
 

Amietol ®  M21

Revizia (data) 11/22/2010
Numărul revizuirii 1

1.IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / PREPARĂRII ŞI A SOCIETĂŢII / INTREPRINDERII

Element de identificare a
produsului

Denumirea produsului Amietol ®  M21
Sinonime 2-Dimethylaminoethanol (DMAE)
Număr de înregistrare REACH 01-2119492298-24-0000

Utilizarea substanţei/amestecului
Utilizări identificate Intermediar de sinteză
Utilizări nerecomandate Cosmetice

Mâncare sau alimente

Detalii referitoare la fabricant
sau furnizor

Identificarea societăţii/întreprinderii Taminco N.V.
Adresa Pantserschipstraat 207

9000 GENT
BELGIUM

Adresa electronică (e-mail) MSDS_FCH@taminco.com
Telefon (+32) 9 254 14 11
Fax (+32) 9 254 14 10

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de
urgenţă

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă (+32) 9 254 10 36

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE

C : R34
Xn : R20/21/22
R10
S1/2, S25, S26, S36/37/39, S45

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008

_____________________________________________________________________________________________

conform directivei CE 1907/CE/2006
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Clasificarea substanţei sau a
amestecului

H226 : Flam. Liq. cat. 3
H302 : Acute oral Tox. cat. 4
H312 : Acute dermal Tox. cat. 4
H331 : Acute inhalation Tox. cat. 3
H314 : Skin Corr. cat. 1B
H318 : Eye Damage cat. 1

Frază de precauţie - Prevenire P210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe
încinse. - Fumatul interzis
P233 - Păstraţi recipientul închis etanş
P240 - Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul
de recepţie
P241 - Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat antideflagrante
P242 - Nu utilizaţi unelte care produc scântei
P243 - Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice
P261 - Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul
P262 - Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea
P264 - Spălaţi-vă pe faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după
utilzare
P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului
P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de
protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei

Frază de precauţie - Intervenţie P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o
în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi
imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun
P363 - Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă
timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest
lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P311 - Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
P370 + P378 - În caz de incendiu: Se vor folosi pentru stingere nisip uscat, o
substanţă chimică uscată sau spumă rezistentă la alcooli

Frază de precauţie - Depozitare P403 + P235 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece
P403 + P233 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis
etanş
P405 - A se depozita sub cheie

Frază de precauţie - Eliminare P501 - Aruncaţi conţinutul/containerul la o instalaţie de incinerare aprobată

Elemente pentru etichetă

Denumirea produsului Amietol ®  M21
Pictograme de pericol

_____________________________________________________________________________________________
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Cuvânt de avertizare
Pericol

Fraze de pericol
H226 - Lichid şi vapori inflamabili
H331 - Toxic în caz de inhalare
H312 - Nociv în contact cu pielea
H302 - Nociv în caz de înghiţire
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor
Fraze de precauţie
P261 - Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul
P262 - Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a
feţei
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie
P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma
P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi
P311 - Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

Alte pericole

Alte pericole care nu rezultă din clasificare
Necunoscut

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta
paragraful 16

3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

Haz/Non-haz
Denumire chimică Nr. CAS Procent masic EINECS Număr de înregistrare

2-(Dimethylamino) ethanol 108-01-0 >99 203-542-8 01-2119492298-24-0000

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Indicaţii generale Se va scoate victima imediat la aer proaspăt. Se va acorda asistenţă medicală imediată. Se
va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. Se vor dezbrăca imediat hainele şi
încălţămintea contaminate. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

_____________________________________________________________________________________________
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Contact cu ochii Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute
Se va îndepăra lentila de contact
Se va chema un medic
Se va spăla în mod continuu ochii în timpul transportului la spital

Contact cu pielea Se va spăla imediat cu săpun şi multă apă, scoţând toate hainele şi încălţămintea
contaminate
Se va consulta un medic
Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire
Se vor curăţa extrem de bine ghetele înainte de folosire

Inhalare P340 - Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie
Dacă respiraţia este dificilă, se va da oxigen
Dacă nu respiră, se va face respiraţie artificială
Simptomele pot fi întârziate
Este necesar un examen medical imediat

Ingerare Se va clăti gura
Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă
Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană inconstientă să înghită
NU se va induce stare de vomă
În caz de ingerare se va consulta de urgenţă un medic căruia Iise va arăta ambalajul sau
eticheta

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

• Produce arsuri ale pielii şi ochilor
• Nociv în caz de înghiţire
• Nociv în contact cu pielea
• Nociv prin inhalare
• Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca o insuficienţă respiratorie ( edem pulmonar)
• Expunerea regulată poate provoca uscarea pielii şi eczemă
• Poate cauza efecte adverse asupra ficatului
• Expunerea prelungită sau repetată poate cauza afectarea sistemului nervos central
• Simptomele includ printre altele cefalee, ameţeală, oboseală, slăbiciune musculară, toropeală şi în cazuri extreme

pierderea cunoştinţei
• Lăcrimare
• Expunerea poate provoca roşeaţă, lacrimare şi usturimi ale ochilor şi de asemenea dureri ale nasului şi gâtului precum
şi tuse

• Inhalarea de vapori irită aparatul respirator şi poate provoca dureri de gât şi tuse
• Sufocare
• Pneumonie
• ameţeală
• Diaree
• Vărsături
• Durere abdominală
• Edem pulmonar
• Astm
• Sunt de aşteptat efecte întârziate, acestea fiind sporite de eforturile fizice
• Poate avea ca rezultat dezagregarea sistemului nervos şi a ficatului

Sunt necesare o îngrijire medicală imediată precum şi un tratament
special

• Se va consulta un medic
• În caz de reacţie alergică după expunere, orice expunere ulterioară trebuie evitată

_____________________________________________________________________________________________
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5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere
corespunzătoare

• Bioxid de carbon (CO2)
• Apă pulverizată
• Produs chimic uscat
• Spumă rezistentă la alcooli

Produse pentru stingerea incendiului
ce nu pot fi folosite din motive de
securitate

• Jet de apă puternic

Pericole specifice ce apar datorită produsului chimic

Riscuri specifice • Inflamabil
• Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea
• Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul
• Încălzirea sau un incendiu poate să elibereze gaze toxice

Riscuri specifice oxizi de azot (NOx)
Monoxid de carbon

Metode specifice de intervenţie • Se vor ţine produsul şi containerul gol, la distanţă de sursele de căldură şi foc
• Se vor răci recipientele /rezervoarele cu jet de apă
• Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de canalizare
• Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta trebuie

eliminată în sistemul de canalizare

Echipament de protecţie şi măsuri de prevedere pentru pompieri

Se va purta îmbrăcăminte completă de protecţie precum şi aparat respirator autonom

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

• Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea
• Se va evacua personalul în zone sigure
• Se vor ţine persoanele la distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de vânt
• Se va purta aparat respirator autonom şi îmbrăcăminte de protecţie
• Mănuşi din cauciuc

Precauţii pentru mediul înconjurător

• Nu va fi eliberat in mediul înconjurător
• Se va îndepărta imediat substanţa aderentă
• Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare
• Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de canalizare

Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

• Se va folosi echipament rezistent la explozii
• Se va purta aparat respirator autonom şi îmbrăcăminte de protecţie
• Se va absorbi scurgerea cu ajutorul unui material inert (spre exemplu nisip sau pământ) şi apoi se va pune într-un container de

deşeuri chimice

7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

_____________________________________________________________________________________________
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7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA
Precauţii pentru manipularea
în condiţii de securitate

• Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu aspirare de aer
• Se vor folosi unelte anti-scântei precum şi echipament verificat la explozii
• Se va purta echipamnet individual de pretecţie
• Nu se va mânca, bea sau fuma când se foloseşte produsul
• Se vor spăla mâinile înainte de manipulare
• Se vor îndepărta hainele contaminate şi echipamentul de protecţie înainte de a intra în zonele unde se mănâncă
• Se va verifica faptul că locurile de spălare a ochilor şi duşurile de protecţie sunt amplasate în apropierea locului de muncă
• Se va evita inhalarea vaporilor sau e ceţii

Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale
incompatibilităţi

• Conform cu reglementările locale şi naţionale
• Se va ţine departe de flăcări neprotejate, suprafeţe fierbinţi sau surse de aprindere
• Se va ţine ambalajul ermetic închis
• Se va păstra într-un loc uscat, rece şi bine ventilat

Utilizare finală specifică
(utilizări finale specifice)

Vezi de asemenea secţiunea 1
 Scenariu de expunere :: Anexă

8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALA

Parametri de control
Valori indicative de expunere

Denumire chimică ACGIH TLV EU Japonia
2-(Dimethylamino) ethanol Not listed

Controale ale expunerii

Controale tehnice • Evacuare locală

Echipamentul individual de protecţie

Protecţie pentru ochi/faţă • Ochelari de protecţie perfect adecvaţi
• Mască de protecţie a feţei
• Aparat respirator prevăzut cu o mască completă pentru faţă

Protecţia pielii • Se va purta echipament de protecţie corespunzător
• Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice

Protecţia mâinilor • Mănuşi din neopren
• Mănuşi rezistente la solvenţi (cauciuc butil)
• Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE

89/686/EEC şi standardului EN 374 derivat din aceasta
• Se va discuta cu producătorii de mănuşi de protecţie dacă locul anume de lucru

este convenabil

Protecţia respiraţiei • În cazul formării de vapori se va folosi un aparat respirator cu filtru model K
Protecţia respiraţiei • Aparat respirator autonom (EN 133)

_____________________________________________________________________________________________
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(în caz de concentraţie mai ridicată)

Controlul expunerii mediului • Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare
• Nu se vor contamina apele de suprafaţă
• Se va evita penetrarea produsului în subsol

9. PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

Informaţii generale

Stare fizică lichid
Culoare incolor
Miros tip amină

Informaţii importante referitoare la sănătate, siguranţă şi mediu

Punct/domeniu de fierbere 134.1°C
Punctul de aprindere 40°C
Vâscozitatea 3.58 mPas @ 21.6°C
Presiunea de vapori 10 hPa @ 28.1 °C
Densitatea vaporilor 3.03 (Aer = 1.0)
Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă

log Pow-0.55

pH 10.5  -  11(@100 g/l, 20°C)
Solubilitate în apă miscibil
Proprietăţi oxidante Nu se aplică
Limite de explozie 1.4 - 12.2 vol. %
Proprietăţi explozive Nu este exploziv
punctul de topire/intervalul de
temperatură de topire

-59°C

Densitate 0.89 g/cm3 @ 21.6 °C
Inflamabilitate Inflamabil

Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept piroforice
Temperatura de autoaprindere 230°C
tensiunea superficială 28.2 mN/m @ 20 °C
Constanta de disociaţie pKa:  9.3 @ 20°C

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

Reactivitate
Stabilitate chimică
• Stabil în condiţii normale
• Nu se produce o polimerizare periculoasă

Posibilitatea de reacţii periculoase
Nimic în condiţii normale ale procesului de fabricaţie

Condiţii de evitat
• Căldură, flăcări şi scântei
• Se vor lua măsurile necesare pentru a evita descărcările statice de electricitate (ce pot provoca aprinderea vaporilor

organici)
• Se va manipula în atmosferă de azot şi se va proteja de umezeală

_____________________________________________________________________________________________
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Materiale incompatibile
• Zinc
• arămiu
• Aluminiu
• Acizi tari şi agenţi oxidanţi
• hidrocarburi halogenate
• Izocianaţi

Produşi de descompunere periculoşi
• Încălzirea sau un incendiu poate să elibereze gaze toxice

oxizi de azot (NOx)
Monoxid de carbon
Nitrozoamină
Amoniac

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

Informaţii despre produs

Iritarea ochilor Coroziv
Iritaţia pielii Coroziv
Sensibilizare Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator
efecte mutagene Nu a prezerntat efecte mutagene în decursul experimentelor pe animale
Toxicitatea pentru reproducere Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii
efecte cancerigene Nu este de aşteptat

Experienţa umană

Experienţa umană Produce arsuri ale pielii şi ochilor
Inhalarea de vapori în concentraţii mari poate provoca o insuficienţă respiratorie (
edem pulmonar)
Expunerea regulată poate provoca uscarea pielii şi eczemă
Poate cauza efecte adverse asupra ficatului
Expunerea prelungită sau repetată poate cauza afectarea sistemului nervos central
Simptomele includ printre altele cefalee, ameţeală, oboseală, slăbiciune musculară,
toropeală şi în cazuri extreme pierderea cunoştinţei
Lăcrimare
Expunerea poate provoca roşeaţă, lacrimare şi usturimi ale ochilor şi de asemenea
dureri ale nasului şi gâtului precum şi tuse
Inhalarea de vapori irită aparatul respirator şi poate provoca dureri de gât şi tuse
Sufocare
Pneumonie
Astm
ameţeală
Diaree
Vărsături
Durere abdominală

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

Ecotoxicitate

_____________________________________________________________________________________________

DL50/cutanată/iepure =
DL50/orală/şobolan =

 >3000 mg/kg
CL50/inhalare/4h/şobolan =

 1187 mg/kg
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Mobilitate

Koc = 0.848

Persistenţă şi degradabilitate

Conform testelor de biodegradabilitate acest produs este considerat ca fiind uşor biodegradabil

Potenţial de bioacumulare

Nu se bioacumulează

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

• Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, toxică şi care se bioacumulează (PBT)
• Această substanţă nu este considerată ca fiind foarte persistentă şi nici bioacumulându-se în proporţie mare (vPvB)

Alte efecte adverse

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informaţiilor furnizate

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

În timpul procesului de laminare pot scăpa urme de acrilaţi şi acetat de vinil
• Nu va fi eliberat in mediul înconjurător
• Se va elimina conţinutul/containerul în conformitate cu reglementările locale

Ambalaje contaminate
• Containerele goale trebuie să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi reciclate şi eliminate

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport rutier
Clasa 8
Clasă subsidiară 3
Nr. ONU UN2051
Grupul de ambalare II
Poluanţii marini nu
Denumirea corectă ONU pentru
expediţie

2-Dimethylaminoethanol

Indicator de pericol 83

Transport maritim
Clasa 8
Clasă subsidiară 3

_____________________________________________________________________________________________

CE50/72h/alge  =

LC50 :146.63 mg/l - 96oră

 34.47 mg/l
Toxicitate pentru bacterii EC20 (30 min) :  >1000 mg/l

CE50/48h/daphnae =

Toxicitate pentru peşti Leuciscus
idus
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14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT
Nr. ONU UN2051
Grupul de ambalare II
Poluanţii marini nu
Denumirea corectă ONU pentru
expediţie

2-Dimethylaminoethanol

Transport aerian
Clasa 8
Clasă subsidiară 3
Nr. ONU UN2051
Grupul de ambalare II
Poluanţii marini nu
Denumirea corectă ONU pentru
expediţie

2-Dimethylaminoethanol

15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE
Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului
specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Inventarieri internaţionale

Denumire chimică TSCA EINECS DSL ENCS AICS
2-(Dimethylamino) ethanol X 203-542-8 DSL - Listed (2)-297

(2)-353

Evaluarea securităţii chimice

• A fost efectuată a evaluare a securităţii chimice a acestei substanţe

16. ALTE INFORMAŢII

Această fişă tehnică de securitate conţine modificări faţă de versiunea
precedentă în secţiunile

Revizia (data) 11/22/2010

Cauza reviziei Clasificare şi etichetare referitoare la pericol

Bibliografie -Taminco Proprietary Studies

Lista menţiunilor de risc R
relevante

• R10 - Inflamabil
• R20/21/22 - Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire
• R34 - Provoacă arsuri
• S 1/2 - Păstraţi încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor
• S25 - A se evita contactul cu ochii
• S26 - În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul
• S36/37/39 - Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă
• S45 - În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta)
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Recomandări pentru formarea
personalului

Se vor furniza informaţii adfecvate, instrucţiuni şi cursuri pentru operatori

ALTE INFORMAŢII - FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

Informaţiile conţinute în aceste Norme de Tehnica şi Securitatea Muncii au fost stabilite pe baza conoştiinţelor,
informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informaţiile se refera numai la produsul
specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces de
fabricaţie. fără specificaţie expresă. Aceste informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de
securitate.

Încheierea fişei cum date de securitate
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