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FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE A MATERIALELOR 

 

1. Identificarea/Prepararea substanțelor și a Companiei/Întreprinderii 

 Detalii produs 

 Denumire comercială: Capcană cu adeziv pentru prinderea șoarecilor și șobolanilor și placă 

adezivă Anaflox pentru șoareci 

 Utilizări finale: Destinată pentru capturarea șobolanilor, șoarecilor, țânțarilor, gândacilor și altor 

dăunători  

 Producător/Furnizor: Zhejiang Ninger Pesticide Industrial Co., Ltd 

     Str. Yujiadai, Nr. 58, Municipiu Xieqiao, Oraș Haining, Provincie Zhejiang, 

    China 

 Persoană de contact: Li Long 

 Mail: lilubin@zjninger.com  

 Tel.: +86-573-87703211 

 Fax: +86-573-87703211 

 Informații suplimentare care pot fi obținute de la: Zhejiang Ninger Pesticide Industrial Co., Ltd 

 Informații în caz de urgență  

 Tel.: China: +86-18867650058 

 Persoană de contact: Li Lubin 

  

2. Compoziție/Informații privind Ingredientele  

 Caracterizare chimică 

 Descriere: Amestec: constând în următoarele componente.  

   Ingredient/Substanță           Nr. CAS       Nr. EC (NR. EINECS)   Greutate %   Litere simbol și Frază R 

   Cauciuc Poliizobutilenic       Nelistat                    Nelistat                      19                      Nu se aplică 

   Ulei Naftenic cauciuc           64742-53-6            265-156-6                    45                      Nu se aplică 

     

3. Identificarea pericolelor  

 Indicație de pericol: Acest produs este considerat un ,,articol”, și nu este clasificat ca și periculos  

conform Directivei 1999/45/EC precum a fost modificat și adaptat. 

 Aspect, culoare și miros: Produsul reprezintă un carton care conține o combinație galbuie de 

polimeri și hidrocarburi petroliere, cu un miros caracteristic ușor. 



 Efecte potențiale asupra sănătății 

 Contact vizual: Contactul direct cu ochii poate avea ca rezultat o ușoară iritare și roșeață. 

 Contact cu pielea: Contactul pe termen scurt cu pielea este puțin probabil să provoace vreo 

problemă. Contact prelungit și repetat poate rezulta în iritare, uscăciune, dermatită. 
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 Inhalare: Nu se preconizează că vor apărea efecte adverse semnificative asupra sănătății la 

expunerea pe termen scurt.  

 Ingerare: Niciuna din cauza formei produsului. 

 Eventuale efecte asupra mediului: Nu există efecte adverse semnificative asupra mediului pentru 

organismele acvatice. 

  

4. Măsuri de prim-ajutor 

 Inhalare: Dacă sunteți expus la o concentrație ridicată a vaporilor, ieșiți la aer curat. 

 Contact cu pielea: În cazul contactului cu pielea, spălați cu solvent (benzină), sau curățați cu o  

soluție cosmetică de mâini sau cu o loțiune de corp.  

 Contact cu ochii: Apelați de îndată un medic în cazul în care contactul vizual este realizat 

accidental.  

 Ingerare: Dacă înghițiți cantități uriașe, consultați medicul.  

  

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

 Proprietăți inflamabile: Combustibil solid. 

 Mijloc de stingere corespunzător: Ceață de apă, dioxid de carbon sau substanță chimică uscată. 

 Produse de descompunere periculoase: În condiții de incendiu, produsul se descompune: fumul 

poate conține fragmente de polimeri de compoziții diferite, în plus față de substanțe toxice și/sau compuși 

iritanți. Produsele periculoase de ardere pot include și nu se limitează la monoxid și dioxid de carbon, 

și la alte hidrocarburi cu masă moleculară mică.  

 Instrucțiuni de combatere a incendiilor: Țineți oamenii la distanță. Izolați zona de incendiu și 

refuzați intrarea inutilă. Nu utilizați flux de apă direct, care poate răspândi focul.  



 Luptați împotriva incendiilor din locație protejată sau la o distanță sigură. 

 Echipament de protecție special pentru pompieri: Pompierii trebuie să fie echipați cu aparate de 

respirație autonome cu presiune pozitivă (SCBA) și echipament de protecție complet. 

   

6. Măsuri necesare în caz de dispersie accidentală  

 Precauții personale: Mănuși de PVC sau cauciuc, nu manevrați cu mâinile neprotejate.  

 Întindeți produsul cu ajutorul spatulelor.  

 Măsuri de precauție pentru protecția mediului: Păstrați deversările și curățați scurgerile din canale 

și deschideți corpuri de apă.  

 Metode de curățare: Îndepărtați sursele de aprindere. Îndepărtați resturile și așezați-le în 

recipientul de eliminare a deșeurilor.  

  

7. Manipulare și depozitare 

 Manipulare: Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție. Evitați vaporii expirați, dacă sunt 

expuși la o concentrație mare de vapori, părăsiți de îndată zona. Evitați contactul cu pielea și ochii. 

 Spălați-vă mâinile înainte de a mânca și de a fuma.  

 Depozitare: Evitați depozitarea lângă căldură sau flacără. Nu expuneți la lumina directă a soarelui 

și dacă aveți copii mici și animale, stați departe de aceasta.  
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8. Controale ale expunerii/Protecție personală 

 Limită(e) de expunere 

 EU, ACGIH, German DFG, Regatul Unit și Suedia nu au dezvoltat limite de expunere pentru oricare 

dintre componentele acestui produs.  

 Controale tehnice: Nu este necesară utilizarea normală de către consumatori. 

 Echipament individual de protecție: 

 Protecție ochi: Nu este necesară utilizarea normală.  

 Protecție mâini: Nu este necesară utilizarea normală. 

 Protecție respiratorie: Nu este necesară utilizarea normală. 

 Considerații generale de igienă: Respectați întotdeauna măsurile de igienă personală, cum ar fi  

spălarea după manevrarea materialului și înainte de a mânca, a bea și/sau a fuma. Spălați în mod regulat 

îmbrăcămintea de lucru și echipamentul de protecție pentru a îndepărta contaminanții. 



9. Proprietăți fizice și chimice 

 Informații generale  

 Miros:    Miros caracteristic ușor 

 Aspect:   Consultați secțiunea 3 

 pH:     N/A 

 Punct/Interval de topire: N/A 

 Punct/Interval de fierbere:   N/A 

 Volatilitate procentuală: N/A 

 Punct de aprindere:  N/A 

 Densitate:   N/A 

 Vâscozitate:   N/A 

 Densitate referitoare la  

 vapori (Aer=1):  N/A 

 Presiune vapori:  N/A 

 Viteză de evaporare și  

 referință:    N/A 

 Solubilitate în apă:  Insolubil 

 Limite de explozie în aer -  

 superioare:   N/A 

 Limite de explozie în aer - 

 mai mici:    N/A 

   

10. Stabilitate și Reactivitate 

 Stabilitate: Stabil în condiții normale de manevrare. 

 Incompatibilitate (Materiale de evitat): Acizi puternici și agenți oxidanți puternici (ex. acid azotic 

sau percloric).  

 Condiții de evitat: Surse de încălzire, scântei, flacără și aprindere în exces. 

 Produșii de descompunere periculoși: Consultați secțiunea 5 pentru produse de combustie 

periculoase.  

 Polimerizare periculoasă: Nu va avea loc. 

  

11. Informatii toxicologice 

  

 Toxicitate acută 

 Nu există date disponibile pentru acest material. Informațiile prezentate se bazează pe analiza 

componentelor. Ulei cauciuc Naftenic (Nr. CAS 64742-53-6)      Toxicitate orală acută: LD50>5,000 mg/kg, 

           Șobolan 



           Toxicitate cutanată acută: LD50>2,000 mg/kg, 

           Iepure  

 Rășină de hidrocarburi nehidrogenate (Nr. CAS 68441-37-2)     Toxicitate orală acută: LD50>5,000 

           mg/kg, Șobolan 

 Efecte cronice: Produsul nu pare să aibă proprietăți toxicologice. 

 Iritare  

 Nu sunt disponibile date pentru acest material. Informațiile afișate se bazează pe analiza 

componentelor. Ulei cauciuc Naftenic (Nr. CAS 64742-53-6)                

 Test Draize problemă acuta a ochilor: Non-iritant (Iepure) 

 Test Draize problemă cutanată acută: Piele ușor iritantă (Iepure) 

 Efecte cancerigene: Acest produs nu este considerat a fi cancerigen de către IARC, ACGIH, NTP,  

OSHA sau UE 

 Directiva 67/548/EEC. Îndeplinește cerințele UE de mai puțin de 3% (w/w) extract DMSO pentru 

compusul aromatic policiclic total (PAC) utilizând IP 346. 

 Epidemiologie: Necunoscute în prezent. 

 Efecte mutagene: Necunoscute în prezent. 

 Toxicitate reproductivă: Necunoscute în prezent. 

  

12. Informație ecologică 

 Efecte ecotoxice: Toate practicile de lucru trebuie să vizeze eliminarea contaminării mediului. 

 Efectul materialului asupra vieții acvatice: se preconizează că produsul are o toxicitate scăzută 

pentru organismele acvatice. Păstrați și curățați scurgerilor din canalizări și deschideți corpurile de apă. 

   

13. Considerații privind eliminarea 

 Metode de eliminare a deșeurilor: Nu aruncați în canalizare, pe sol sau în niciun corp de apă. 

 Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu directivele CE relevante și cu reglementările 

naționale, regionale și locale de control al mediului. Pentru eliminarea în cadrul CE, ar trebui utilizat codul 

corespunzător conform Catalogului European al Deșeurilor (EWC). 
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14. Informații transport 

 Reglementare ADR/RID 

 Nu este clasificat ca substanțe chimice periculoase în Reglementările ADR/RID. 

 Transport aerian (IATA/ICAO) 

 Nu este clasificat ca material periculos sau mărfuri periculoase pentru transporturi în temeiul 

Reglementărilor IATA/ICAO.  

 Transport maritim (IMO/IMDG) 

 Nu este reglementat ca material periculos sau mărfuri periculoase pentru transport în temeiul 

Reglementării IMO/IMDG.  

  

15. Informații de reglementare 

 Informații Europene 

 1. Directiva Comunitară Europeană 67/548/EEC care reglementează clasificarea, ambalarea și  

etichetarea substanțelor periculoase, inclusiv Adaptarea la Progresul Tehnic (ATP), 2006/121/EC. 

 2. Directiva 1999/45/EC privind apropierea dispozițiilor legale, de reglementare și administrative 

ale Statelor Membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase. 

 3. Reglementarea (EC) 1907/2006/EC privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și 

Restricționarea substanțelor chimice (REACH), creând o Agenție Europeană pentru Produse Chimice. 

 Etichetare EU 

 Simbol: Niciuna în conformitate cu Directiva UE 67/548/ECC, 1999/45/EC sau în conformitate cu 

orice alte reglementări cunoscute ale UE.  

 Frază de risc: Niciuna. 

 Frază de securitate: Niciuna. 

 

 16. Alte informații 

 Informatii suplimentare:  

 - Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acest lucru nu va 

constitui o garanție pentru orice caracteristici specifice ale produsului și nu va stabili o relație contractuală 

și valabilă din punct de vedere juridic. 

 - Prezenta fișă cu date de securitate a fost întocmită în conformitate cu REACH (EC) Nr. 1907/2006. 

 Autoritatea competentă MSDS: Zhejiang Ninger Pesticide Industrial Co., Ltd 

 Dată emitere: 26 Iunie, 2010 

 

 Prezentul Serviciu MSDS este furnizat de ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., 



LTD.  
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 Subsemnata, VIG Corina-Luiza, traducător autorizat de Ministerul Justiției din România cu 

autorizația nr. 32809/2011, certific exactitatea acestei traduceri cu textul actului autentic din limba Engleză 

în limba Română, care a fost vizat de mine. 

                                                                                                                                                                                                                  

          Traducător – interpret autorizat, 

               VIG CORINA-LUIZA 

 

  

  

  

  

  


