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SECȚIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTAN ŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII /                 
                           ÎNTREPRINDERII   
 
1.1 Element de identificare a produsului  
 
Denumire comerical ă:          LAMFIX SO 
 
Cod FDS:                                 F006416 
 
Descrierea chimic ă:               Soluţie apoasă de eter celulozic cu greutate moleculară scăzută  
 
1.2 Utiliz ări relevante ale substan ţei sau amestecului şi utiliz ări contraindicate 
 
Utiliz ări relevante identificate: Produs chimic special pentru utilizări industriale. 
 
Utiliz ări contraindicate:           Nu sunt date disponibile. 
 
1.3 Detalii privind furnizorul fi şei cu date de securitate 
 
Produc ător/Furnizor:              LAMBERTI S.p.A.   
                                                  Via Piave 18 - 21041 Albizzate (VA) 
                                                  Italia 
                                                  Tel.: +39 0331 715 111  
                                                  Fax.: +39 0331 775 577  
                                                  e-mail: hse@lamberti.com 
                                                  Emergency telephone number of the company and/or of an authorised advisory 
                                                  centre: 
                                                  LAMBERTI S.p.A. - Tel. : +39 0331 715 111 
 
Distribuitor:                             S.C. BAYE R SRL 
                                                  Sos. Pipera nr. 42, etaj 1, 16, 17;  
                                                  020112 Bucuresti, Romania  
                                                  Tel:  +40 21 529 59 00 
                                                  Fax: +40 21 529 59 90  
                                                  E-mail:andrei.vior@bayer.com 
 
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen ţă 
 
Telefon de urgen ţă:                021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); 
                                                  Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică,                             
                                                  Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte                   
                                                  Anastasievici nr.1-3; 050463 Bucureşti. 



  lamberti spa                            chemical specialties 

                 FIŞĂ CU DATE  DE SECURITATE             
Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010  

 

LAMFIX SO 

Data reviziei: 12.07.2006                                 Versiunea nr. 2                             Data printării: 08.07.2010 

Versiunea română armonizată: 07.05.2014                                                                             Page 2 of 13 

 

 

SECȚIUNEA 2.     IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
 
2.1 Clasificarea substan ţei sau amestecului 
 
Clasificare conform Directivei de Preparate Pericul oase 1999/45/CE şi amendamentelor, și HG-lui 
937/2010:   
 

Nu este clasificat ca fiind periculos pentru sănătate sau mediu, conform Directivei EC. 

Pentru alte informații, vezi secțiunile 7, 8 și 10 ale acestei Fișe cu Date de Securitate. 

 

2.2 Elemente pentru etichet ă 

Produsul este etichetat conform Directivei de Prepa rate Periculoase 1999/45/CE şi amendamentelor și 
HG-lui 937/2010:   
  
Identificarea produsului:  

Denumire comercial ă:       LAMFIX SO 
 
Simbol de pericol:              Nu este necesar. 
 
Fraze de risc:                      Nu sunt necesare. 
 
Fraze de siguran ță:             Nu sunt necesare. 
 
2.3 Alte pericole 

Nu se cunosc alte pericole. 
 

SECȚIUNEA 3. COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII  
  
3.2 Amestecuri 
 
Descrierea chimic ă:             Soluţie apoasă de eter celulozic cu greutate moleculară scăzută  
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SECȚIUNEA 4.  MĂSURI DE PRIM  AJUTOR 
 
4.1 Descrierea m ăsurilor de prim ajutor 

Contact cu pielea:     După contactul cu pielea, spălaţi cu multă apă și săpun. 
 
Contact cu ochii:        Clătiţi ochii cu multă apă, ridicând din când în când pleoapele superioare şi inferioare. 
                                    Dacă este necesar, solicitaţi asistenţă medicală de specialitate (oftalmolog). 
 
Înghi țire:                     Solicitaţi asistenţă medicală. 
 
Inhalare:                     Ventilați corespunzător zona.  
                                    Scoateţi imediat persoana afectată din zona contaminată.                      
  
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate 

                                 Nu sunt informații disponibile. 
 
4.3 Indica ţii privind orice fel de asisten ţă medical ă imediat ă şi tratamente speciale necesare 

                                 Nu sunt informații disponibile. 
 

SECȚIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR  
 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  
 
Mijloace de stingere  
corespunz ătoare:      În caz de incendiu, utilizaţi: apă pulverizată, dioxid de carbon (CO2), spumă,  pulberi  
                                    chimice uscate.  
 
Mijloace de stingere  
ne-corespunz ătoare:  Nici unul cunoscut. 
 
5.2 Pericole speciale cauzate de substan ţa sau amestecul în cauz ă 

Produ şi periculo şi  
de combustie:           În caz de incendiu, se pot elibera gaze periculoase. Nu inhalați fumul. 
  
5.3 Recomand ări destinate pompierilor 

Echipament special de protec ţie 
pentru pompieri:      Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat pentru   
                                 protecţie respiratorie. 
                                    Echipamentul de protecţie trebuie să fie conform HG 160/2007. 
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SECȚIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL Ă  
 
6.1 Precau ţii personale, echipamente de protec ţie şi proceduri de urgen ţă 

                                Purtaţi mănuși, ochelari și echipament de protecţie.  
                                Pentru echipament de protecţie adecvat, vezi secțiunea 8. 
 
6.2 Precau ţii  pentru mediul înconjur ător:                   

                                Limitaţi scurgerile prin îndiguire cu pământ sau nisip. 
                                Asiguraţi-vă că produsul nu pătrunde în cursurile de apă sau sistemele de canalizare. 
                                În cazul în care produsul a pătruns într-un curs de apă, în sistemul de canalizare, sau a 
                                contaminat solul sau vegetația, informați imediat autoritățile locale competente. 
 
6.3 Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăţare 

                                Dacă este posibil, recuperați produsul  în vederea re-utilizării, sau al eliminării.  
                                În funcție de la caz la caz, produsul poate fi absorbit cu ajutorul unui material absorbant  
                                inert. 
 
6.4 Trimiteri c ătre alte sec ţiuni:                      

                                Pentru informaţii privind echipamentul personal de protecţie, vezi secţiunea 8. 
                                Pentru informaţii privind eliminarea deşeurilor, vezi secţiunea 13. 
 

SECȚIUNEA 7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

 
7.1 Precautii privind manipularea în siguran ţă             

                                Produsul trebuie manipulat în zone prevăzute cu o ventilaţie adecvată. 
                                Evitați  contactul direct cu produsul (a se vedea de asemenea, secțiunea 8). 
                                Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul lucrului.  
 
7.2 Conditii pentru depozitarea în sigurant ă, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi:      

                               Păstraţi în recipiente închise. 
                               Pentru a menţine performanţa produsului, depozitați la temperatura camerei şi protejați 
                               de îngheţ. 
 
Instruc ţiuni privind zona de depozitare: 

                               Asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare în zona de lucru. 
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Materiale adecvate pentru ambalaj:   

                             Butoaie din plastic.  
 
7.3 Utilizare final ă specific ă:                     

                             Produs chimic, special pentru utilizări industriale. 
 

SECȚIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTEC ŢIA PERSONALĂ 

 
8.1 Parametri de control 

Limitele ocupa ţionale  de expunere conform Legii  319/2006  privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi  
HG nr. 1/2012 de modificare şi completare a 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: 
 
Valoare limit ă de expunere (limite na ţionale):    

Nu conține substanțe cu limite naționale de expunere care să necesite monitorizare la locul de muncă. 
 

8.2 Controale ale expunerii 

Asigurați o ventilație adecvată în zonele unde produsul este depozitat și/sau manipulat. 
 
Echipament personal de protec ţie  

Protec ţie respiratorie:  Purtaţi protecție respiratorie, atunci când există riscul de expunere la vapori/spray/praf  
                                      de produs (vezi EN 141 – EN 143 – EN 149). 
 
Protec ţia mâinilor:       Utilizaţi mănuşi de protecţie, confecționate din materiale corespunzătoare pentru un  
                                      contact de scurtă durată, și care asigură protecţie completă la contactul cu  substanţele  
                                      chimice (vezi EN 374). 
 
Protec ţia ochilor:         Ochelari de protecţie cu apărători laterale. 
 
Protec ţia pielii:            Nu sunt necesare măsuri de precauţie speciale, în condiții normale de utilizare. 
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SECȚIUNEA 9. PROPRIETĂŢI  FIZICE ŞI CHIMICE                             

 
9.1 Informa ţii privind propriet ăţile fizice şi chimice de baz ă 

Aspect  
Stare fizic ă:                                      lichid 

Miros:                                                caracteristic 

pH:                                                     7,5 – 9,5 (aşa cum este furnizat) 
 
Punct de topire:                              nu se aplică             

Punct de fierbere:                           cca. 100 °C  

Punct de inflamabilitate:                nu se aplică             

Densitate relativ ă:                           - 

Solubilitate în ap ă:                          solubil  

VOC (VP >0.01 kPa la 20°C):           0%  

9.2 Alte informa ţii 

Nu sunt disponibile alte informații. 
 

SECȚIUNEA 10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

  
10.1 Reactivitate:                           Nu sunt informații disponibile. 
 
10.2 Stabilitate chimic ă:                Produsul este stabil în condiții normale. 
 
10.3 Posibilitatea unor  
reac ţii periculoase:                        Nu sunt informații disponibile. 
 
10.4 Condi ţii de evitat:                   Nu sunt informații disponibile. 
 
10.5 Materiale incompatibile:        Oxidanții puternici. 
 
10.6 Produ şi periculo şi de  
descompunere:                                Produsul este stabil în condiții normale. 
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 SECȚIUNEA 11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

 

11.1 Informa ţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acut ă, oral:                 LD50   Oral (Şobolan): > 2.000 mg/kg * 

*pe baza componenților 
 

Corodarea/Iritarea pielii:            Poate provoca o iritație ușoară pielii. 
          
Lezarea grav ă/iritarea ochilor:    Poate provoca o iritație ușoară ochilor.  
 
Inhalare:                                       Nici un pericol de inhalare în condiții normale de utilizare şi la temperatura  
                                                      camerei. 
 
Sensibilizare c ăilor respiratorii  
sau a pielii:                                   Nu sunt date disponibile.     
 
Mutagenitatea celulelor  
germinative:                                 Nu sunt date disponibile.     
 
Cancerogenitatea:                       Nu sunt date disponibile.      
 
Toxicitate pentru reproducere:  Nu sunt date disponibile.      
 
Toxicitate la dezvoltare:              Nu sunt date disponibile.     
 
STOT (toxicitate asupra organelor  
țint ă specifice) – expunere unic ă: Nu sunt date disponibile.  
 
STOT (toxicitate asupra organelor  
ţint ă specifice) –  
expunere repetat ă:                         Nu sunt date disponibile. 
 
Pericol prin aspirare:                      Nu sunt date disponibile. 
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SECȚIUNEA 12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

 
12.1 Toxicitate:      

Toxicitate acvatic ă                                          

Toxicitate specii acvatice:           LC50: > 100 mg /l, (Metoda de calcul, conform Dir.1999/45/CE) 
 
12.2 Persisten ţă şi degradabilitate:  

Biodegradabilitate:                          Nu sunt date disponibile.     
 
12.3 Poten ţial de bioacumulare:  Nu sunt date disponibile.       
  
12.4 Mobilitate în sol:                     Nu sunt date disponibile.     
    
12.2 Persisten ţă şi degradabilitate:  

Biodegradabilitate:                          Nu sunt date disponibile.     
 
12.3 Poten ţial de bioacumulare:  Nu sunt date disponibile.        

 
12.4 Mobilitate în sol:                     Nu sunt date disponibile.       
 
12.5 Rezultate ale evalu ării  
PBT şi vPvB:                                   Nu sunt date disponibile.       
 
12.6 Alte efecte adverse:               Nu sunt date disponibile.       
 
Alte informa ții:                                Utilizaţi conform criteriilor de bună practică industrială, evitând dispersarea 
                                                        produsului în mediu. 
     

SECȚIUNEA 13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 
13.1 Metode de tratare a de şeurilor 

Metode de eliminare  a deşeului: Dacă este posibil recuperați produsul.  
                                                        Dacă nu este posibilă recuperarea, deşeul de produs trebuie predat la  
                                                        puncte de colectare autorizate, sau incinerat în instalații de incinerare  
                                                        corespunzătoare, respectând regulamentele locale în vigoare. 
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                                            În cazul îndepărtării ca deşeu în cadrul UE trebuie utilizat codul de deşeu  
                                            corespunzător valabil, conform Listei Europene de Deşeuri (EWL), respectiv a   
                                            HG nr. 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, inclusiv deşeurile  
                                            periculoase. 
 
                                            Este sarcina utilizatorului (poluatorului) de a stabili codul deşeului conform   
                                            Listei Europene de Deşeuri, în funcţie de sectorul industrial în care îşi  
                                            desfăşoară activitatea. 
 
Legisla ţia privind  
eliminarea de şeurilor:       HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.  
                                        621/2005privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.  
                                        Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. 
                                            HG 427/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind   
                                            incinerarea deşeurilor. 
                                            HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe  
                                            teritoriul României.  
                                        HG 349/2005  privind depozitarea deşeurilor; 
                                        OMAPM nr.75 6/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea  
                                        deşeurilor; 
                                            HG 856/ 2002  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei   
                                            cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
                                            HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin  
                                            HG 268/2005; 
                                            HG 268/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind    
                                            incinerarea deseurilor. 
 
Metode de eliminare  a  
deşeului de ambalaj:         Eliminaţi deşeul de ambalaj conform legislaţiei şi normelor în vigoare.  
 
Cod deşeu ambalaj:           15 01 02 ambalaje de materiale plastice 
 
Legisla ţia conform c ăreia se  
elimin ă ambalajele de produs: 
                                             Ordinu l 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la  
                                              ambalaje si deseuri de ambalaje.  
                                              HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.        
                                              621/2005privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.  
                                          HG 1872/2006 pentru modificarea şi completarea HG 621 /2005 privind  
                                          gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.    
                                              HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.    
 



  lamberti spa                            chemical specialties 

                 FIŞĂ CU DATE  DE SECURITATE             
Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010  

 

LAMFIX SO 

Data reviziei: 12.07.2006                                 Versiunea nr. 2                             Data printării: 08.07.2010 

Versiunea română armonizată: 07.05.2014                                                                             Page 10 of 13 

 

 

SECȚIUNEA 14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT  
 
Transport terestru (ADR/RID):    
14.1 Numărul ONU:                                             Nu este clasificat ca o marfă periculoasă pentru transport. 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:  - 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: - 
14.4 Grupul de ambalare:                                    - 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:            - 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:             - 
14.7Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:             - 
 
Transport maritim (IMDG): 
14.1 Numărul ONU:                                             Nu este clasificat ca o marfă periculoasă pentru transport. 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:  - 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: - 
14.4 Grupul de ambalare:                                    - 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:            - 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:             - 
14.7Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:             - 
 
Transport aerian (IATA):             
14.1 Numărul ONU:                                             Nu este clasificat ca o marfă periculoasă pentru transport. 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:  - 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: - 
14.4 Grupul de ambalare:                                    - 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:            - 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:             - 
14.7Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:             - 
 

SECȚIUNEA 15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 
 

15.1 Regulamente/legisla ţie în domeniul securit ăţii, s ănătăţii şi al mediului specifice (specific ă) pentru 
substan ţa sau amestecul în cauz ă 

Regulament FDS:                 
Această Fişă cu Date de Securitate  este elaborată conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 , amendat 
prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010. 
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Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH):   

Restric ţii la introducerea pe pia ţă şi utilizare, conform REGULAMENTULUI (CE) nr. 552/20 09  
de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH:  
Nu conţine substanţe restricţionate. 
 

Reglement ări europene și na ţionale:  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008  și Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008  privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE 
şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, modificat și completate de: 
- REGULAMENTUL (CE) NR. 790/2009   
- REGULAMENTUL (UE) NR. 286/2011  
- REGULAMENTUL (UE) NR. 618/2012  
- REGULAMENTUL (UE) NR. 487/2013  

- REGULAMENTUL (UE) NR. 758/2013  
- REGULAMENTUL (UE) NR. 944/2013  

REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010  AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor 
periculoase;  
HG nr. 398 /2010  privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substantelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. 
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; 
Legea nr. 349/2007  privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor 
chimice, completată de Legea nr. 249/2011  și O.U.G. nr. 60/2013  pentru completarea art. 4 alin.(1) din Legea nr. 
349/2007. 
HG nr. 699/2003  privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate 
utilizarii solventilor organici în anumite activitati si instalatii, completată și modificată de HG nr. 371/2010 
(COV). 
HG nr. 735/2006 privind privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili. 
Legea nr. 360/2003  privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, completată de  Legea nr. 
263/2005 și Legea nr. 254/2011  pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003. 
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. 
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HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. 
O.U.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 
1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. 
 

15.2 Evaluarea securitatii chimice 

Nu sunt date disponibile.       
 

SECȚIUNEA 16. ALTE INFORMAŢII 

 
Principalele surse bibliografice: 

TOXNET - Baze de date toxicologice, substanţe chimice periculoase, sănătatea mediului şi pericole toxice 
comunicate; 
NIOSH - Registru privind efectele toxice ale substanţelor chimice (1983) - medicina muncii 
Ghiduri pentru pericole chimice (1995) - Ghid de buzunar privind pericolele chimice  
Biroul European al Chimicalelor - ESIS: Sistemul European de Informaţii cu privire la Substanţele Chimice; 
CESIO - Clasificarea şi etichetarea agenților tensioactivi anionici , ne-ionici (ianuarie 2000). 
M.Sittig - Manual privind  substanţele  chimice periculoase, toxice și produse cancerigene - Ed III. 
E.R. Plunkett - Manual de toxicologie industriala - Ed. III 1991. 
SAX Proprietăţi periculoase ale materiallore industriale. VIII (1993) 
Samson Chem. Pub. – Fișă de lucru privind munca în condiţii de siguranţă cu chimice periculoase. 
ACGIH "2009 TLVs și BEIs" 
ILV "2000/39/EC Directive" 
 
Această Fişă cu Date de Securitate se bazează pe legislaţia naţională şi pe cunoştinţele noastre actuale privind 
produsul în momentul elaborării.  
Scopul acestei fişe este de descriere a produsului din punct de vedere al siguranţei în utilizare, manipulare şi 
transport.  
Datele fizico-chimice descriu produsul din punct de vedere a cerinţelor privind siguranţa şi nu constituie o  
garanţie privind proprietăţile specifice ale produsului care se regăsesc în specificaţia produsului sau în contract. 
Producătorul şi distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului în alte domenii decât cele 
recomandate.  
Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere pentru fiecare secţiune a 
prezentei fişe astfel ca produsul să fie utilizat în siguranţă. 
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Machet ă etichet ă conform Directivei 1999/45/EC  şi HG 937/2010: 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMFIX SO 
Soluţie apoasă de eter celulozic cu greutate moleculară scăzută, 

specială pentru utilizări industriale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Etichet ă CE                             ...   l                            50 - 500 l  (105 x 148 mm) 
 

Termen de valabilitate:   . . . 
           

 
Distribuitor:  S.C. BAYER SRL 

           Sos. Pipera nr. 42, etaj 1, 16, 17; 020112 Bucuresti, Romania 
                         Tel:  +40 21 529 59 00; Fax: +40 21 529 59 90  
                                     E-mail:andrei.vior@bayer.com 
Telefon de urgen ţă:   021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-

Vineri, 8:00-15:00); Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi 
Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. 

Leonte  Anastasievici nr.1-3; 050463 Bucureşti. 
Produc ător:  LAMBERTI S.p.A. 

Via Piave 18 - 21041 Albizzate (VA) 
                                                          


