o expunere prelungită. 
 

În caz de contact cu pielea :  Se vor dezbrăca imediat hainele şi încăl�ămintea contaminate. 
Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. 
Este necesar un tratament medical imediat deoarece arsurile 
cutanate netratate provoacă răni care se vindecă lent şi foarte 
greu. 
 

În caz de contact cu ochii :  Chiar şi mici stropi în ochi pot provoca leziuni ireversibile ale 
�esuturilor şi orbire. 
În caz de contact cu ochii, se va spăla imediat cu multă apă şi 
se va consulta un medic. 
Se va spăla în mod continuu ochii în timpul transportului la 
spital. 
Se va îndepăra lentila de contact. 
Se vor �ine ochii larg deschişi în timpul clătirii. 
 

Dacă este ingerat :  Nu se vor provoca vărsături fără aviz medical. 
Se va clăti gura cu apă. 
Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate. 
Niciodată nu se va încerca să se for�eze o persoană 
inconştientă să înghită. 
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4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : Reac�ii alergice 
Dermatită 
Pentru informa�ii detaliate despre efectele asupra sănătă�ii şi 
simptome, vezi sec�iunea 11. 
 

Riscuri : Leziunile pot fi întârziate. 
efecte corozive 
efecte de sensibilizare 
 

4.3 Indica�ii privind orice fel de asisten�ă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
 

 

SEC�IUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

:  Se vor folosi metode de stingere adecvate condi�iilor locale şi 
mediului înconjurător. 

 
5.2 Pericole speciale cauzate de substan�a sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

:  Se va evita ca apa de extinc�ie contaminată să intre în 
sistemul de canalizare şi în apele curgătoare.  

 
Produşi de combustie 
periculoşi 

:  Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase 
 

 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protec�ie pentru pompieri 

:  În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom.  

 
Informa�ii suplimentare :  Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 

contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare. Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, 
care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale.  

 
 

SEC�IUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precau�ii personale, echipament de protec�ie şi proceduri de urgen�ă 

Măsurile de precau�ie pentru 
protec�ia personală 

:  Se va folosi echipament de protec�ie individual. 
Se interzice accesul persoanelor fara echipament de 
protectie. 
 

 
6.2 Precau�ii pentru mediul înconjurător 

Precau�ii pentru mediul 
înconjurător 

:  Nu se va deversa în apele de suprafa�ă sau în sistemul de 
canalizare. 
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Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anun�a autorită�ile competente conform cu 
dispozi�iile legale în vigoare. 
 

 
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cură�enie 

Metodele de cură�are :  Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu 
nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguş). 
Se va păstra in containere închise şi adecvate pentru 
eliminare. 
 

6.4 Trimiteri către alte sec�iuni 

Pentru protec�ia individuală a se vedea paragraful 8. 
 

SEC�IUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precau�ii pentru manipularea în condi�ii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condi�ii de securitate 

:  Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare. Se va evita 
depăşirea limitelor de expunere profesională (a se vedea 
capitolul 8). Evita�i orice contact cu ochii, pielea sau 
îmbrăcămintea. Pentru protec�ia individuală a se vedea 
paragraful 8. Personele care au suferit de probleme de 
sensibilitate a pielii sau de astm, alergii, boli respiratorii 
cronice sau repetate nu ar trebui să manipuleze niciodată 
acest amestec. Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în 
spa�iul de utilizare. Respectati masurile standard de igiena la 
manipularea produselor chimice.  

 
Măsuri de protec�ie împotriva 
incendiului şi a exploziei 

:  Măsuri normale de protec�ie împotriva incendiilor.  

 
Măsuri de igienă :  Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 

normelor de securitate. A nu mânca sau bea în timpul utilizării. 
Fumatul interzis în timpul utilizării. Se vor spăla mâinile înainte 
de pauze şi la sfârşitul programului de lucru.  

 

7.2 Condi�ii de depozitare în condi�ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilită�i 

Cerin�e pentru spa�iile de 
depozitare şi containere 

:  Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat şi 
bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor închise cu 
grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. A 
se depozita în conformitate cu reglementările locale.  

 
Alte informa�ii :  Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 

conform normelor.  
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

: Nu există date 
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SEC�IUNEA 8: Controale ale expunerii/protec�ia personală 

8.1 Parametri de control 

Componente avănd limită de expunere profesională 

 
Nu con�ine substan�e ce prezintă valori limită de expunere profesională. 
 
 

8.2 Controale ale expunerii 

 
Echipamentul individual de protec�ie 

Protec�ia ochilor :  Ochelari de protec�ie cu ecrane laterale 
Flacon pentru clătirea ochilor, con�inând apă pură 
A se purta mască de protec�ie a ochilor/fe�ei. 
 

 
Protec�ia mâinilor : Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul 

manipulării produselor chimice întotdeauna trebuie purtate 
mănuşi impermeabile, rezistente la substan�e chimice, 
conforme unui standard aprobat. 
Adecvat pentru folosire pe termen scurt sau protectie 
impotriva stropirii 
Mănuşi de protec�ie butil/nitril.(0,4mm), 
Mănuşile contaminate trebuie indepartate. 
Adecvate pentru expunere permanenta: 
Mănuşi Viton (0.4 mm), 
timp de penetrare >30 min. 
 

 
Protec�ia pielii şi a corpului :  Îmbrăcăminte de protecție (de exemplu: pantofi de protecție 

conform. EN ISO 20345, îmbrăcăminte cu mâneci lungi, 
pantaloni lungi). La amestecarea si agitarea produselor este 
recomandata folosirea șorțurilor de cauciuc și a cizmelelor de 
protecție. 
 

 
Protec�ia respira�iei :  Nu necesită măsuri speciale. 

 
 
Controlul expunerii mediului 

Indica�ii generale :  Nu se va deversa în apele de suprafa�ă sau în sistemul de 
canalizare. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anun�a autorită�ile competente conform cu 
dispozi�iile legale în vigoare. 
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SEC�IUNEA 9: Proprietă�ile fizice şi chimice 

9.1 Informa�ii privind proprietă�ile fizice şi chimice de bază 
Aspect : lichid 

Culoare : galben-portocaliu 
 

Miros : tip amină 
 

Pragul de acceptare a 
mirosului 

: Nu există date 
 

Punctul de aprindere :  > 101 °C  
 

Temperatură de aprindere : Nu se aplică 
 

Limită inferioară de explozie 
(Vol%) 

: Nu există date 
 

Limită superioară de explozie 
(Vol%) 

: Nu există date 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu există date 
 

Proprietă�i oxidante : Nu există date 
 

Temperatura de 
autoaprindere 

: Nu există date 
 

pH  : Notă: Nu se aplică 
 

punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire / 
Punctul de înghe�are 

: Nu există date 
 

Temperatură de 
fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

: Nu există date 
 

Presiunea de vapori : Nu există date 
 

Densitate : circa0,98 g/cm3 
la 20 °C  
 

Solubilitate în apă: : Nu există date 
 

Coeficientul de parti�ie: n-
octanol/apă 

: Nu există date 
 

Vâscozitate dinamică : circa3.500 mPa.s 
la  25 °C 
 

Vâscozitate cinematică : > 20,5 mm2/s 
la  40 °C  
 

Densitatea de vapori relativă : Nu există date 
 

Viteza de evaporare : Nu există date 
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9.2 Alte informa�ii 
Nu există date 
 

 

SEC�IUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1 Reactivitate 

Nu se conoaşte nici o reac�ie periculoasă în condi�ii normale de folosire. 

10.2 Stabilitate chimică 

Produsul este stabil chimic. 

10.3 Posibilitatea de reac�ii periculoase 

Reac�ii poten�ial periculoase :  Stabil în condi�iile de depozitare recomandate. 
 

10.4 Condi�ii de evitat 

Condi�ii de evitat : Nu există date 
 

10.5 Materiale incompatibile 

Materiale de evitat :  Nu există date 
 

10.6 Produşi de descompunere periculoşi 

 

SEC�IUNEA 11: Informa�ii toxicologice 

11.1 Informa�ii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 

Componente: 

pentaetilenhexamină: 
Toxicitate acută orală 
 

:  Oral LD50 (Şobolan): 1.600 mg/kg  
 

Corodarea/iritarea pielii 

Produs: 

Observa�ii: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 

Produs: 

Observa�ii: Nu există date 
 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 

Produs: 

Observa�ii: Poate provoca o reac�ie alergică a pielii. 
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Mutagenitatea celulelor germinative 

Produs: 

Mutagenitatea celulelor 
germinative- Evaluare 
 

:  Nu există date 
 

Cancerogenitatea 

Produs: 

Cancerogenitatea - Evaluare 
 

:  Nu există date 
 

Toxicitatea pentru reproducere 

Produs: 

Toxicitatea pentru 
reproducere - Evaluare 
 

:  Nu există date 
 

   Nu există date 
 

 

SEC�IUNEA 12: Informa�ii ecologice 

12.1 Toxicitate 

Nu există date 

12.2 Persisten�ă şi degradabilitate 

Nu există date 

12.3 Poten�ial de bioacumulare 

Nu există date 

12.4 Mobilitate în sol 

Nu există date 
 

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

Produs: 

Evaluare : Aceasă substan�ă/mix nu con�ine componente considerate a fi 
fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte 
persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% 
sau mai mari. 

12.6 Alte efecte adverse 

Nu există date 
 
 

SEC�IUNEA 13: Considera�ii privind eliminarea 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs :  Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau 
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redusă la minimum. 
În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi 
urme ale produselor. 
A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) 
după ce s-au luat toate măsurile de precau�ie. 
A se elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin 
intermediul unui antreprenor cu licen�ă în domeniul eliminării 
deşeurilor. 
Aruncarea acestui produs, a solu�iilor şi produselor sale 
secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu 
prevederile legisla�iei pentru protec�ia mediului şi cea privind 
eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate reglementările 
autorită�i 
Evita�i dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi 
contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi 
canalizările. 
 

Ambalaje contaminate :  15 01 10* ambalaje care con�in reziduuri sau sunt 
contaminate cu substan�e periculoase 
 

 

SEC�IUNEA 14: Informa�ii referitoare la transport 

 
ADR  
14.1 Numărul ONU : 1760 
14.2 Descrierea bunurilor : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
  (pentaetilenhexamină, trietilentetramină) 
14.3 Clasa : 8  
14.4 Grupul de ambalare : III 
Cod de clasificare : C9 
Etichete : 8 
Cod de restric�ionare în tuneluri : (E) 
14.5 Periculos pentru mediul 
înconjurător  

: da 
 

ADR  
Transportul posibil în conformitate cu capitolul 3.4 (LQ) 

 
IATA  
14.1 Numărul ONU : 1760 
14.2 Descrierea bunurilor : Corrosive liquid, n.o.s. 
  (3,6,9,12-tetra-azatetradecamethylenediamine, 3,6-

diazaoctanethylenediamin) 
14.3 Clasa : 8  
14.4 Grupul de ambalare : III 
Etichete : 8 
14.5 Periculos pentru mediul 
înconjurător  

: da 
 

 
IMDG  
14.1 Numărul ONU : 1760 
14.2 Descrierea bunurilor : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
  (3,6,9,12-tetra-azatetradecamethylenediamine, 3,6-
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diazaoctanethylenediamin) 
14.3 Clasa : 8  
14.4 Grupul de ambalare : III 
Etichete : 8 
Ghid de Urgen�ă (EmS) Număr 1 : F-A  
Ghid de Urgen�ă (EmS) Număr 2 : S-B  
14.5 Poluan�ii marini  : da 

 
 
14.6 Precau�ii speciale pentru utilizatori 

Nu există date 
 
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 

Nu se aplică 
 
 
 

SEC�IUNEA 15: Informa�ii de reglementare 

15.1 Regulamente/legisla�ie în domeniul securită�ii, sănătă�ii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substan�a sau amestecul în cauză 

Etichetare conformă cu Directivele CE (1999/45/CE) 

Pictograme de pericol :   

 

 

 

       

 

Coroziv Periculos pentru 
mediu 

   

 

Fraza(e) indicând R (risc) : R34 Provoacă arsuri. 
R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu 

pielea. 
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, 

poate provoca efecte adverse pe termen 
lung asupra mediului acvatic. 

 
Frază(e) S : S26 În cazul contactului cu ochii, spăla�i imediat 

cu multă apă şi consulta�i medicul. 
S36/37/39 Purta�i echipament de protec�ie 

corespunzător, mănuşi şi mască de 
protec�ie pentru ochi/fa�ă. 

S45 În caz de accident sau simptome de boală, 
consulta�i imediat medicul (Dacă este 
posibil, i se va arăta eticheta). 

 
Componente poten�ial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
• 500-191-5 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-

oil fatty acids and triethylenetetramine 
• 223-775-9 pentaetilenhexamină 
 
Interdic�ie/Restric�ie 
REACH - Restric�iile la producerea, introducerea pe : Nu se aplică 
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pia�ă şi utilizarea anumitor substan�e, preparate şi 
articole periculoase (Anexa XVII) 
 

 

REACH - Lista substan�elor candidate care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării 
(Articolul 59). 
 

: Nici un ingredient nu a fost 
inventariat (=> 0.1 %). 
 

REACH - Lista substan�elor care fac obiectul autorizării 
(Anexa XIV) 
 

: Nu se aplică 
 

Informa�ii REACH:  Toate substan�ele con�inute in produsele Sika sunt: 
-preînregistrate sau înregistrate de catre furnizorii nostri din 
amonte, şi/sau 
-preînregistrate sau înregistrate de catre Sika, şi/sau 
-excluse de regulament, şi/sau 
-exceptate de la  înre 

 
VOC-CH (VOCV) : nu sunt necesare taxe pentru COV 

 
VOC-EU : Nu se aplică 

 
 

15.2 Evaluarea securită�ii chimice 

 
Acest produs con�ine substan�e pentru care sunt încă necesare evaluări privind siguran�ă chimică. 

 

SEC�IUNEA 16: Alte informa�ii 

Text complet al frazelor R 
R34 Provoacă arsuri.  
R38 Iritant pentru piele.  
R41 Risc de leziuni oculare grave.  
R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.  
R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice.  
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 

termen lung asupra mediului acvatic.  
R53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.  

 
Text complet al declara�iilor H 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H317 Poate provoca o reac�ie alergică a pielii. 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 
Text complet al altor abrevieri 

Aquatic Acute Toxicitatea acută pentru mediul acvatic 
Aquatic Chronic Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic 
Eye Dam. Lezarea gravă a ochilor 
Skin Corr. Corodarea pielii 
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Skin Irrit. Iritarea pielii 
Skin Sens. Sensibilizarea pielii 

 
 
Informatiile continute in aceasta fisa de securitate corespund nivelului nostru de cunostiinte la 
data publicarii. Toate garantiile sunt excluse. Conditiile generale de vanzare sunt aplicabile. 
Inainte de utilizare va rugam  consultati Fisa tehnica de sec 
 
 Indică informa�iile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circula�ie. 
 
 
 

 
 
 


