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FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE 

Mortar de zidărie pentru BCA în strat subțire 
SILVADEZ S-BCA 

Ediţia: 1 Data emiterii: 10.2011 
Data revizuirii: 01.2013 

 
 

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI ŞI A SOCIETĂŢII 
1.1 Identificarea produsului: Mortar de zidărie pentru BCA în strat subțire SILVADEZ S-BCA 
1.2 Utilizarea produsului: pentru zidirea în strat subțire a blocurilor de zidărie din materiale 

usoare tip BCA și BCU 
1.3 Unitate producătoare:  
 

Producător: S.C.Casito Transimpex S.R.L.  
Comuna Pestisu Mic, Str. Manerau nr. 1, Judetul Hunedoara 
Tel/Fax: 0254 711819 
Web: www.silvadez.ro E-mail: contact@silvadez.ro 

2.  IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1 Fraze de risc: 
produsul este iritant XI 

R36/37 – Iritant pentru ochi şi sistemul respirator 
R 38 – Iritant pentru piele 
R 43 – Poate cauza o iritare în contact cu pielea 

2.2 Fraze de securitate: S 2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
S 22- A nu se inhala praful 
S 24/25 – Evitaţi contactul cu pielea şi ochii 
S 26 – În caz de contact cu ochii se va spăla abundent cu apă şi se 
consultă un specialist 
S 37 – A se purta mănuşi de protecţie adecvate 
S 38 – În cazul unei ventilaţii insuficiente a se purta echipament 
respirator corespunzător 
S 46 – În caz de înghiţire, a se consulta medicul şi a i se arăta 
ambalajul sau eticheta 

2.3 Pericol de aprindere sau 
explozie: 

- nu este inflamabil 

2.4 Pericol pentru sănătate: concentraţia admisă – 15mg/m3 

 
3. COMPOZIŢIA/INFORMAŢII ASUPRA COMPONENŢILOR 

Denumire 
componenţi 

Proporţie 
% Nr. CAS Nr. 

EINECS Simbol R S 
Ciment Portland 10-30 65997-15-1 266-043-4 Xi 36/37,38,43 22,24,25 
Nisip cuarţos uscat >30 - - - - - 

Filer 5-15 1317-65-3 - - - - 
Var 1-10 1305-62-0 215-137-3   Xi 34,36,37,38 2-22,24/25,26,36,38 

 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1 Informaţii generale: Scoateţi hainele contaminate cu produs. 
4.2 Ochii: Se spală ochii abundent cu apă, după care se va solicita asistenţă 

medicală 
4.3 Inhalare: Persona afectată va fi mutată la aer curat. 
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4.4 Ingerare: Se va da persoanei care a înghiţit produsul să bea multă apă şi va  
fi consultat medicul. 

4.5 Pielea: Se va spăla zona contaminată cu apă şi săpun şi se va aplica o 
cremă de protecţie. 

   
5. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
produsul nu arde şi nu este inflamabil. 

 
6. MĂSURI LUATE ÎN CAZ DE PIERDERI ACCIDENTALE 
6.1 Precauţii personale: Evitaţi contactul cu pielea şi utilizaţi sisteme de protecţie. 
6.2 Precauţii pentru mediu 
înconjurător: 

Se va avea grijă ca apele de spălare să nu se  deverseze la canal 
sau în cursuri de apă. 

6.3 Metoda de curăţare: În timpul curăţeniei, personalul va fi protejat de inhalare. În caz de 
împrăştiere în stare umedă personalul care asigură curăţenia 
trebuie protejat împotriva contactului cu pielea. Îndepărtarea 
urmelor de mortar se face cu apă respectând prevederile de la 
pct.6.2. 

 
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE:  
7.1 MANIPULARE: la manipulare se evită contactul cu umezeală în prezenţa căreia 

produsul devine iritant pentru ochi şi piele. Se vor evita inhalarea  
şi ingerarea. 

7.2 DEPOZITARE: se va depozita în locuri uscate, în ambajajul original, pe paleţi de 
lemn. 

8. CONTROLUL NIVELULUI DE NOXE/PROTECŢIE INDIVIDUALĂ  
8.1 Valori limită de expunere: conform Legii 319/2006 limita legală de expunere este de 15 

mg/m3. 
8.2  Controlul expunerii:  
8.2.1 Controlul expunerii 
ocupaţionale: 

echipamentul de protecţie individuală se acordă conform 
reglementărilor în vigoare. 

a) Protecţiea respiraţiei: În stare umedă nu are efect iritant asupra aparatului respirator. În 
stare uscată se recomandă purtarea unei măşti de protecţie contra 
prafului, cu marcaj CE, în lipsa unei ventilaţii corespunzătoare. 

b) Protecţia mâinilor: Se recomandă mănuşile de protecţie din poliamidă contra prafului, 
care au marca CE. 

c) Protecţia ochilor: Se recomandă ochelarii de protecţie etanşi, cu laturi de apărare sau 
ochelari de protecţie cu vederea largă. 

d) Protecţia pielii: Purtaţi echipament care acoperă complet pielea: pantaloni lungi, 
halate cu măneci lungi, cu maşete încheiate şi încălţăminte care 
împiedică intrarea prafului. 

e) Măsuri generale de siguranţă 
şi igienă: 

Purtaţi echipament de protecţie individual, uscat şi curat. Când 
este necesar se utilizează crema de protecţie. Nu se mănâncă, nu 
se bea şi nu se fumează în zona de lucru. Se va asigura o bună 
igienă personală înainte de masă. Se vor asigura sisteme de 
ventilare generală şi locală pentru menţinerea concentraţiei de praf 
sub limita admisă. 
 

f) Ventilația: Se vor asigura sisteme de ventilaţie generală şi locală pentru a 
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menţine concentraţiile de praf sub limita admisă. 
g) Puncte de prim ajutor: Se vor asigura staţii de spălare a ochilor în zona de lucru, iar în 

caz de urgenţă şi duşuri rapide de protecţie. 
h) Echipamentul contaminat: Echipametul contaminat se va separa de hainele de lucru şi se va 

spăla înainte de reutilizare. 
 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
9.1 Informaţii generale: - Aspect: pulbere gri 

- Miros: fără miros 
- Solubilitate în apă: până la 2,3 g/l 
- Densitate: 1350-1500 kg/m3 

9.2 Date importante pentru 
sănătate, securitate şi mediu: 

- Incompatibilităţi chimice: substanţe alcaline, halogenuri, 
substanţe organice solubile în apă, acizi organici şi anorganici 
- Valoare PH: nu se determină 
- Punct de fiebere: nu este caracteristic 
- Punct de inflamabilitate: nu este inflamabil 
- Proprietăţi explozive: nu se determină 
- Proprităţi oxidante: nu se determină 
- Presiune de vapori: nu se determină 
- Densitate relativă: nu se determină 
- Solubilitate în apă: până la 2,3 g/l 
- Coeficient de partiţie n-octanol/apă: nu se determină 
- Vâscozitate: nu se determină 
- Densitate de vapori: nu se determină 
- Grad de evaporare: nu se determină 

9.3 Alte informaţii: nu este cazul. 
 
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
10.1 Stabilitate: este stabil în condiţii normale de temperaturi şi depozitare 
10.2 Materiale de evitat (apa, acid, aer, baze, alte substanţe): trebuie evitat contactul 

produsului ambalat cu apa în momentul depozitării. 
10.3 Produse de descompunere 
periculoase: 

nu au fost identificate 

 
 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE: 
a) Contactul cu ochii: risc de rănire a ochilor. 
b) Inhalare: inhalarea prafului în concentraţii ridicate, irită tractul respirator. 
c) Înghiţirea: cantităţi mari pot cauza iritaţii ale tractului gastrointestinal. 
d) Contactul cu piele: efect iritant mai accentuat în contact cu apa, când dă reacţie 

alcalină. 
 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
12.1 Ecotoxicitatea: se va evita deversarea produsului în apele naturale datorită 

modificării pH-lui până la valoarea 12. 
12.2 Mobilitatea: nu există date 
12.3 Persistenţă şi degrabilitate: nu există date 
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12.4 Potenţialul bioacumulator: nu există date 
12.5 Alte efecte adverse: nu se cunosc 
   
 
13. CONSIDERAŢII REFERITOARE LA EVACUAREA DEŞEURILOR (captare, neutralizare, 
deversare, etc). 
Conform legislaţiei în vigoare privind eliminarea deşeurilor, reziduurile şi deşeurile se vor depozita în 
locurile destinate pentru depozitarea materialelor de construcţie, sortate pe deşeuri reutilizabile şi 
nereutilizabile. Nu se vor face deversări în canale sau cursuri de apă.  
 
14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 
14.1 Observaţii cu privire la 
transport 

 

a) Clasificare: Nu se consideră că prezintă un risc pentru transport. 
b) ADR (Transport auto): Nu este supus identificării. 

c) RID (Cale ferată): Nu este supus identificării. 
d) IMDG/GGVSea 
(Transport naval): 

Nu este supus identificării. 

14.2 Alte informaţii: Nerestricţionat de la nici un transport naţional sau internaţional. 
Produsul este ambalat, etichetat corespunzător, aşezat pe paleţi şi 
înfoliat pentru ca în timpul transportului să fie ferit de deteriorări  
datorate intemperiilor. 

 
15. INFORMAŢII  REFERITOARE LA REGLEMENTĂRI SPECIFICE APLICABILE 
Clasificare produs: Produsul este clasificat conform OUG 200/2000 aprobată prin 

legea 451/2001, HG 490/2002, HG92/2003 şi HG597/2007. 
 

Reglementări naţionale: 
 

OUG 200/2000  privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată prin  
Legea 451/2001. 
OUG 195/2005 privind protecţia mediului modificată şi 
completată de Ordonanţa 114/2007 
Legea 456/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale 
reciclabile. 
HG 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de 
gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a 
deşeurilor. 
HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 95/2005 
privind stabilirea criteriilor de acceptare a deşeurilor din fiecare 
clasă de depozit. 
Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 
pentru aprobarea normativului tehnic privind depozitatrea 
deşeurilor. 
Reglementare nr. 1907/2006/CE  privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
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SR 13253/1996 – Ambalaje- Etichetarea substanţelor şi produşilor 
chimici periculoşi. 
Ordinul Ministerului – Normativ cadru pentru acordarea şi 
utilizarea echipamentului individual de protecţie. 

 
16. ALTE INFORMAŢII 
16.1 Observaţii importante: Se recomandă ca informaţiile din prezenta fişă de securitate să fie 

transmise utilizatorului. 
Utilizatorul răspunde pentru luarea tuturor măsurilor de precauţie 
care corespund legislaţiei. 

16.2 Limitări: Aceste informaţii sunt specifice produsului şi nu sunt valabile 
pentru produse similare nici pentru amestecuri nerecomandate cu 
alte produse. 
Utilizarea produsului în alte scopuri decât cel pentru care este 
prevăzut implică riscuri care cad în răspunderea utilizatorului. 

 


