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CHIT SOFT 1,8kg 

 

 

Întocmită în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE  

Data emiterii: 01.04.2016; Revizia 2; Data ultimei revizii: 16.10.2017  

 

 

❖ SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului chimic periculos și a 

companiei 
1.1. Identificarea produsului 

Denumire: CHIT SOFT 

Identificare amestec: conține stiren 

1.2. Definirea utilizărilor relevante ale substanței sau amestecului chimic precum și a utilizărilor 

contraindicate: produsul este destinat exclusiv uzului profesional, folosit la repararea 

caroseriilor și laminatelor din poliester. 

1.3. Identificarea companiei:  

SPRINT CAR DISTRIBUTION SRL 

Șoseaua București Nord nr. 7 

077190, Pipera, Ilfov 

Tel. 0372.139.301; Fax: 0372.139.312; office@sprintcar.ro 

1.4. Telefon pentru urgențe: 

Număr național de urgență: 112 

Telefon companie: *4949 – Asistență Clienți 

 

 

❖ SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 al PARLAMENTULUI EUROPEAN 

și al CONSILIULUI, din 16 decembrie 2018 

Lichid Inflamabil 3; H226 

Repr. 2; H361d 

Irită pielea 2; H315 

Irită ochii 2; H319 

STOT RE 1; H372 

Amestecul este clasificat drept periculos, portivit Regulamentul (CE) 1272/2008 

În secțiunea 16 este detaliat înțelesul frazelor de risc. 

 

2.2. Elemente etichetare: 

mailto:office@sprintcar.ro


 
Pictograme pericole: 

 

 
 

Cuvânt avertizare: PERICOL 

 

Fraze de avertizare: 

H226 Lichid și vapori inflamabili. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H361 Susceptibil de a dăuna fătului.  
H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Căi de expunere: 
inspirare/inhalare. 
 
Fraze de precauție:  

Prevenție: 

P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii spray-ului. 

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 

ochilor/echipament de protecție a feței. 

Reacție: 

P314 Consultați medicul dacă nu vă simțiți bine. 

P303+P361+P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată 

îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. 

Depozitare: 

P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. 

Îndepărtare: 

P501 Aruncați conținutul/recipientul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale 

/internaționale. 

 

Informații suplimentare de risc:  

Valoare COV în produsul gata preparat: < 250 g/l. 

Valoare COV admisă: 250 g/l. 

 

Produs destinat exclusiv uzului profesional. 

 

2.3. Alte pericole: 

Produsul este un amestec și, potrivit cunoștințelor noastre, nu conține substanțe care îndeplinesc 

criteriile PBT și vPvB în conformitate cu Anexa XIII. 

 

 

❖ SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații ingrediente 

3.2. Amestec: 

Ingrediente periculoase și concentrațiile acestora: 

 



 
 
Denumire ingredient 
/ Număr înregistrare 
 
 

 
Concentrație 

% (w/w) 

 
Nr. 

CAS 

 
Nr. 
WE 

 
Clasificare 

potrivit CE nr. 1272/2008 

 
 
 

Stiren / 
01-2119457861-32- 

XXXX 

 
 
 
 

< 15 

 
 
 
 
100-42-5 

 
 
 
 
202-851-5 

Lichid inflamabil 3; H226 
Tox. acută 4; H332 
Iritarea pielii 2; H315 
Iritarea ochilor 2; H319 
Asp. Tox. 1; H304 
STOT SE 3; H335 
STOT RE 1; H372 
Repr. 2; H361d 
Cronic acvatic 3; H412 

1-etilpirolidin-2-unu / 
01 – 2119472138-

36-XXXX 

 
< 15 

 
2687-91-4 

 
220-250-6 

 
Repr. 1B H360Df 
Eye Dam. 1 H318 
 
 

 

Textul complet referitor la frazele de avertizare este disponibil în SECȚIUNEA 16. 

 

❖ SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor: 

Observații generale: 

Respectați regulile de sănătate și securitate la locul de muncă. Folosiți măsuri de protecție colectivă. Purtați 

echipament personal de protecție corespunzător. Evitați contactul direct cu amestecul. În caz de tulburări 

de durată, mergeți la medic sau chemați ambulanța și arătați Fișa de Securitate sau eticheta produsului. 

În cazul expunerii prin inhalare: 

Scoateți victima la aer, asigurați-i condiții de repaos într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă este 

necesar, faceți respirație artificială sau administrați-i oxigen. Dacă victima nu este conștientă, culcați și 

transportați persoana într-o poziție sigură. Chemați medicul. 

În cazul contactului cu ochii: 

Îndepărtați lentilele de contact. Clătiți ochii cu suficientă apă curată, pentru cel puțin 15 minute, cu pleoapele 

larg deschise. Evitați curenții puternici de apă, pentru a preveni afectarea corneei. Dacă apar simptome 

iritative, consultați medicul (oftalmolog). 

În caz de înghițire: 

Nu induceți voma. Clătiți bine gura cu apă. Dacă apare voma, victima se va apleca în față, pentru a reduce 

riscul de înecare. Chemați imediat medicul sau ambulanța – arătați Fișa de Securitate sau eticheta 

produsului. 

 

 



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

În caz de contact cu vapori cu o concentrație mare de substanță, pot apărea următoarele simptome:iritarea 

ochilor, a gâtului și a sistemului respirator (tuse și dificultate la respirație), probleme la nivelul sistemului 

nervos central (oboseală, amețeală și dureri de cap). 

4.3. Indicații privind îngrijirea medicală imediată și tratamentul necesar: 

Tratament simptomatic. Tratamentul la supraexpunere trebuie făcut pe baza observării simptomelor și a 

stării generale a pacientului. 

 

❖ SECȚIUNEA 5: MĂSURI ANTIINCENDIU 

5.1. Mijloace de stingere: 

Mijloace portivite de stingere: 
Foc mic: pulberi, dioxid de carbon, spume, jet de apă. 
Foc mare: pulberi, jet de apă, ceață de apă. 
 
Mijloace nepotrivite de stingere: 

Jeturi de apă compacte. 
 
5.2. Atenționări speciale în privința substanței sau amestecului: 
În timpul incendiului se formează oxizi de carbon și alte produse neidentificate. Evitați inhalarea produselor 
rezultate în urma combustiei, pot dăuna sănătății. Vaporii sunt mai grei decât aerul și se acumulează la 
nivelul solului și în părțile inferioare ale locației. Vaporii pot forma în aer un amestec exploziv. Reziduurile 
incendiului și apa contaminată trebuie înlăturate potrivit regulamentelor locale.  
 
5.3. Recomandări pentru pompieri: 
Evacuați personalul către zone sigure. Răciți recipientele expuse la foc sau temperaturi înalte cu apă, de 
la o distanță sigură. Dacă este posibil și sigur, îndepărtați recipientele de zona periculoasă. Nu permiteți ca 
apa rezultată în urma stingerii incendiului să pătrundă în canalizare sau în pânza freatică. Urmați 
procedurile aplicabile în cazul stingerii incendiilor cauzate de produse chimice. Persoanele implicate în 
operațiunile de stingere a incendiilor trebuie să fie instruite, echipate cu îmbrăcăminte de protecție și sistem 
de respirație. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 6: MĂSURI PRIVIND DISPERSIILE ACCIDENTALE 

6.1. Atenționări personal, echipament de protecție și proceduri de urgență 
Respectați standardele generale de securitate. Folosiți echipament personal de protecție (vezi secțiunea 
8). Asigurați ventilația corespunzătoare – nu permiteți vaporilor să se amestece cu aer în concentrații care 
pot forma amestecuri explozive. Eliminați toate sursele de foc. Evitați contactul direct cu produsul eliberat. 
 
6.2. Atenționări în privința mediului: 
Securizați jgheaburile canalizărilor. Nu permiteți produsului să pătrundă în sistemul de canalizare sau în 
pânza freatică. 
 
6.3. Metode și materiale pentru păstrare și curățare: 
Dacă este posibil și sigur, îndepărtați sau limitați scurgerile (plasați într-un recipient de urgență, opriți 
scurgerea). Cantitățile mici de produs vărsat se adună cu un absorbant non-inflamabil (ex. nisip, calcar sau 
alt material absorbant non-inflamabil) și se depozitează într-un recipient etichetat și închis. Se aruncă 
potrivit recomandărilor prezentate în Secțiunea 13.  
 



 
6.4. Referiri la alte secțiuni: 
Consultați Secțiunile 8 și 13. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 7: MANEVRARE ȘI DEPOZITARE 

7.1. Atenționări pentru manevrarea în siguranță: 
Evitați contactul direct cu produsul; evitați contaminarea pielii și a ochilor; evitați inhalarea vaporilor. Folosiți 
echipament personal de protecție, corespunzător informațiilor prezentate în Secțiunea 8. Folosiți doar în 
spații bine ventilate. Respectați regulile de igienă: nu consumați alimente, băuturi și nu fumați la locul de 
muncă; la finalul programului, spălați-vă mâinile cu apă și săpun. 
 
7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv incompatibilitățile: 
Depozitați numai în recipientul original închis etanș, într-un spațiu bine ventilat. Feriți de acțiunea directă a 
luminii solare și a umezelii. Departe de surse de căldură și foc, la temperaturi între +5 și +200C. 
 
7.2. Utilizări finale specifice: 
Niciuna. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ 

8.1. Parametri control: 
 
Valori limită: 
Comunitatea Europeană: 
Nespecificat. 
 
Explicațiile privind acronimele sunt disponibile în Secțiunea 16. 
 
Recomandări privind procedurile de monitorizare: 
PN-ISO 4225:1999 Calitatea aerului. Aspecte generale. Vocabular. 
PN-Z-04008-7:2002 Protecția purității aerului. Mostre. Principiile de testare a mostrelor și interpretarea 
rezultatelor. 
PN-EN 689:2002 Atmosfera în zona de muncă – sprijin pentru evaluarea expunerii prin inhalare la agenți 
chimici, pentru comparație cu valorile limită și strategia de măsurare. 
PN-EN ISO 14040:2009 Managementul mediului. Evaluare ciclu de viață produs. Principii și cadru. 
 
Valori PNEC și DNEL pentru stiren: 
 
PNEC: 
Apă proaspătă: 0,028 mg/l 
Apă marină: 0,0028 mg/l 
Emisii periodice apă: 0,04 mg/l 
Sediment apă proaspătă: 0,614 mg/kg dw 
Sediment apă marină: 0,0614 mg/kg dw 
Solid agricultură: 0,2 mg/kg dw 
STP: 5 mg/l 
 
DNEL (muncitori) 
Inhalare (termen lung – efecte sistemice): 85 mg/m3  
Cutanat (termen lung – efecte sistemice): 406 mg/kg/zi  
Inhalare (acut – efecte locale): 306 mg/m3  
Inhalare (acut – efecte sistemice): 289 mg/m3  
 



 
DNEL (consumator) 
Inhalare (acut – efecte locale): 182,75 mg/m3  
Inhalare (acut – efecte sistemice): 174,25 mg/ m3 
Inhalare (termen lung – efecte sistemice): 10,2 mg/m3  
Cutanat (termen lung – efecte sistemice): 343 mg/kg/zi 
Oral (termen lung – efecte sistemice): 2,1 mg/kg/zi 
 
Fundamente legale: 
Comunitatea Europeană: 
DIRECTIVA CONSILIULUI 98/24/CE din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității muncitorilor 
față de riscurile legate de agenții chimici la locul de muncă (a 14a Directivă individuală din cadrul Art. 16(1) 
al Directivei 89/391/CEE) (cu modificări). 
DIRECTIVA COMISIEI 200/39/CE din iunie 2000 care stabilește o primă listă de valori limită în privința 
expunerii ocupaționale, în implementarea Directivei Consiliului 98/24/CE asupra protecției sănătății și 
securității muncitorilor privind riscurile legate de agenții chimici la locul de muncă (cu modificări). 
 
8.2. Controlul expunerii: 
Măsuri tehnice: 
Asigurați ventilarea corespunzătoare în spațiile limitate. În situația în care ventilarea nu este suficientă, 
folosiți protecție respiratorie adecvată. În zonele cu risc de explozie – purtați echipament, mănuși și ghete 
cu funcție de protecție electrostatică. 
 
Măsuri personale de protecție: 
Comunitatea Europeană: 
Directiva Consiliului din 21 decembrie 1989 asupra armonizării legislative a Statelor Membre privind 
echipamentul personal de protecție (nr. L 399/18; 89/686/EEC cu modificări). 
 
Observație: 
Când este cunoscută concentrația de substanță, selecția echipamentului personal de protecție trebuie 
făcută pe baza concentrației substanței la locul de muncă, a timpului de expunere, a activităților efectuate 
de angajat și a recomandărilor producătorului de echipamente personale de protecție. În situație de 
urgență, când concentrația substanței la locul de muncă nu este cunoscută, folosiți echipament personal 
de protecție din clasa de protecție cu valoarea cea mai mare. Angajatul este obligat să se asigure că 
echipamentul de protecție folosit - îmbrăcăminte și încălțăminte – are proprietățile funcționale și de protecție 
adecvate și să asigure curățarea, menținerea, repararea și decontaminarea acestuia. 
 
Protejarea mâinilor: 
Purtați mănuși de protecție: cauciuc, PVC, alcool polivinilic sau membrană de cauciuc. Este recomandat 
ca mănușile să fie schimbate regulat și imediat în cazul în care apar semne de deteriorare sau uzare. 
Mănușile de protecție alese trebuie să îndeplinească cerințele Standardului EN 374. 
 
Protejarea ochilor și a feței: 
Folosiți ochelari de protecție care etanșează bine zona ochilor. Ochelarii de protecție aleși trebuie să 
respecte Standardul European EN 166. 
 
Protejarea pielii: 
Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție. Cerințele care trebuie respectate: pentru îmbrăcăminte 
de protecție – Standardul EN340, pentru încălțăminte – EN-ISO 20346.  
 
Protecție respiratorie: 
Nu este necesară, dacă ventilația este corespunzătoare. Dacă este necesar, folosiți mască sau semimască 
cu filtru A și/sau P, care respectă Standardul EN 140. 
 
Pericol termic: 
Nespecificat. 



 
Control expunere la factori de mediu: 
Evitați ca produsul să pătrundă în sol, canalizări, căi navigabile. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază: 
 

a) Aspect, evaluare vizuală: Pastă tixotropică, gri deschis. 

b) Miros: Dulce, aromat. 

c) Prag miros: Nu există date. 

d) pH: Nu se aplică. 

e) Punct topire/înghețare: -310C (pentru stiren). 

f) Punct inițial de fierbere și interval fierbere: 1450C w 1, 1013 hPa (pentru 
stiren). 

g) Punct de aprindere (metoda Abel sub clopot închis, potrivit 
EN ISO 13736): 

320C (pentru amestec). 

h) Viteză evaporare: Nu există date. 

i) Inflamabilitate (solid, gaz): Nu se aplică. 

j) Inflamabilitate superioară/inferioară sau limite explozive: 6,1 – 0,9% (pentru stiren). 

k) Presiune vapori: 6,65 hPa (200C pentru stiren). 

l) Densitate vapori (aer 1): 3,6 (pentru stiren). 

m) Densitate relativă:  Nu există date. 

n) Densitate – prin metoda picnometrului, conform PN-EN ISO 
2811-1:2011 la 230C: 

1,75 – 1,85 g/cm3. 

o) Solubilitate(tăți): Practic insolubil în apă. 

p) Coeficient partiție: n-octanol/apă: Log Po/w: 2,96 (250C (pentru 
stiren). 

q) Temperatură auto-igniție: 4900C w 1,1013 hPa (pentru 
stiren). 

r) Temperatură descompunere: Nu există date. 

s) Vâscozitate (Brookfield sp. 7, 10 rev/min, la 230C potrivit 
EN ISO 2555:1999): 

280 000 – 380 000 mPas. 

t) Proprietăți explozive: Nu există date. 

u) Proprietăți oxidante: Nu este clasificat ca oxidant. 

 
9.2. Alte informații: 
 
Valoare maximă COV în produsul gata preparat: < 250 g/l. 
Valoare permisibilă COV: 250 g/l. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate: 
Nu există pericole reactive ale amestecului în condițiile recomandate de depozitare și uz. 
 
10.2. Stabilitate chimică: 
Produsul este stabil în condițiile recomandate de depozitare și uz (Secțiuea 7). 
 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: 
Vaporii de stiren în contact cu aerul pot forma amestecuri explozive. 
 
10.4. Condiții de evitat: 



 
Temperaturi ridicate, surse de foc, expunere la lumină, aer, umiditate. 
 
10.5. Produse periculoase la descompunere: 
Oxizi de carbon și alte gaze toxice neidentificate. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

11.1. Informații asupra efectelor toxicologice: 
 
Toxicitate acută pentru Stiren: 
LC50 (inhalare, rat) = 11,8 mg/l (4h) 
LD50 (oral, rat) = 5000 mg/kg 
LD50 (dermic, rat) > 2000 mg/kg 
 
Toxicitate acută - amestec: 
Bazat pe datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

ATEmix (inhalare) – 78,67 mg/l/4h (vapori) 

Afectarea/iritarea pielii – amestec: 
Cauzează iritarea pielii. 
 
Afectarea/iritarea severă a ochilor – amestec: 
Cauzează iritarea severă a ochilor. 
 
Iritarea pielii sau respiratorie – amestec: 
Bazat pe datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Mutagenitatea celulelor de reproducere – amestec: 
Bazat pe datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Carcinogenitatea – amestec: 
Bazat pe datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Toxicitate reproductivă – amestec: 
Suspect de a afecta fătul. 

STOT – expunere unică: 
Bazat pe datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

STOT – expunere repetată: 
Cauzează afecțiuni ale organelor – de auz – prin expunere repetată sau prelungită – calea de expunere: 

inhalare. 

Pericol în caz de inhalare: 
Bazat pe datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite – produsul este o pastă cu vâscozitate 

ridicată. 

Efecte expunere acută - stiren: 
Vaporii de stiren în concentrație redusă pot cauza lăcrimări ale ochilor, gust metalic în gură la concentrații 

mai mari – durere și înroșirea ochilor și, în concentrație foarte mare – tuse, amețeală, vertij. Încetarea 

expunerii poate preveni severitatea simptomelor: simptomele se reduc. Continuarea expunerii cauzează 

amețeală, afectează conștiența, poate duce la paralizie respiratorie și moarte. Contaminarea pielii cu stiren 

lichid poate cauza durere și înroșirea pielii. Contactul ochilor cu stiren lichid cauzează durere și înroșirea 

acestora. Înghițirea cauzează dureri în gât, abdominale, amețeală, vomă. 



 
Efecte expunere cronică - stiren: 
Dermatită cronică, conjunctivită cronică, afectează mirosul, disfuncții mentale, lentoare, afectează auzul. 

 

❖ SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

12.1. Toxicitate: 
Toxicitate acvatică: 
Stiren: 
Toxicitate acută (LC50/96h) pentru pești Pimephales promelass – 4,02 mg/l – 10 mg/l 
Toxicitate acută (EC50/48h) pentru nevertebrate Daphnia manga – 4,7 mg/l 
Toxicitate acută (LC50/72h) pentru alge Pseudokirchnerella subcapitata – 4,9 mg/l  
Toxicitate cronică pentru daphnia și alte nevertebrate: Daphnia manga NOEC (21 zile) – 1,01 

12.2. Persistență și degradabilitate: 
Stirenul este în general rezistent la hidroliză; ușor biodegradabil; degradare prin ozon și radicali OH. 
 
12.3. Potențial bioacumulativ: 
Stiren: demonstrează o abilitate moderată de bioconcentrare log Pow = 3; factor bioconcentrare: BCF = 
74. 
 
12.4. Mobilitate în sol: 
Stirenul se evaporă de la suprafața apei și a solului și poate pătrunde în apele subterane. 

12.5. Rezultate evaluare PBT și vPvB: 
Ingredientele amestecului listate în Secțiunea 3 nu sunt evaluate ca PBT sau vPvB. 
 
12.6. Alte efecte adverse: 
Stiren: se împrăștie pe suprafața apei, este dăunător pentru pești, nevertebrate și microorganisme acvatice.  
 

❖ SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE PENTRU ELIMINARE 

13.1. Metoda de tratare a deșeurilor: 
Reziduurile produsului în ambalaj trebuie îndepărtate cu grijă cu ajutorul agentului de întărire atașat – 
potrivit regulamentelro oficiale locale. Produsul catalizat nu reprezintă o substanță periculoasă. 
 
 
Cod deșeu: 
07 02 deșeuri din MFSU de plastic, cauciuc sintetic și fibre artificiale. 
07 02 13 deșeuri din plastic. 
Reziduurile produsului care nu sunt întărite cu ajutorul catalizatorului sunt considerate deșeu periculos. 
 
Cod deșeu: 
08 04 deșeuri din MFSU de adezivi și produse de etanșare (inclusiv cele rezistente la apă). 
08 04 09* deșeuri din adezivi și produse de etanșare care conțin solvenți organici sau alte substanțe 
periculoase. Recipiente de unică folosință după folosire și purificare – reciclare chimică. 
 
Ambalaj contaminat: 
 
Cod deșeu: 
15 01 Ambalaje (inclusiv colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje municipale). 
15 01 10* Ambalaje care conțin reziduuri de sau contaminate de substanțe periculoase. 
Respectați regulamentele locale, naționale și internaționale privind eliminarea deșeurilor solide sau 
periculoase. 



 
 
Baza legală: 
Comunitatea Europeană:  
Directiva Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (L Nr. 377/20; 91/689/CEE cu 
modificări). 
Directiva Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (75/442/CEE cu modificări). 
Directiva Parlamentului European și a Consiliului 94/62/CE din Decembrie 1994 asupra ambalajelor și 
deșeurilor de ambalaje (L Nr. 365/10). 
 

❖ SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII TRANSPORT 

Chitul Soft nu este subiectul prevederilor privind transportul mărfurilor periculoase RID și ADR. 
 
14.1. Număr UN: 
Nu se aplică. 
 
14.2. Denumire transport UN: 
Nu se aplică. 
 
14.3. Clasă(e) periculoasă(e) la transport: 
Nu se aplică. 
 
14.4. Grupă ambalaj: 
Nu se aplică. 
 
14.5. Pericole de mediu: 
Nu se aplică. 
 
14.6. Atenționări speciale pentru utilizator: 
Eliminați sursele de foc (stingeți focul deschis, interziceți fumatul și folosirea emățătoarelor de scântei). 
Țineți departe de surse de foc și căldură. 
 
14.7. Transport vrac potrivit Anexei II a MARPOL și Cod IBC: 
Nu se aplică. 
 

❖ SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII REGULATORII 

15.1. Reglementări/legislație specifică privind securitatea, sănătatea și mediul, pentru substanșe sau 
amestecuri: 
Comunitatea Europeană: 
Reglementarea (CE) Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 Decembrie 2006 
privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricțiile privind Produsele Chimice, care a înființat 
Agenția Europeană pentru Produse Chimice, modificînd Directiva 1999/45/CE și abrogînd Regulamentul 
Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 
76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE (cu modificările 
ulterioare). 
Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 
asupra clasificării, etichetării și ambalării substanțelor și amestecurilor, modificînd și abrogînd Directiva 
67/548/CEE și 1999/45/CE și abrogînd Reglementarea (CE) Nr. 1907/2006. 
 
Observație: 
Referința la legislație, reglementări și documente oficiale nu poate fi tratată drept exhaustivă. 
 



 
15.2. Evaluare securitate chimică: 
Producătorul nu a efectuat o evaluare a securității chimice pentru amestec. 

 

❖ SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

Modificări față de revizia anterioară: schimbarea compoziției chimice a amestecului, alte secțiuni – 

actualizare generală. 

Explicarea abrevierilor și acronimelor folosite în Fișa de Securitate: 

TWA – Medie ponderată în timp pe o perioadă de 8 ore 

STEL – Nivel de expunere pe termen scurt 

Plafonul Valorii – Concentrația unei substanțe în aer care nu va fi depășită în timpul niciunei părți a expunerii 

în timpul perioadei de lucru. 

PBT – (Substanță) Persistentă, Bioacumulativă, Toxică 

PNEC – concentrație previzibilă fără efecte 

DNEL – nivelul calculat fără efect 

vPvB – (Substanță) foarte Persistentă și foarte Bioacumulativă  

LC50 – concentrație letală medie. Concentrația care cauzează 50% letalitate. 

LD50 – doză letală medie. Doza care cauzează 50% letalitate. 

VOC – compuși organici volatili 

EC50 – concentrația efectivă de substanță care cauzează 50% din răspunsul maxim. 

ADR – acord privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosele 

RID – reglementare privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe calea ferată 

Număr UN – număr de identificare material periculos 

MFSU – fabricare, formulare, furnizare, uz 

Surse date: 
Fișa de Securitate pentru componentele amestecului, pregătită de furnizor. 
Bază de date: ECHA 
 
Clasificare și proceduri care au fost folosite pentru a clasifica amestecul potrivit REGLEMENTĂRII (CE) 
Nr. 1272/2008 
 

Clasificare potrivit REGLEMENTARE (CE) Nr. 1272/2008 Procedură 

Lichid inflamabil 3; H226 Pe baza regulilor testului. 

Irită pielea 2; H315 Metoda de calcul. 

Irită ochii 2; H319 Metoda de calcul. 

STOT RE 1; H372 Metoda de calcul. 

Repr. 2; H361d Metoda de calcul. 

 
Textul complet al codurilor de categorie și de pericol: 
Flam. Liq. 3 – Lichid Inflamabil, Categoria 3; 



 
Acute Tox. 4 – Toxicitate acută, Categoria 4; 
Skin Irrit. 2 – Iritarea pielii, Categoria 2; 
Eye Irrit. 2 – Iritarea serioasă a ochilor, Categoria 2; 
Asp. Tox. 1 – Toxicitate aspirație, Categoria 1; 
STOT SE 3 – Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică. Categoria 3; 
STOT RE 1 - Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată. Categoria 1; 
Repr. 2 – Toxicitate reproductivă, Categoria 2; 
Aquatic Chronic 3 – Periculos mediului acvatic, pericol acvatic cronic, Categoria 3. 
 
Textul complet al frazelor de pericol: 
H226 - Lichid şi vapori inflamabili. 
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H315 - Provoacă iritarea pielii. 
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H332 - Nociv în caz de inhalare. 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H361d - Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului . 
 
Instructaj: 
Locul de muncă: documentele necesare care confirmă instructajul privind Sănătatea și Securitatea 
Ocupațională și stingerea incendiilor la locul de muncă. Angajatorul este obligat să informeze toți muncitorii 
care au contact cu produsul referitor la pericole și la măsurile de protecție personală specificate în Fișa de 
Securitate. 
 
Informațiile de mai sus se bazează pe datele curente privind produsul, pe experiența și cunoștințele din 
acest domeniu pe care le deține producătorul. Nu constituie o descriere calitativă a produslui sau garanția 
anumitor proprietăți. Trebuie privite drept un ajutor pentru transportul, depozitarea și folosirea produslui în 
siguranță. Nu exonerează utilizatorul de răspunderea folosirii greșite a acestor informații și de la 
respectarea tuturor standardelor legale aplicabile din domeniu. Utilizatorul acestui produs este responsabil 
de furnizarea către persoanele care au contact cu acest produs (prin folosire, depozitare, curățare 
recipiente și alte activități) de informațiile complete conținute de prezenta Fișă de Securitate, care sunt 
esențiale pentru siguranța la locul de muncă și a protejării sănătății și mediului. 


