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Numele 

produsului: 
Rapid Paint Antique 

 

 

1. Identificarea produsului si a companiei: 

 

Nume produs: Rapid Paint Antique 

 

Descriere produs: vopsea pe baza de rasina, uscare rapida, vopsea cu efect antic 

 

Numele companiei: TEHNOTOP SYSTEM SRL 

Adresa: DN 26 Km 5,8 (dupã METRO Galati) 

 

Oras: Galati 

 

Tara: Romania 

 

Telefon:; tel.+4 0236 478 658 

Mobile: +4 0755 073 765                www.metaldesign.ro 

 

 Fax: +4 0236 423 130 

 

2. Informatii compozitie: 
 

Cantitate % din greutate, simboluri si fraze de pericol   

* Alkyd-resin solution---------40-60 Xn, R10, R20/21/22, R36/38, R42 

* Cobalt octoate solution (6%) of the 16-52-7 0.1-0, 3rd Xi R10, R38, R43 

* Methyl ethyl Ketoxime 96-29-7 0.2-0.4 Xn, R36/37/38 

* Toluene 108-88-3 10-15 Xn, F, R11, R20/21 

 

3. Clasificare conform gradului de risc: 

 

Pe baza decretului 1999/45/EK şi modificările ulterioare produsul este încadrat în categoria produselor 

periculoase. 

Clasificare : R10; R66, 67  
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4. Masuri de prim ajutor: 
 

General : În caz de suspiciuni sau existenţa unor simptome care persistă, se va apela imediat la asistenţă 

medicală! Nu se va administra nimic pe cale orală unor persoane inconştiente.  

Inhalare : Accidentatul se va duce la aer curat. Se va menţine corpul la temperatură adecvată (cald) şi în 

stare de repaos. Dacă s-a oprit respiraţia sau apar întreruperi în respiraţie se va asigura respiraţie artificială 

sau administrare de oxigen, de către personal avizat. Nu se va administra nimic pe cale orală. Dacă pacientul 

devine inconştient se va trece la resuscitare. Se va apela la asistenţă medicală!  

Contactul cu pielea : Se va îndepărta hainele sau încălţămintea afectată. Se va spăla cu săpun şi apă din 

abundenţă, eventual cu produse de curăţat pielea. Nu se va utiliza diluant!  

Contactul cu ochii : Se verifică existenţa lentilelor de contact, dacă este cazul, se îndepărtează, apoi se spală 

ochii cu apă din abundenţă timp de cel puţin 15 minute, cu pleoapele deschise.  

Ingerare : În caz de ingerare se va apela imediat la asistenţă medicală, pentru informare se va prezenta 

eticheta sau ambalajul produsului. Se va asigura confort termic şi stare de repaus. Nu se va induce voma.  

 

5. Pericol de foc: 

 

Materiale pentru stingere : spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulberi, stropi de apă. Nu se va 

folosi jetul de apă! Recomandări : La ardere se emană un fum des, negru. Produsele de ardere pot fi 

dăunătoare sănătăţii. Poate fi nevoie de sistem de respiraţie artificială. Rezervoarele expuse la foc vor fi 

răcite cu apă. Apa rezultată de la stingere nu se va deversa în canalizare sau scurgeri de ape pluviale.  

 

6. Recomandari in caz de accident:  

 

Persoane : Eliminaţi orice posibilitate de aprindere şi aerisiţi încăperea resp. zona afectată. Evitaţi inhalarea 

de vapori sau de vopsea dispersată în aer.  

Mediu : Se va împiedica răspândirea materialului scurs şi se va strânge cu material sicativ neinflamabil – 

nisip, pământ sau altul, apoi se va depozita în recipiente speciale în vederea neutralizării. Nu se va permite 

scurgerea în canalizare sau scurgeri de ape pluviale. Curăţarea zonei afectate se va face cu detergenţi. Se va 

evita folosirea de solvent. În cazul în care sunt afectate râuri sau lacuri, canalizări, vor fi anunţate autorităţile 

locale, conform legislaţiilor în vigoare.  

 

7. Manipulare si depozitare: 
 

Manipulare : Instalaţiile electrice vor fi protejate, conform standardelor în vigoare.  Se va evita contactul cu 

pielea sau ochii. În locurile unde se manipulează, se păstrează sau se utilizează produsul, se va interzice 

consumarea de alimente, băuturi şi fumatul.  

Depozitare : Se va păstra conform recomandărilor în vigoare. Se va urmării păstrarea condiţiilor indicate pe 

ambalaj. Se va păstra în locuri răcoroase, bine ventilate, ferit de surse de aprindere sau contact cu materiale 

incompatibile. Materiale incompatibile: oxidanţi, acizi tari, baze tari. Fumatul este strict interzis! 

 

8. Conditii de securitatea muncii: 
  

Limita valorii de expunere: TLV 188 mg/m
3
 

In timpul aplicarii se vor purta masca de protectie, ochelaride protectie, manusi, etc. Trebuie asigurata o 

ventilatie corespunzatoare si va fi evitata electricitatea statica. 
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9. Proprietati fizico-chimice: 

 

* Stare fizică: lichid vascos 

* Miros: miros  caracteristic 

* Punct de aprindere: 25 > ° C  

* Vascozitate (23 ± 2 ° C): 80-90 KU 

* Materie solida (%) of: 40-50 

* Densitate  (g/cm³): 1.10-1.15(23 ± 2 ° C) 

* Stralucire (60 °): P (min. 50 luciu) 

* Rezolutie: Solventi aromatici cu hidrocarburi 

 

10.  Stabilitate si capacitate de reactie: 
 

Este un produs stabil în condiţiile de păstrare conforme normelor în vigoare. Se vor evita temperaturile 

ridicate. Nu se va intra in contact cu materiale alcaline si acide. 

 

11. Date toxicologice: 

 

Despre produsul în sine nu există date. Inhalarea poate cauza probleme sistemului nervos al persoanei 

expuse. Simptomele evidente ale intoxicării sunt durerile de cap, ameţeli, stări de oboseală, în cazuri 

extreme chiar pierderea cunoştinţei. Contactul repetat sau constant cu pielea poate cauza uscarea epidermei, 

astfel poate apărea iritaţia superficială a pielii, respectiv, absorbţia prin piele. Contactul cu ochii poate cauza 

inflamaţia sau leziuni reversibile ale globului ocular.  

 

12. Ecotoxicitatea: 
 

Despre produsul în sine nu există date. Nu se va deversa în canalizare sau scurgeri de ape pluviale!  

 

13. Tratarea deseurilor, neutralizare: 
 

Nu se va deversa în canalizare sau ape pluviale! Depozitarea deşeurilor se va face conform normelor 

legislative în vigoare. Deşeuri periculoase : clasificarea produsului implică încadrarea deşeurilor în 

categoria deşeurilor periculoase  
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91/155/EC and Dangerous Chemicals Ordinance issued on the basis of various his 22 posted on 

11.03.2002 security information organized according to the procedures and Principles related to the 

Communique of the Forms have been prepared. 

Numele 

produsului: 
Rapid Paint Antique 

 

14. Criterii de transport: 
 

Transport terestru: RID: 3 ADR: 3b 

Transport maritim: IMDG 

UN: No. 1263 Paint Material  

Clasa de ambalare: III  

Clasificare: IMCO  

Clasa: 3.2/3.3 

 

15. Reglementari: 
  

Simbol de stimulare a produsului: Xn: Nociv F: usor inflamabil. 
  
Fraze tip risc: 

R11: Usor inflamabil. 

R20/21/22: Nociv prin inhalare, inghitire si in contact cu pielea 

 
Reglementari UE:                   :produsul este etichetat conform reglementarilor locale cu : 

 

 

- TOXIC 

 

 

 

-USOR INFLAMABIL 

 

 

 

-PERICULOS PENTRU MEDIU 

 

 

 

- SEMN DE AVERTIZARE 

  

 

 

 

 

Vopsea (inclusiv vopsea, lac, email, pată, gresie, lac, lustruire, umplutură lichidă și bază de 

lac lichid) sau MATERIAL RELATED Vopsea (inclusiv subțierea și reducerea vopselei) 

(având un punct de aprindere sub 23 ° C și vâscos conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 ° C nu mai 

mult de 110 kPa) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fraze tip prudenta: 

S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor  

S3/7: Cutia trebuie depozitata intr-un loc racoros. 

S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei ! Fumatul interzis.  

S24/25: Ase evita contactul cu pielea si ochii. 

S29: A nu se arunca in canalizare. 

S46 – În caz de ingerare a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta.  

S51 – A se utiliza numai în locuri bine aerisite.  

 

 

 


