
 
 

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE 

 

CATALIZATOR HS C20 

 

 

Data emiterii: 10/11/2017; Revizia 7 

 

 

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

companiei 
1.1. Identificarea produsului 

Denumire: CATALIZATOR HS C20 

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

contraindicate: Amestec de solvenți pentru uz industrial, diluare, degresarea și pregătirea 

anumitor suprafețe. 

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 

Produsul este clasificat drept periculos, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP), 

cu amendamentele și completările ulterioare. De aceea este necesară o fișă de securitate care să 

corespundă prevederilor Regulamentului (CE) 1907/2006, cu amendamentele și completările 

ulterioare.  

Orice informație suplimentară privind riscurile pentru sănătate și/sau mediu sunt oferite în secțiunile 

11 și 12 ale prezentei fișe. 

 

Clasificare și identificare pericole: 

Lichid Inflamabil, categoria 3; H226 

Toxicitate organ țintă specific – expunere unică, categoria 3; H335 

Senzitivitate piele, categoria 1; H317 

Toxicitate organ țintă specific – expunere unică, categoria 3; H336 

mailto:office@sprintcar.ro


 
Cronic acvatic, categoria 3; Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung; H412 

 

2.2. Elemente etichetare: 

Pictograme pericole: 

 

 
 

Cuvânt avertizare: PERICOL 

 

Fraze de avertizare: 

H226 Lichid și vapori inflamabili. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. 
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
EUH204 Conține izocianați. Poate provoca o reacție alergică. 
EUH208 Conține: DIIZOCIANAT DE HEXAMETILEN. Poate provoca reacție alergică. 
 
Fraze de precauție:  

P101 Dacă este necesar controlul medical, prezentați recipientul sau eticheta produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P280 Purtați mănuși de protecție. 

P501 Eliminați produsul sau recipientul respectând reglementările naționale de mediu. 

 

Conține:  

n-butil acetat 

diizocianat de hexametilen, oligomeri 

 

VOC (Directiva 2004/42/CE): 

Pregătire și curățare – produse pregătire. 

VOC în g/litru de produs în condiții gata de folosire: 

Valoare limită: 850 

VOC de produs: 550,00 

 

2.3. Alte pericole: 

Pe baza datelor cunoscute, produsul nu conține substanțe PBT și vPvB în proporție mai mare de 

0,1%. 

 

 

 

❖ SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații ingrediente 



 
Conține: 

 

 
Identificare 
 
 

 
Conc. % 

 
Clasificare 1272/2008 (CLP) 

HEXAMETILEN-DI-
IZOCIANAT, OLIGOMERI 
CAS. 28182-81-2 
EC. 500—060-2 
Nr. REACH 01-
2119486796-17 

 

 
 
 

30% - 50% 

Toxicitate acută 4; H332 
STOT SE 3; H335 
Sensibilitate piele 1; H317 
 

N-BUTIL ACETAT 
CAS. 123-86-4 
EC. 204-658-1 
INDEX. 607-025-00-1 
Nr. REACH 01-
219485493-29 
 

 
 

50% - 75% 

Lichid inflamabil 3; H226 
STOT SE 3; H336 
EUH066 

SOLVENT NAFTA 
EC. 918-668-5 
Nr. REACH 01-
2119455851-35 
 

 
 

 
2,5% - 7,5% 

Lichid inflamabil 3; H226 
Asp. Tox. 1; H304 
STOT SE 3; H335 
STOT SE 3; H336 
Cronic acvatic 2; H411  
EUH066 
Nota H P 
 

HEXAMETILEN-DI-
IZOCIANAT 
CAS. 822-06-0 
EC. 212-485-8 
Nr. REACH 01-
2119457571-37 

 

 
 
 

0,00% - 0,5% 

Toxicitate acută 3; H331 
Irită ochii 2; H319 
Irită pielea 2; H315 
STOT SE 3; H335 
Sensibilitate respirație 1; H334 
Sensibilitate piele 1; H317, Nota 2 
 

 

❖ SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor: 

 

În cazul contactului cu ochii: 

Îndepărtați lentilele de contact, dacă purtați. Clătiți imediat ochii cu suficientă apă curată, timp de cel puțin 

15 minute, ochii larg deschiși. Dacă problema persistă, consultați medicul (oftalmolog). 

În cazul contactului cu pielea: 

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Clătiți imediat cu suficientă apă. Dacă iritația persistă, consultați 

medicul. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de refolosire. 



 
În cazul expunerii prin inhalare: 

Scoateți imediat persoana la aer. În cazul dificultăților de respirație, consultați imediat medicul. 

În caz de înghițire: 

Consultați medicul. Induceți voma numai la indicațiile medicului. Nu administrați nimic pe gură persoanei în 

stare de inconștiență fără permisiunea medicului. 

 

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

Pentru simptomele și efectele cauzate de substanțele conținute, consultați capitolul 11. 

 

4.3. Indicații privind îngrijirea medicală imediată și tratamentul necesar: 

Nu sunt disponibile informații. 

 

❖ SECȚIUNEA 5: MĂSURI ANTIINCENDIU 

5.1. Mijloace de stingere: 

Mijloace potrivite de stingere: 
CO2, spumă, pudră chimică. Pentru produsul vărsat sau scurs care nu a luat foc poate fi folosit spray-ul 
de apă pentru îndepărtarea vaporilor inflamabili și a-i proteja pe cei care încearcă să izoleze scurgerea. 
 
Mijloace nepotrivite de stingere, din motive de securitate: 
Nu folosiți jeturi de apă. Apa nu este eficientă pentru stingerea incendiilor, dar poate fi folosită la răcirea 
recipientelor expuse la flăcări, pentru prevenirea exploziilor. 

 
5.2. Atenționări speciale în privința substanței sau amestecului: 
În recipientele expuse incendiului se poate acumula presiune în exces și există riscul de explozii. 
Evitați inhalarea produselor rezultate în urma combustiei.  
 
5.3. Recomandări pentru pompieri: 
Folosiți jetul de apă pentru a preveni descompunerea produsului și dezvoltarea substanțelor potențial 
periculoase pentru sănătate. Purtați în permanență echipament complet de protecție. Nu permiteți ca apa 
rezultată în urma stingerii incendiului să pătrundă în canalizare sau în pânza freatică. Eliminați apa 
contaminată folosită la stingerea incendiului și reziduurile rezultate, în conformitate cu reglementările în 
vigoare. 
ECHIPEMENT DE PROTECȚIE PENTRU POMPIERI 
Echipament normal de protecție: kit (BS EN 469), mănuși (BS EN 659) și ghete (HO specificație A29 și 
A30) și mască de oxigen (BS EN 137). 
 
 

❖ SECȚIUNEA 6: MĂSURI PRIVIND DISPERSIILE ACCIDENTALE 

6.1. Atenționări personal, echipament de protecție și proceduri de urgență 
Folosiți echipament personal adecvat de protecție. 
Îndepărtați toate sursele de foc. 
Purtați mască de oxigen dacă sunteți expuși la vaporii/pulberea/aerosolii produsului. 



 
Asigurați ventilația corespunzătoare. 
Respectați măsurile de proteție de la punctele 7 și 8. 
 
6.2. Atenționări în privința mediului: 
Nu permiteți produsului să pătrundă în sol, în sistemul de canalizare sau în pânza freatică. 
Colectați și reciclați corespunzător apa rezultată în urma incendiului. 
În cazul în care produsul pătrunde în sol, în sistemul de canalizare sau în pânza freatică, informați 
autoritățile responsabile. 
Materiale potrivite: materiale absorbante, organice, nisip. 
 
6.3. Metode și materiale pentru colectare și curățare: 
Colectați produsul vărsat, într-un recipient adecvat. Strângeți restul cu un material absorbant (nisip, pământ, 
silicat). 
 
6.4. Referința la alte secțiuni: 
Informații în secțiunile 8 și 13. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 7: MANEVRARE ȘI DEPOZITARE 

7.1. Atenționări pentru manevrarea în siguranță: 
Evitați contactul cu pielea și ochii, inhalarea de vapori. 

Folosiți sistemul de ventilație. 

Nu folosiți recipientele după golire. 

Înainte de a face operațiuni de transfer, asigurați-vă că nu există reziduuri în recipiente. 

Echipamentul contaminat trebuie schimbat înainte de a părăsi zona de lucru. 

Nu mâncați sau beți în timp ce lucrați. 

Consultați secțiunea 8 pentru recomandări în privința echipamentului de protecție. 

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv incompatibilitățile: 
Depozitați numai în recipientul original închis etanș, într-un spațiu bine ventilat, la o temperatură sub 20 
grade Celsius. Feriți de acțiunea directă a luminii solare. Departe de surse de căldură, flăcări, scântei și 
alte surse de foc. Păstrați recipientele departe de alimente și băuturi. 
 
7.3. Utilizări finale specifice: 
Vezi punctul 1.2. 
 
 

❖ SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ 

8.1. Parametri control: 
 
Referințe regulatorii: 
 
ACETAT N-BUTIL 
CAS: 123-86-4 

Țara LTE/8h 
mg/m3 

ppm STE 
mg/m3 

ppm 

UE 713 150  200 

 
XILEN 
CAS: 1330-20-7 



 
Țara LTE/8h 

mg/m3 
ppm STE 

mg/m3 
ppm 

UE 221 50 442 100 

 
HIDROCARBURI AROMATICE NAFTA C9 

Țara LTE/8h 
mg/m3 

ppm STE 
mg/m3 

ppm 

UE 100 19   

 
2-BUTOXIETANOL 

Țara LTE/8h 
mg/m3 

ppm STE 
mg/m3 

ppm 

UE 98 20 246 50 

 
Limite expunere valori DNEL: 
 
N-BUTIL ACETAT: CAS: 123-86-4 
Consumator: 102.34 mg/m3 – Expunere: Inhalare – Frecvență: termen lung, efecte locale 
Lucrător profesionist: 960 mg/m3 – Consumator: 859.7 mg/m3 – Expunere: Inhalare – Frecvență: Efecte 
sistemice pe termen scurt/efecte locale 
Lucrător profesionist: 480 mg/m3 – Consumator: 102.34 mg/m3 – Expunere: Inhalare – Frecvență: Efecte 
sistemice pe termen lung 
Lucrător profesionist: 480 mg/m3 – Expunere: Inhalare – Frecvență: Efecte pe termen lung/efecte locale 
 
HIDROCARBURI AROMATICE NAFTA C9 
Lucrător profesionist: 25 mg/kg – Consumator: 11 mg/kg – Expunere: Piele – Frecvență: Efecte sistemice 
pe termen lung 
Lucrător profesionist: 100 mg/m3 – Consumator: 32 mg/m3 – Expunere: Inhalare – Frecvență: Efecte 
sistemice pe termen lung 
 
XILEN: CAS: 1330-20-7 
Lucrător profesionist: 289 mg/kg – Expunere: Inhalare – Frecvență: Efecte locale pe termen scurt 
Lucrător profesionist: 180 mg/kg – Consumator: 180 mg/kg – Expunere: Piele – Frecvență: Efecte sistemice 
pe termen lung 
Lucrător profesionist: 77 mg/m3 – Consumator: 14.8 mg/m3 – Expunere: Inhalare – Frecvență: Efecte 
locale pe termen lung 
Consumator: 1.6 mg/kg – Expunere: Orală – Frecvență: Efecte sistemice pe termen lung 
 
2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL: CAS 128-37-0 
Industrie profesionistă: 5.8mg/m3 – Consumator: 1.74 mg/kg. Expunere: Piele – Frecvență: Efecte 
sistemice pe termen lung 
 
Valori limită expunere PNEC: 
 
N-BUTIL ACETAT: CAS: 123-86-4 
Ținta: STP – Valoare: 35.6 mg/l 
Ținta: Apă proaspătă – Valoare: 0.18 mg/l 
Ținta: Apă marină – Valoare: 0.01 mg/l 
Ținta: Emisii intermitente – Valoare: 0.36 mg/l 
Ținta: Sedimente apă proaspătă – Valoare: 0.98 mg/kg 
Ținta: Sedimente apă marină – Valoare: 0.09 mg/kg 
Ținta: Sol – Valoare: 0.09 mg/kg 
 



 
XILEN: CAS: 1330-20-7 
Ținta: STP – Valoare: 6.58 mg/l 
Ținta: Apă marină – Valoare: 0.327 mg/l 
Ținta: Emisii intermitente – Valoare: 0.327 mg/l 
Ținta: Sedimente apă proaspătă – Valoare: 12.46 mg/kg 
Ținta: Sedimente apă marină – Valoare: 12.46 mg/kg 
Ținta: Sol – Valoare: 2.31 mg/kg 
Ținta: Apă proaspătă – Valoare: 0.327 mg/l 
 
2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL: CAS 128-37-0 
Ținta: Emisii intermitente – Valoare: 0.004 mg/l 
Ținta: Apă proaspătă – Valoare: 0.004 mg/l 
Ținta: Sol – Valoare: 1.04 mg/kg 
Ținta: Stație purificare – Valoare: 100 mg/l 
Ținta: Sedimente apă proaspătă – Valoare: 1.29 mg/kg 
Ținta: Apă marină – Valoare: 0.004 mg/l 
 
 
 
8.2. Controlul expunerii: 
 
Protejarea ochilor: 
Purtați ochelari de protecție tip goggles și/sau mască (Standard BS 2092 GRAD 1). 
 
Protejarea pielii: 
Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte profesională, care asigură protecție completă (EN 14605 Tip 4).  
Echipamentul de protecție trebuie schimbat imediat dacă vine în contact cu produsul. 
 
Protejarea mâinilor: 
Purtați mănuși care asigură protecție eficientă, EN374 Clasa 3 (B-F-I). Timp permeabilitate > 60 minute; 
grosime 0,4mm. 
 
Protecție respiratorie: 
Trebuie folosite dispozitive de protecție respiratorie dacă ventilarea nu este corespunzătoare sau 
expunerea este prelungită. 
Folosiți dispozitive de protecție respiratorie potrivite, cu filtru tip A (culoare maro) pentru gaz organic și 
vapori cu puncte de fierbere peste 650C. 
 
Control expunere la factori de mediu: 
Emisiile generate de procesele de producție, inclusiv cele generate de echipamentul de ventilare, trebuie 
verificate pentru a se asigura compatibilitatea cu standardele de mediu. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază: 
 

Aspect și culoare: Lichid transparent incolor 

Miros: Tipic de solvent 

Prag miros: Nu există date. 

pH: Nu se aplică. 

Punct topire/înghețare: - 540C 

Punct inițial și interval de fierbere: 1270 C 



 
Punct de aprindere: 230 C  

Viteză evaporare: Nu există date. 

Inflamabilitate (solid, gaz): Nu se aplică. 

Limite inflamabilitate sau explozive: 1,2 – 7,5% vol 

Presiune vapori: 15 hPa 

Densitate vapori: 4 (aria = 1) 

Densitate relativă:  0,984 g/cm3 

Solubilitate în apă: Insolubil 

Solubilitate în ulei: Nu există date. 

Coeficient partiție: n-octanol/apă:  

Temperatură auto-igniție: 4150C 

Temperatură descompunere: Nu există date. 

Vâscozitate: > 20,5 mm2/s (400C) 

Proprietăți explozive: Nu există date. 

Proprietăți oxidante: Nu există date. 

 
 

 

❖ SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

10.1. Reactivitate: 
Stabil în condiții normale. 
 
10.2. Stabilitate chimică: 
Produsul este stabil în condițiile recomandate de depozitare și uz (punctul 7). 
 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: 
Poate genera gaze inflamabile în contact cu metalele elementare și agenții reductivi puternici. 
Poate genera gaze toxice în contact cu acizii minerali oxidanți și agenții oxidanți puternici. 
Poate lua foc în contact cu acizii minerali oxidanți și cu agenții puternic oxidanți. 
 
10.4. Condiții de evitat: 
Stabil în condiții normale. 
 
10.5. Materiale incompatibile: 
Evitați contactul cu materiale combustibile. Produsul poate lua foc. 
 
10.5. Produse periculoase la descompunere: 
Niciunul. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

11.1. Informații asupra efectelor toxicologice: 
 
TOXICITATE ACUTĂ 
 
N-BUTIL ACETAT – CAS: 123-86-4 
a) toxicitate acută 
LD50 (oral): > 6400 mg/kg Rat 
LD50 (dermic): > 5000 mg/kg Rabbit 
LC50 (inhalare): 21,1 mg/l Rat. Durata: 4 ore. 
 



 
HIDROCARBURI NAFTA C9 
a) toxicitate acută 
LD50 (oral): 3592 mg/kg Rat 
LD50 (dermic): > 3160 mg/kg Rabbit 
LC50 (inhalare): > 6193 mg/m3 Rat 
 
XILEN 
LD50 (oral): 3523 mg/kg Rat 
LD50 (dermic): 4350 mg/kg Rabbit 
LC50 (inhalare): 6350 ppm – 4 ore Rat. Durata: 4 ore. 
 
TOSIL ISOCIANAT – CAS: 4083-64-1 
LD50 (oral): 2234 mg/kg Rat 
LC50 (inhalare): 640 ppm – 4 ore Rat. Durata: 1 oră 
 
2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL – CAS: 128-37-0 
LD50 (oral): > 5000 mg/kg Rat 
LD50 (dermic): > 5000 mg/kg Rat  
 
HEXAMETILEN-DI-ISOCIANAT (HOMOPOLIMER) – CAS: 28182-81-2 
Efecte locale: Concentrațiile mari de vapori pot cauza iritații ale căilor respiratorii. 
Poate cauza o ușoară iritație a pielii la contact repetat sau prelungit. 
Poate cauza iritații ale ochilor. 
Considerat drept sensibilizant al pielii. 
 
NAFTA – HIDROCARBURI AROMATICE C9 
Toxicitate acută: 
Inhalare: concentrațiile de vapori care depășesc nivelul de expunere recomandat sunt iritante pentru ochi 
și tractul respirator și pot cauza dureri de cap, amețeli sau alte efecte asupra sistemului nervos central. 
Contact cu pielea: index toxicitate scăzut. 
Contactul frecvent sau prelungit poate uscarea pielii sau dermatite. 
Contactul cu ochii: poate cauza disconfort și ușoare iritații, fără afectarea țesutului. 
Ingerare: chiar și o cantitate mică de lichid introdus în sistemul respirator prin ingerare poate cauza bronșită 
sau afecțiuni ale plămânilor. Index toxicitate scăzut. 
 
Dacă nu se specifică altfel, informațiile din Regulamentul EU 2015/830 listate mai jos se vor considera 
drept neaplicabile: 

a) Toxicitate acută 
b) Iritație piele 
c) Iritații severe ale ochilor 
d) Senzitivitate respiratorie sau dermică 
e) Mutagenicitate celule germinale 
f) Carcinogenitate 
g) Toxicitate reproductivă 
h) STOT – expunere unică 
i) STOT – expunere repetată 
j) Pericol aspirație 

 

❖ SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

 
12.2. Persistență și degradabilitate: 



 
Nu este ușor biodegradabil. 
 
12.3. Potențial bioacumulativ: 
Nu 
 
12.4. Mobilitate în sol: 
Nu amestecați cu apă reziduală sau de ploaie. Plutește pe apă, se evaporă de pe suprafețele lichide și 
solide, dar o cantitate semnificativă poate polua. 
 
12.5. Rezultate evaluare PBT și vPvB: 
Substanțe PBT sau vPvB - Nu 
 
12.6. Alte efecte adverse: 
Nu 
 

 

❖ SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE PENTRU ELIMINARE 

13.1. Metoda de tratare a deșeurilor: 
Recipientele goale trebuie considerate deșeuri speciale tip 2B și reciclate corespunzător. Dacă în prealabil 
au fost curățate, pot fi admise în clasa 1. 
Refolosiți, când este posibil. Eliminarea se va face printr-o companie specializată, prin incinerare în condiții 
controlate, în conformitate cu reglementările locale și naționale în vigoare. 
 

 

❖ SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII TRANSPORT 

 
14.1. Număr UN: 
ADR, IMDG, IATA: 1263 
 
14.2. Denumire transport UN: 
ADR: VOPSEA 
IMDG: VOPSEA 
IATA:  VOPSEA 
 
14.3. Clasă(e) periculoasă(e) la transport: 
ADR: Clasă 3, Etichetă 3, număr identificare pericol: 30 
IMDG: Clasă 3, Etichetă 3 
IATA: Clasă 3, Etichetă 3 
 
14.4. Grupă ambalaj: 
ADR, IMDG, IATA: III 
 
14.5. Pericole de mediu: 
ADR / RID: NU 
IMDG: NU 
 
14.6. Atenționări speciale pentru utilizator: 
ADR-S.P.: 163 367 640E 650 



 
ADR – cod restricție tunel: 3 (D/E) 
IATA-pasageri: 355 
IATA-cargo: 366 
IATA S.P.: A3 A72 A192 
IATA ERG: 3L 
IMDG-Pag.: 3372 
IMDG-EmS: F-E, S-E 
IMDG-MFAG: 310, 313 
IMDG categorie depozitare: A 
 
14.7. Transport vrac potrivit Anexei II a MARPOL 73/78 și Cod IBC: 
Nu se aplică. 
 

❖ SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII REGULATORII 

15.1. Reglementări/legislație specifică privind securitatea, sănătatea și mediul, pentru substanțe sau 
amestecuri: 
Dir. 98/24/EC (riscuri legate de agenții chimici) 

Dir. 2000/39/EC (valori limită expunere ocupațională) 

Reg. (EC) n. 1907/2006 (REACH) 

Reg. (EC) n. 1272/2008 (CLP) 

Reg. (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) and (EU) n. 758/2013 

Reg. (EU) 2015/830 

Reg. (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 

Reg. (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 

Reg. (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 

Reg. (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 

Reg. (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

 

Restricții referitoare la produs sau substanțele conținute, potrivit Anexei XVII Reg. (EC) 1907/2006 
(REACH) cu modificările ulterioare: 

Niciuna 

VOCs =557.60 g/Kg= 548.68 g/l 

Substanțe volatile CMR = 0.00 % 

VOCs asociate R40 = 0.00 % 

Carbon Organic - C = 0.38 

Greutate (% wt):44.24 

Unde se aplică, de consultat următoarele prevederi: 

Directiva 2003/105/CE și modificări ulterioare. 



 
Reg. (EC) nr 648/2004 (detergenți). 

1999/13/EC (VOC) 

 

Prevederi directive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II): 

N.A. 

 
15.2. Evaluare securitate chimică: 
Nu  

 

❖ SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

Textul complet al frazelor de pericol: 
H332 Nociv în caz de inhalare. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
H226 Lichid şi vapori inflamabili. 
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. 
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. 
H312 Nociv în contact cu pielea. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H373 Poate provoca leziuni ale organelor, prin expunere prelungită sau repetată. 
H334 Poate provoca alergii, simptome de astm sau dificultăți respiratorii dacă este inhalat. 
EUH014 Reacționează violent cu apa. 
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. 
 
 

LEGENDĂ: 

ADR – Acord privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosele 

Număr CAS – Număr Chemical Abstract Service 

CLP – Reglementare CE 1272/2008 

DNEL – Nivelul calculat fără efect 

GHS – Global Harmonized System de clasificare și etichetare a produselor chimice 

IMDG – Codul Maritim Internațional pentru mărfuri periculoase 

IMO – Organizatia Maritimă Internațională 

Index number: Identificator în Anexa VI a CLP 

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



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

OEL – Nivel Expunere Ocupațională 

PBT – (Substanță) Persistentă, Bioacumulativă, Toxică 

PEC – Concentrație ambientală estimată 

PEL – Nivel expunere estimat 

PNEC – Concentrație previzibilă fără efecte 

REACH – Reglementare CE 1907/2006 

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

TLV – Valoare limită 

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

 
 
Notă pentru utilizatori: 
Informațiile de mai sus se bazează pe datele curente privind produsul, la data celei mai recente revizii. 
Utilizatorii trebuie să verifice aplicarea și caracterul complet al informațiile furnizate fiecărui uz specific al 
produsului. 
Prezentul document nu trebuie privit ca o garanție referitoare la niciuna dintre proprietățile produsului. 
Folosirea produsului nu este subiectul controlului nostru direct; de aceea utilizatorii trebuie, pe propria 
răspundere, să respecte legile și regulamentele privind sănătatea și securitatea. Producătorul este 
exonerat de orice răspundere care decurge din folosirea improprie a produsului.  
Oferiți personalului care îl folosește un training adecvat referitor la produsele chimice. 
  


