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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE
In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC

GLICERINĂ
1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII:

Numele produsului: GLICERINA

Utilizarea substantei/preparatului:
o
reactant pentru analiză;
o
producţie chimică şi farmaceutică;

Identificarea societăţii SC REMED PRODIMPEX SRL.; tel: 021/3527998; fax: 021/3528071;
2. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII DESPRE INGREDIENŢI:

Sinonime: glicerol; 1,2,3- propantriol;

CAS-No 56-81-5; CE-Nr. 200-289-5;(CH): F;

Masa moleculară: 92.10g/mol;

Formula chimică: C3H8O3;
3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR:

Produs nepericulos conform specificatiei din Directiva 67/548/EEC.
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

După inhalare: aer curat;

După contactul cu pielea: spălaţi cu multă apă şi îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată;

După contactul cu ochii: clătiţi cu multă apă pleoapa ţinută larg deschisă, chemaţi oftalmologul;

După înghiţire: faceţi victima să bea multă apă; consultaţi medicul;
5. MĂSURI CONTRA INCENDIILOR:

Moduri adecvate de stingere a incendiilor:
o
CO2, spumă, pulbere;

Riscuri deosebite:
o
combustibil;
o
vapori mai grei decât aerul;
o
în caz de incendiu este posibilă degajarea de gaze de combustie sau vapori periculoşi;
o
formează amestecuri explozive cu aerul la încălzire intensă;
o
în caz de incendiu este posibilă degajarea de acroleină;

Echipamente speciale de protecţie contra incendiilor:
o
nu staţionaţi în zona periculoasă fără mască de gaze ;
o
pentru a evita contactul cu pielea păstraţi o distanţă de siguranţă şi purtaţi îmbrăcăminte de
protecţie adecvată;

Alte informaţii:
o
a se răci containerul cu apă pulverizată de la o distanţă de siguranţă;
o
conţine vapori degajaţi cu apa;
o
a se evita ca apa de stingere a incendiului să se deverseze în apele de suprafaţă sau în
pânza freatică;
6. MĂSURI ÎN CAZ DE EMISII ACCIDENTALE:

Măsuri de precauţie privitoare la persoane: a nu se inhala vapori/ aerosoli;

Măsuri de protecţie a mediului: a se evita pătrunderea în sistemul de canalizare;

Proceduri pentru curăţare / absorbţie: a se strânge cu un material absorbant de lichide; curăţaţi zona
afectată prin spălare cu apă;
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE:

Manipulare/ manevrare:
o
fără alte cerinţe;

Depozitare:
o
închis ermetic;
o
temperatura de depozitare: de la +50C la +300C;
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIEI PERSONALULUI:

Echipament de protecţie a personalului:
o
îmbrăcămintea de protecţie trebuie selectată specific locului de muncă;
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o
rezistenţa îmbrăcăminţii de protecţie la chimicale trebuie să fie stabilită cu furnizorul;

Protecţia căilor respiratorii: când sunt generaţi vapori/ aerosoli;

Protecţia mâinilor: purtaţi mănuşi din cauciuc;

Siguranţa în laborator: schimbaţi îmbrăcămintea contaminată; spălaţi mâinile după lucrul cu substanţa;
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE:

Starea de agregare: lichid;

Culoare: incolor;

Miros: fără miros;

pH (100 g/l H2O, 20 °C): 5;

Densitate (20 °C): 1,23 g/cm3;

Solubilitatea în apă (20 °C): solubil;
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE:

Restricţii:
o
încalzire puternică;

Incompatibilităţi chimice:
o
risc de explozie cu halogeni, compuşi peroxi, acid azotic/ acid sulfuric conc.
o
pericol de aprindere sau formare de gaze/ vapori inflamabili cu CrO3,permanganat de
potasiu;
o
reacţii exoterme posibile cu oxizii de fosfor;

Produşi de descompunere periculoşi:
o
în caz de incendiu a se vedea capitolul 5;

Informaţii suplimentare:
o
explozibil în stare de vapori/ gazoasă cu aerul, la încălzire;
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE:

Toxicitate acută:
o
LD50 (dermic, iepure): >10000 mg/kg (calculat pe substanţa pură);
o
LD50 (orala, şobolan): 12600 mg/kg (calculat pe substanţa pură);

Simptome specifice în studiile pe animale:
o
Test de iritare a ochilor (iepure): iritaţii slabe;
o
Test de iritare a pielii (iepure): iritaţii slabe;

Informaţii toxicologice suplimentare:
o
după inhalare: iritaţii ale tractului respirator;
o
după contactul cu pielea: iritaţii slabe;
o
după contactul cu ochii: iritaţii slabe;
o
în caz de inghiţire de cantităţi mari: vomă, durere de cap, durere gastrică, somnolenţă,
diaree;

Date suplimentare:
o
substanţă ce apare în mod natural;
o
produsul trebuie manevrat cu grijă mai ales în contact cu alte chimicale;
12. INFORMAŢII ECOLOGICE:

Degradare biologică: rapid biodegradabil;

Comportare în mediul înconjurător: nu se aşteaptă bioacumulare;

Date ecologice suplimentare: nu sunt preconizate probleme ecologice dacă produsul este manevrat şi
utilizat cu grijă şi atenţie;
13. INFORMAŢII DESPRE TRANSPORT:

Nu constituie subiectul reglementărilor de transport.
14. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE:

Etichetare conform cu Directivele EC

Simbol: ----------------;

Fraze-R: ---------------.

Fraze-S: ----------------.
15. ALTE INFORMAŢII:
Informaţiile prezentate aici se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor. Ele caracterizează produsul cu privire la
măsurile de siguranţă corespunzătoare. Ele nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.
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