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1. Identificarea  substanţei/amestecului şi a companiei /întreprinderii  

1.1. Identificarea produsului 

Tipul chimic :  Amestec 

Denumirea comercială :  Bitumuri pentru pavaje 

Codul local :  MOL_1011_001;MOL_1011_002;MOL_1011_003;MOL_1011_004 
 

1.2. Întrebuinţările relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi întrebuinţări pentru care nu se recomandă folosirea  
 

1.2.1. Întrebuinţările relevante identificate 

Specificaţii întrebuinţare industrială/profesională  :  intermediar 

Producţia de substanţă  

Aplicaţii pentru şosea şi construcţii 

Intermediar izolat transportat  
 

1.2.2. Întrebuinţări nerecomandate  

Nu sunt disponibile date relevante 
 

1.3. Detaliile furnizorului din fişa de date pentru siguranţă  

Producător: MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, Refining 

Adresa: 2443 Százhalombatta, POB.1. 

Telefon: +36-23-354-322, 
Fax:+36-23-553-122 

Distributor: MOL Romania Petroleum Products SRL 

Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr 14-16 

Telefon: +40-264-407-687 
Persoana calificată responsabilă cu Fişa de date pentru siguranţă: bitum@molromania.ro  

 

1.4. Număr de telefon de urgenţă 
 

2. Identificarea pericolelor  

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului  
 

2.1.1. Clasificarea în conformitate cu Reglementarea  (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] 

Nu este clasificat  
 

2.1.2. Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/EEC sau 1999/45/EC 
 

2.1.3. Efecte adverse fiziochimice, pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător  

Nu sunt disponibile date relevante  
 

2.2. Elementele etichetei  
 

2.2.1. Etichetare în conformitate cu Reglementarea  (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] 

Etichetarea nu este aplicabilă  

 
2.2.2. Etichetarea în conformitate cu Directiva  67/548/EEC sau 1999/45/EC 

Simboluri pentru pericol : - 

Fraze – R  :   -  
2.3. Alte pericole  

Nu sunt disponibile date relevante  
 

3. Compoziţia/informaţii despre ingrediente  

3.1. Substanţe  

Nu este aplicabil  
 

3.2. Amestecuri  
 

Denumirea Identificatorul produsului % (w/w) 
Concentraţia 

(rinterval) 

Clasificarea în conformitate cu 

Directiva  67/548/EEC 

Clasificarea în conformitatea cu 

Reglementarea (EC) Nr 

1272/2008 [CLP/GHS] Nr. CAS Nr EC Nr.ref. 

REACH 

Reziduuri (petrol), vid 64741-56-6 265-057-8 

01- 

211949829 

1-32 

<= 50 Nu este clasificat Nu este clasificat 

Asfalt, oxidat 64742-93-4 265-196-4 

01- 

211949827 

0-36 

<= 50 Nu este clasificat Nu este clasificat 

Pentru textul complet al frazelor R, H, şi EUH: vezi secţiunea 16  
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4. Măsuri de prim-ajutor  

4.1. Descrierea măsurilor de prim-ajutor  

Măsuri de prim-ajutor, general:  :  H i d r o g e n u l  s u l f u r a t (H2S)  se poate acumula în spaţiul din faţă a rezervoarelor de depozitare 

produse şi poate ajunge la concentraţii potenţial periculoase.  

Contactul cu produsul fierbinte poate provoca arsuri termice grave.  

Inhalarea :nu este aplicabilă datorită stării fizice de bitum oxidat.  

Măsuri de prim-ajutor după inhalare :  În caz de simptome survenite în urma inhalării de fumuri sau vapori de ulei produse la temperaturi inalte  
îndepărtaţi persoana afectată într-un spaţiu liniştit şi bine ventilat dacă aceasta se dovedeşte a fi o acţiune 

sigură.  

Dacă persoana afectată nu este conştientă sau nu respiră, asiguraţi-vă că respiraţia nu este obstrucţionată şi 
apelaţi la o persoană calificată pentru a efectua respiraţie artificială.  

Dacă este necesar efectuaţi masaj cardiac extern şi apelaţi la sfatul medicului.  

În cazul în care persoana afectată respiră, aşezaţi-o în poziţia de recuperare şi administraţi oxigen  dacă este 
necesar.  

Solicitaţi asistenţă medicală dacă respiraţia rămâne deficitară.  

Dacă există orice suspiciune de inhalare de H2S (hidrogen sulfurat), persoanele care intervin pentru salvare 
trebuie să poarte aparate de oxigen, curele şi frânghie de siguranţă şi să urmeze procedurile de salvare. 

Duceţi victima la aer curat cât de repede posibil. Începeţi imediat să executaţi respiraţie artificială dacă 
victima a încetat să respire. Furnizarea de oxigen poate fi de ajutor.  

Pentru tratament viitor, apelaţi la sfatul medicului.  

Măsuri de prim-ajutor după contactul cu pielea :  În eventualitatea contactului accidental dintre piele şi produsul fierbinte, partea afectată trebuie 
scufundată imediat sub apă rece timp de cel puţin 10 minute.  

Nu trebuie să se încerce îndepărtarea bitumului lipit de piele cât timp vă aflaţi pe şantier.  

În cazul unei unei arsuri circulare cu lipirea bitumului, materialul lipit trebuie dezlipit pentru prevenirea 
unui efect de compresie, pe măsură ce se răceşte.  

Trimiteţi pacientul pentru acordarea de asistenţă specializată.  

Pentru arsuri termice minore, răcoriţi arsura.  

Menţineţi zona arsă sub apă curentă rece timp de cel puţin cinci minute, sau până când durerea 
cedează.  

Hipotermia corporală trebuie evitată. Nu puneţi gheaţă pe arsură.  

Îndepărtaţi articolele de îmbrăcăminte ce nu sunt licioase cu atenţie.  

NU ÎNCERCAŢI să îndepărtaţi porţiunile de îmbrăcăminte lipite de pielea arsă ci tăiaţi materialul din jurul 

acestora. În caz de arsuri grave, apelaţi la asistenţa unui medic.  

Măsuri de prim-ajutor după contactul cu ochii :  În cazul în care produsul fierbinte este împroşcat în ochi, acesta trebuie răcit imediat pentru a disipa 

căldura, ţinându-se sub apă rece curentă. Obţineţi imediat o evaluare medicală de specialitate şi 
tratament pentru victimă.  

În eventualitatea contactului ochilor cu produsul rece, clătiţi cu atenţie cu apă timp de câteva minute. 

Îndepărtaţi lentilele de contact dacă acestea există şi pot fi îndepărtate cu uşurinţă si continuaţi să clătiţi. În 

caz de iritaţie, vedere înceţoşată sau umflare persistente, apelaţi la sfatul unui medic specialist.  

      Măsuri de prim-ajutor după înghiţire       : Nu induceţi emeza. Apelaţi la sfatul medicului.  
 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate.  

Simptome/leziuni după inhalare                     : Iritarea tractului respirator datorată excesului de fumuri, vapori sau expunere la vapori.  

Simptome/leziuni după contactul cu pielea :  Contactul cu produsul fierbinte/topit va provoca arsuri grave 

Simptome/leziuni după contactul cu ochii :  Roşeaţă şi iritaţie minimă. Contactul cu produsul fierbinte/topit va provoca arsuri grave 

Simptome/leziuni după înghiţire :  Se prevăd simptome minime sau lipsa acestora.  

  Dacă există, este posibilă apariţia greţei şi a diareei.  
 

4.3. Indicaţii pentru orice atenţie medicală imediată şi nevoia de tratament special.  

Nu folosiţi niciodată benzină, kerosen sau alţi solvenţi pentru a spăla pielea contaminată.  
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5. Măsuri de combatere a incendiilor  

5.1. Agenţi de stingere  

Agenţi de stingere adecvaţi :  Spumă (doar personal calificat). Ceaţă de apă(doar personal calificat). Pudră chimică uscată. Dioxid de 

carbon. Alte gaze inerte (conform reglementărilor). Nisip sau pământ. 

Agenţi de stingere neadecvaţi :  Nu folosiţi jeturi directe de apă pe produsul ce arde; acestea ar putea cauza stropirea şi extinderea focului. 

Folosirea simultană de spumă şi apă pe aceeaşi suprafaţă trebuie evitată deoarece apa distruge spuma.  
 

5.2. Pericole speciale ce survin din substanţă sau amestec  

Pericolul de incendiu :  Materialul incandescent dobândeşte o culoare roşie-negricioasă închisă. Flăcările generate de produsul 
incandescent sunt scurte, de culoare albastru închis pe întuneric şi invzibile la lumina zilei, cu excepţia 

fumurilor şi căldurii.   

Pericolul de explozie :  Nu există pericolul direct de explozie.  

Reactivitatea :  Contactul dintre produsul fierbinte şi apă va rezulta într-o extindere violentă deoarece apa se        transformă 
în aburi. Astfel poate surveni stropirea cu produsul fierbinte sau daune, ori pierderea completă a 
acoperişului rezervorului.  

 Măsuri generale :  Dacă nu se execută în maniera corectă, acesta poate cauza un incendiu. 

5.3. Sfaturi pentru pompieri  

Instrucţiuni de combatere a incendiilor :  Cu toate că se pot folosi alte tipuri de agenţi de stingere, aceştia sunt consideraţi ca mai puţin     eficienţi 
pentru incendiile inveterate şi mocnite. 

Protecţia în timpul combaterii incendiilor :  În cazul unui incendiu de proproţii într-un spaţiu închis sau slab ventilat, purtaţi îmbrăcăminte de protecţie 

complet rezistentă la foc şi aparate de oxigen autonome (SCBA) cu o mască completă pentru faţă ce 
funcţionează în regim de presiune pozitivă.  

Alte informaţii :  Datorită expunerii excesive la fumurile de produs fierbinte pot apărea probleme respiratorii sau greaţă. 

Combustia incompletă poate da naştere unui amestec complex de particule sau gaze în suspensie solide au 
lichide, inclusiv monoxid de carbon, H2S, SOx (oxizi de sulf) sau acid sulfuric, compuşi organici şi 

inorganici neidentificaţi.   
 

6. Măsuri în caz de emisii accidentale 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă  
 

6.1.1. Pentru personalul ce nu intervine în caz de urgenţă  

Echipament de protecţie :  Scurgeri mici: hainele de lucru normale cu efect antistatic sunt de obicei adecvate.  

Scurgeri mari: se recomandă folosirea unui costum complet din material rezistent chimic şi termic.  

Mănuşi de lucru ce furnizează rezistenţa chimică necesară, în special la hidrocarburi aromatice.  

Mănuşile fabricate din PVA nu sunt rezistente la apă şi nu se pretează folosirii în caz de urgenţă.  

În cazul în care contactul cu produsul fierbinte este posibil sau anticipat, mănuşile trebuie să fie rezistente 

la căldură şi izolate termic.  

Cască de lucru cu pânză pentru protejarea gâtului.  

Pantofi sau cizme cu efect antistatic, ce nu alunecă, dacă e necesar, rezistente la căldură.  

Ochelari şi/sau ecran de protecţie a feţei atunci când stropirea sau contactul cu ochii sunt posibile sau 

anticipate.  

Protecţia respiraţiei: se pot folosi un respirator care să acopere parţial sau total faţa cu filtru(e) pentru 

vapori organici/H2S sau un Aparat de respiraţie autonom (SCBA), în funcţie de mărimea scurgerii şi 
cantitatea previzibilă a expunerii. Dacă situaţia nu poate fi complet evaluată, sau dacă există posibilitatea 

unui deficit de oxigen, se va folosi doar SCBA.  
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Proceduri în caz de urgenţă :  Opriţi sau îngrădiţi scurgerea de la sursă, dacă această acţiune este una sigură.  

Evitaţi contactul direct cu materialul emis.  

Poziţionaţi-vă în contra vântului.  

În caz de scurgeri de mari dimensiuni, alertaţi persoanele ce sunt poziţionate în direcţia vântului.  

Menţineţi personalul ce nu este implicat departe de zona de scurgere. Alertaţi personalul de urgenţă, cu 
excepţia cazurilor de scurgeri de mici dimensiuni. 

Fezabilitatea oricăror acţiuni trebuie evaluată şi verificată întotdeauna, dacă e posibil de către o persoană 

instruită, competentă însărcinată cu administrarea urgenţei.  

Eliminaţi toate sursele de aprindere dacă aceasta este o acţiune sigură (ex. Electricitate, scântei, foc, flăcări). 
Dacă e necesar notificaţi autorităţile relevante în conformitate cu toate reglementările aplicabile.   

Când se suspectează sau se dovedeşte prezenţa unor cantităţi periculoase de H2S în jurul produsului 
scurs, trebuie asigurate acţiuni suplimentare sau speciale, inclusiv restricţionarea accesului, folosirea 

echipamentului special de protecţie, a procedurilor speciale şi a instruirii personalului.. 

Dacă e necesar, îndiguiţi produsul cu pământ uscat, nisip sau materiale similare necombustibile. 

Atunci când scurgerile au loc în interiorul clădirilor sau în spaţii închise, asiguraţi ventilaţia adecvată.  

 Lăsaţi materialul incandescent să se răcească în mod natural.  

Dacă e necesar, folosiţi cu grijă ceaţă de apă pentru a ajuta răcirea.. 

Nu aplicaţi jeturi directe de spumă sau apă pe produsul incadescent scurs deoarece aţi putea 

provoca împroşcarea.  
 

6.1.2. Pentru personalul de intervenţie în caz de urgenţă 

Proceduri în caz de urgenţă :  Scurgerile sau infiltraţiile vor consta din material fierbinte, incandescent ce evocă risc de arsuri 

grave. Măsurile recomandate se bazează pe cele mai probabile scenarii de scurgere pentru acest 
material.  

 

6.2. Măsuri de precauţie pentru mediul înconjurător  

Scurgerile şi infiltraţiile vor consta din material fierbinte , incandescent cu risc de arsuri grave.  

Preveniţi pătrunderea produsului în canalizare, râuri sau alte corpuri de apă 

Produsul solidificat poate înfunda scurgerile şi canalele.  
Colectaţi prodosul emis cu mijloace mecanice adecvate. Transferaţi produsul astfel colectat precum şi alte 

materiale contaminate la recipiente adecvate pentru recuperare sau evacuare în siguranţă. În caz de 

scurgeri în apă, produsul se va răci rapid şi va deveni solid. Produsul solid este mai dens ca apa şi se va 
scufunda încet la fund, deci de obicei intervenţia nu va fi fezabilă.  

Transferaţi produsele recuperate şi alte materiale către rezervoare sau recipiente adecvate şi 

depozitaţi/evacuaţi în conformitate cu reglementările relevante. Dacă e posibil, reţineţi produsul.  
 

6.3. Metode şi materiale pentru reţinere şi curăţare  

Pentru reţinere :  măsurile recomandate se bazează pe cele mai probabile scenarii de scurgere pentru acest material; 

totuşi, condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, direcţia valurilor/curentului şi viteza acestora) pot 
influenţa semnificativ alegerea acţiunilor adecvate.  

Din acest motiv, se recomandă consultarea experţilor locali în caz   de nevoie. Reglementările locale 

pot de asemenea să prescrie sau   să limiteze acţiunile de întreprins.  

Concentraţia de  H2Sîn spaţiile din faţă a rezervoarelor poate atinge valori periculoase, în special în 

caz de depozitare pe termen lung.   
Această situaţie este deosebit de relevantă pentru acele operaţiuni ce implică expunerea directă la 

vaporii din rezervor. 

Scurgerile unor cantităţi limitate de produs, în special în aer liber, când vaporii se dispersează de obicei cu 
rapiditate, sunt situaţii dinamice care cel mai probabil vor limita expunerea la concentraţii periculoase. 

Deoarece H2S are o densitate mai mare decât aerul înconjurător, o excepţie posibil s-ar putea referi la 

acumularea de concentraţii periculoase în locuri specifice precum tranşee, depresiuni sau spaţii închise.  
În toate aceste cazuri, totuşi, acţiunile corecte trebuie evaluate de la caz la caz. . 

Metode de curăţare :  Colectaţi mecanic 

Alte informaţii :  Praful fin poate pluti pe moment. Produsul se va răci rapid şi va deveni solid.  
 

6.4. Referire la alte secţiuni  

Materialul contaminat trebuei evacuat ca şi deşeu periculos în conformitate cu capitolul 13.  

Vezi de asemenea articolele8 (echipamentul personal de protecţie) şi 13 (evacuarea)  
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7. Manevrarea şi depozitarea  

7.1. Precauţii pentru manevrarea în siguranţă  

Precauţii pentru manevrarea în siguranţă :  Asiguraţi-vă că toate reglementările relevante privitoare la manevrare şi unităţile de depozitare pentru 

produse inflamabile sunt urmate. O evaluare specifică a riscurilor de inhalare datorate prezenţei de H2S în 
spaţiile frontale ale rezervoarelor, în spaţii închise, reziduurilor de produs, deşeuri de rezervor şi ape 

reziduale precum şi evacuarea accidentală trebuie întocmite pentru a ajuta în stabilirea controalelor 

adecvate circumstanţelor locale. Evitaţi contactul cu produsul fierbinte. Evitaţi contactul produselor 
fierbinţi din bitum cu apa. Risc de împroşcare a materialului fierbinte. Fixaţi de pământ/sigilaţi 

recipientele, rezervoarele şi echipamentele de transfer/primire. Nu inhalaţi fumurile emise de produsul 

fierbinte. Folosiţi echipament de protecţie personală conform cerinţelor. Pentru mai multe informaţii 
privitoare la echipamentul personal de protecţie şi condiţiile de funcţionare vezi Scenarii de expunere. 

Asiguraţi-vă că măsurile adecvate de curăţenie sunt folosite. Materialele contaminate nu ar trebui să fie 

lăsate să se acumuleze în zonele de lucru şi nu trebuie niciodată menţinute în buzunare. Menţineţi departe 
de mâncare şi băutură. Nu consumaţi mâncare, nu beţi şi nu fumaţi atunci când lucraţi cu produsul. Spălaţi 

bine mâinile după manevrare. Schimbaţi hainele contaminate la sfârşitul turei de lucru.  
 

7.2. Condiţii pentru depozitarea în siguranţă, inclusiv orice incompatibilităţi.  

Măsuri tehnice :  Înainte de a pătrunde în rezervoarele de depozitare şi de a începe orice operaţiune într-un spaţiu închis, 
verificaţi conţinutul atmosferic de oxigen, hidrogen sulfurat (H2S) şi inflamabilitatea. Folosiţi 

echipament de protecţie personală adecvat aşa cum se impune. Recipientele goale pot conţine reziduuri 

inflamabile de produs. Nu sudaţi, lipiţi, găuriţi, tăiaţi şi nu incineraţi recipientele goale decât dacă acestea 
au fost curăţate adcvat. Produsul fierbinte nu trebuie turnat niciodată turnat în recipiente fără a se verifica 

în prealabil dacă recipientul este complet uscat.  

Condiţii de depozitare :  Curăţarea, inspectarea şi mentenanţa structurii interne a rezervoarelor de depozitare trebuie efectuate 
doar de personal corect echipat şi instruit aşa cum definesc reglementările naţionale, locale sau cele ale 

companiei.  

Zona de depozitare :  Configuraţia zonei de depozitare, proiectarea rezervorului, echipamentele şi procedurile de operare trebuie 
să se conformeze legislaţiei europene, naţionale sau locale relevante. Instalaţiile de depozitare trebuie 

proiectate cu lianţi adecvaţi în caz de scurgeri sau inflitraţii. În cazul unei depozitări pe termen lung, pe 

pereţii interni sau pe acoperişul rezervoarelor se pot forma depozite (materiale carbonifere sau sulfuri 
ferice). Aceste depuneri pot fi inflamabile şi se pot aprinde la contactul cu aerul. Depozitaţi separatde 

agenţi de oxidare.  

Reguli speciale pentru ambalare :  Dacă produsul este furnizat în recipienti: Menţineţi produsul doar în recipientul original sau în 
recipiente adecvate pentru acest tip de produs.  

Materiale de ambalare :  Auto-încălzirea care să provoace aprinderea la suprafeţele materialelor poroase sau fibroase impregnate 

cu uleiuri sau bitum poate apărea la temperaturi de chiar 100°C. Contaminarea cu ulei sau bitum a 
materialelor de izolare termică şi acumularea de cârpe uleioase sau materiale similare în apropierea 
suprafeţelor fierbinţi trebuie deci evitată, iar acolo unde este necesar trebuie să se înlocuiască căptuşeala 
cu un tip de izolaţie non-absorbantă. Materiale recomandate: pentru recipiente, sau căptuşeli de recipiente 
folosiţi materiale special aprobate pentru folosirea cu acest produs. Majoritatea materialelor sintetice nu 
sunt potrivite pentru recipiente sau căptuşeli de recipiente datorită rezistenţei scăzute la căldură.  

 

7.3. Întrebuinţări finale specifice  

Această subtanţă este manipulată în Condiţii Strict Controlate în conformitate cu reglementarea REACH, articolul 17 (3) pentru produse inetremdiare izolate la 
faţa locului. În cazul în care substanţa este transportată la alte unităţi pentru continuarea procesării, aceasta trebuie manipulată la aceste unităţi sub aceleaşi 

Condiţii Strict Controlate prevăzute de Reglementarea REACH, art. 18 (4). Documentaţia unităţii care sprijină amenajările de manipulare în siguranţă inclusiv 

selectarea măsurilor inginereşti, administrative şi a echipamentului personal de protecţie ce se va face în conformitate cu sistemele de management bazate pe 
riscuri, este disponibilă la fiecare unitate de producţie.confirmarea scrisă despre aplicarea Condiţiilor Strict Controlate a fost primită de la fiecare Distribuitor 

implicat sau Unitate de Procesare ulterioară/Utilizator al intermediarului Registratorului.  
 

8. Controlul expunerii/protecţia personală  

8.1. Parametrii de control  

Nu sunt disponibile date relevante.  

 
8.2. Controlul expunerii  

Controale inginereşti adecvate :  Hidrogenul sulfurat se poate acumula în spaţiu frontal al rezervoarelor de depozitare ce conţin bitum şi 

pot ajunge la concentraţii potenţial periculoase. Procedurile de monitorizare ar trebui alese în 
conformitate cu indicaţiile impuse de autorităţile naţionale sau contractele de muncă. În absenţa unor 

astfel de indicaţii, expunerea directă la fumuri de bitum poate fi evaluată printr-un număr de metode. 

Orice comparaţie ar trebui efectuată doar între datele obţinute cu aceeaşi procedură. Expunerea 
dermatologică poate fi evaluată prin folosirea metodei de plasture dermatologic. Temperaturile de 

depozitare şi manevrare ar trebui menţinute cât de scăzute posibil pentru a reduce la minim producţia de 
fumuri. Reduceţi la minim expunerea la fumuri. Atunci când produsul fierbinte este manipulat în spaţii 

închise, trebuie să furnizaţi ventilaţie locală eficientă. Nu accesaţi rezervoarele de depozitare goale până 

când nu s-au efectuat măsurători ale nivelului de oxigen disponibil. . 
Echipamentul personal de protecţie  :  Folosirea echipamentului personal de protecţie trebuie să fie compatibilă cu practicile de igienă 

profesională bune. Protecţia capului/gâtului. Îmbrăcăminte rezistentă la căldură.  

 

Protecţia mâinilor :  Mănuşi rezistente la căldură cu menşete lungi sau apărătoare. Mănuşile trebuie ispectate periodic şi 

schimbate în caz de uzură, perforaţii sau contaminare.  
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Bitum pentru pavaje 
Fişă de date pentru siguranţă 
în conformitate cu Reglementarea  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

Protecţia ochilor :  Dacă împroşcarea este posibilă, trebuie să folosiţi echipamente de protecţie a feţei (ecran de protecţie şi/sau 

ochelari de siguranţă) 

Protecţia pielii şi a corpului :  Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie pentru operaţiunile cu material fierbinte: salopete rezistente la căldură 
(cu cracul pantalonilor peste cizme şi mâneci peste manşetele mănuşilor), cizme rezistente la căldură cu 

clasă mare împotriva alunecării (ex. Piele). Salopetele ar trebui să fie schimbate la sfârşitul turei de lucru 
şi curăţate după cum este necesar pentru a evita transferul de produs pe îmbrăcăminte sau lenjerie. Pentru 

operaţiuni de încărcare/descărcare: purtaţi cască de protecţie cu vizor integrat care să acopere în întregime 

faţa şi protecţie pentru gât.  

Protecţia căilor respiratorii :  Bitumul încălzit va emana fumuri. Cu toate că este puţin probabil ca acestea să prezinte un pericol pentru 
sănătate, pentru a evita iritarea tractului respirator, expunerea ar trebui redusă la un nivel minim prin 
urmărirea practicilor de muncă corecte şi prin asigurarea unei ventilaţii corecte în jurul zonei de lucru. 
Fumurl de asfalt (bitum), hidrogenul sulfurat. Pentru acest material există limite profesionale de expunere 
stabilite de: Autorităţile Naţionale pentru statele membre UE, Autorităţile Naţionale pentru alte ţări (ce nu 
sunt membre UE), Corpurile Profesionale Competente (adică Conferinţa Americană a Igieniştlor 
Industriali, AGGIH). Aceste valori sunt recomandate dar nu sunt obligatorii din punct de vedere legal, 
exceptând cazul în care sunt adoptate în cadrul unei legislaţii naţionale sau contracte colective de muncă. 
Valorile recomandate pentru limitele profesionale de expunere nu au menirea de a înlocui vreo valoare 

stabilită de reglementări oficiale sau contracte de muncă. În spaţiile unde există riscul de acumulare a 
hidrogenului sulfurat se va folosi echipament aprobat de protecţie a respiraţiei: mască de faţă completă cu 
cartuş/filtru de tip „B” (gri pentru vapori anorganici inclusiv H2S) sau aparate de respiraţie autonome 
(SCBA). Dacă nivelele de expunere nu pot fi determinate sau estimate cu suficientă încredere, sau dacă 
există posibilitatea unui deficit de oxigen, se va folosi doar echipament de tip SCBA.  

Protecţie pentru pericole termice :  Materialele manipulate la temperaturi ridicate pot cauza arsuri termice prin contactul cu produsul incandescent. 
Pericole termice:  

Controlul expunerii mediului ambiental :  Stocaţi produsele finite în recipiente închise (ex.rezervoare compacte, tambururi, canistre);  

Controlul expunerii consumatorilor :  Markeri biologici urinari ai expunerii la PA pot furniza o indicaţie a expunerii la bitum. Valorile limită 
asociate (contaminanţii aerieni): nu există. Substanţă înregistrată ca Intermediar Izolat sub CSC). Această 
substanţă este manipulată în Condiţii Strict Controlate în conformitate cu reglementarea REACH, articolul 

17 (3) pentru produse intermediare izolate la faţa locului. În cazul în care substanţa este transportată la alte 

unităţi pentru continuarea procesării, aceasta trebuie manipulată la aceste unităţi sub aceleaşi Condiţii Strict 
Controlate prevăzute de Reglementarea REACH, art. 18 (4). Documentaţia unităţii care sprijină amenajările 

de manipulare în siguranţă inclusiv selectarea măsurilor inginereşti, administrative şi a echipamentului 

personal de protecţie ce se va face în conformitate cu sistemele de management bazate pe riscuri, este 
disponibilă la fiecare unitate de producţie. Confirmarea scrisă despre aplicarea Condiţiilor Strict Controlate 

a fost primită de la fiecare Distribuitor implicat sau Unitate de Procesare ulterioară/Utilizator al 

intermediarului Registratorului. 
 

9. Proprietăţi fizice şi cimice  

9.1. Informaţii asupra proprietăţilor fizice şi chimice de bază  

Aspect :  material solid flexibil, solid incandescent   

Starea fizică :  Solidă 

Punctul de fierbere :  > 400 °C 

Punctul de aprindere :  > 220 °C 

Densitatea :  > 1 g/cm³ 

Vâscozitatea :  > 135 mm²/s 135°C 

Vâscozitatea, cinematică  :  > 135 mm²/s 135°C 

pH :  nu este aplicabil  

9.2. Alte informaţii  

Nu sunt disponibile date relevante  
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Contactul dintre produsul fierbinte şi apă va rezulta într-o expansiune violentă pe măsură ce apa se transformă în aburi. Acest lucru  poate cauza 

împroşcarea produsului fierbinte, sau avarierea, ori pierderea completă a acoperişului rezervorului.  
 

10.2. Stabilitatea chimică 

Nu necesită adăugarea de stabilizatori speciali.  
 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Nu sunt disponibile date relevante  
 

10.4. condiţii de evitat 

Nu sunt disponibile date relevante  
 

10.5. Materiale incompatibile 

Nu sunt disponibile date relevante  
 

10.6. Produse de descompunere periculoase 

Nu sunt disponibile date relevante  
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Bitum pentru pavaje 
Fişă de date pentru siguranţă 
în conformitate cu Reglementarea  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

11. Informaţii toxicologice  

11.1. Informaţii asupra efectelor toxicologice 
 

Bitum pentru pavaje 

LD50 oral, şobolan > 2000 mg/kg 

LD50 dermic, iepure > 2000 mg/kg 
 

12. Informaţii ecologice  

12.1. Toxicitate  

Nu sunt disponibile date relevante  
 

12.2. Durabilitate şi degradabilitate 

Nu sunt disponibile date relevante  
 

12.3. Potenţialul de bioacumulare 

Nu sunt disponibile date relevante  
 

12.4. Mobilitatea în sol 

Nu sunt disponibile date relevante  
 

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB 

Nu sunt disponibile date relevante  
 

12.6. Alte efecte adverse 

Nu sunt disponibile date relevante  
 

13. Indicaţii pentru evacuare  

13.1. Metode de tratare a deşeurilor  

 Nu sunt disponibile date relevante  
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Bitum pentru pavaje 
Fişă de date pentru siguranţă 
în conformitate cu Reglementarea  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

14. Informaţii despre transport 
 

14.1 Transport pe uscat (ADR) 

Nr. UN. (ADR) :   3257 

Clasa (ADR): :   9 – Diverse substanţe şi articole periculoase 

Denumirea adecvată pentru livrare :   Lichid la temperatură ridicată, n.o.s 

Denumirea adecvată pentru livrare -supliment  :   Bitum >= 100°C 

Grupa de ambalare (ADR) :   III 

Etichete de pericol (ADR) :   9 - Diverse substanţe şi articole periculoase 

 

Număr identificare pericol (Nr. Kemler ) :   99 

Descrierea documentului de transport :   UN 3257 Lichid la temperatură ridicată, n.o.s (Bitum>= 100°C), 9, III, (D) Codul 

de clasificare (ADR) :   M9 

Cod restricţie tunel (ADR) :   D 

Plăcuţe de înmatriculare portocalii :    

 

 
14.2 Transport pe uscat (RID) 

Nr. UN.. (RID) :   3257 

Clasa (RID) :   9 

Denumirea adecvată pentru livrare :   Lichid la temperatură ridicată, n.o.s 

Denumirea adecvată pentru livrare -supliment  :   Bitum >= 100°C 

Codul de clasificare (RID) :   M9 

Etichete de pericol (RID) :   9 

 

Grupa de ambalare (RID) :   III 

Plăcuţe de înmatriculare portocalii :    

 

 
14.3 Transport pe ape fluviale (ADN) 

Nr. UN(ADN) :   3257 

Clasa (ADN) :   9 

Denumirea adecvată pentru livrare :   Lichid la temperatură ridicată, n.o.s 

Denumirea adecvată pentru livrare -supliment  :   Bitum >= 100°C 

Codul de clasificare (ADN) :   M9 

Grupa de ambalare (ADN) :   III 

Etichete de pericol (ADN)  :   9 

 

Pericole(ADN) :   9+S 
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Bitum pentru pavaje 
Fişă de date pentru siguranţă 
în conformitate cu Reglementarea  (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) 

 

14.4 Transport maritim (IMDG) 

Nr. UN (IMDG) :   3257 

Clasa (IMDG) :   9 

Denumirea adecvată pentru livrare :   Lichid la temperatură ridicată, n.o.s 

Denumirea adecvată pentru livrare -supliment  :   Bitum >= 100°C 

Grupa de ambalare (IMDG) :   III 

Poluant maritim :   Nu 

EmS :   F-A; S-P 

14.5 Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Nr. UN. (ICAO) :   - 

Clasa (ICAO) :   - 

Denumirea adecvată pentru livrare                                 :   Lichid la temperatură ridicată, n.o.s 

     Denumirea adecvată pentru livrare -supliment          :   Bitum >= 100°C 

14.6.Precauţii speciale pentru utilizator  
 

Alte informaţii :  nu sunt disponibile informaţii suplimentare  

15. Informaţii pentru reglementare 

15.1. Reglementări/legislaţie pentru siguranţă, sănătate şi mediu specifice pentru subtanţă sau amestec  

15.1.1. Reglementări UE 

Nu sunt disponibile date relevante  

15.1.2. Reglementări naţionale  

Legislaţie regională HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili. 

HG 92/2003 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase; 

HG 597/2007 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice privind clasificarea, etichetarea 
şi ambalarea preparatelor chimice periculoase aprobată prin HG92/2003. 

HG 347/2003, HG 932/2004, HG 646/2005, HG498/2007 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a 
utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; 

Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase; 

HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; 

Regulamentul (CE)nr.1907/2006 - REACH. 

HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea regulamentului (CE) 
nr.1907/2006/CE - REACH; 

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; 

Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi HG 
1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea 

protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor  

chimici-anexa 1;  

15.2. Evaluarea siguranţei chimice  

Evaluarea siguranţei chimice :  Pentru această substanţă s-a efectuat o evaluare a siguranţei chimice.   

16. Alte informaţii 

Articole SDS modificate :  toate capitolele au fost revizuite 

Surse de date :  Dosarul de înregistrare CONCAWE. Datele rezultă din lucrări de referinţă şi literatură. Datele se bazează pe 

experienţa practică.  

Abrevieri şi acronime :  C&L – Clasificare şi etichetare 

CAS – Serviciul Abstract pentru substanţe Chimice. Vezi 
www.cas.org.  

CMR – carcinogen, Mutagen şi reprotoxic 
CONCAWE – Conservareaaerului curat şi apei în Europa 

 CSA – Evaluarea siguranţei chimice 

 CSR –Raport pentru siguranţa chimică 
 DNEL – Derivat Nivel fără efect 

 DSD – Directiva pentru substanţe periculoase 

Număr EC –Număr chimic european : EINECS, ELINCS sau NLP 

EINECS – Invetarul european pentru substanţe comerciale existente  
ELINCS – Lista europeană pentru substanţe chimice notificate 

 ES –Scenarii de expunere  
ESIS – sistemul European de informaţii pentru substanţe 

GHS – sistem armonizat la nivel global pentru clasificarea şi etichetarea subsanţelor chimice.  

Recomandări pentru instructaje :  Înainte de a manipula , depozita sau a folosi prezenta substanţă pentru prima dată, angajaţii trebuie să fie 
informaţi. Asiguraţi-vă că aceştia au cunoştinţe despre riscul de intoxicaţie. Persoanele ce poartă aparate 

de respiraţie trebuie instruite în mod adecvat. Instruirea specială pentru acordarea primului ajutor este 

necesară.  
Declaraţii de precauţiune (CLP): 

 

 
Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele noastre actuale şi sunt destinate descrierii produsului doar în vederea urmării cerinţelor de sănătate, siguranţă şi 

de mediu. Trebuie deci să fie inetrpretate ca garantând orice proprietate specifică a produsului.  

http://www.cas.org/

