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  SOLUȚIE SPECIALĂ PENTRU CURĂȚARE PROFUNDĂ, EM-300 
Cod produs: 812452 

Data: 20.05.2015 
Versiunea : Nr. 1 (20/05/2015)       Ediția revăzută și completată : Nr. 6 (20/05/2015) 
 

Fișă tehnică de securitate 
(Ordonanța REACH – EC – nr. 1907/2006 – nr. 453/2010) 

 
 

1 Denumirea substanței, respectiv a preparatului și a companiei 
1.1 Identificator produs 

Nume produs: soluție curățare cu ultrasunete EM-300 
 

1.2 Utilizări identificate relevante ale substanței sau preparatului și utilizări care nu sunt recomandate 
Curățare de precizie. Procedeu ultrasunete. Eliminarea resturilor lustruire.  

 
1.3 Detalii privind producătorul care a realizat fișa tehnică de securitate 

Companie: EMAG AG 
Adresă:  Gerauer Strasse 34, 64546 Mörfelden-Walldorf, Germania 
Telefon:  +49 (0) 6105 40 67 80 
info@emmi-nail.de 

 
1.4 Număr situații de urgență 24/24 h 

+49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim) 
 

2 Pericole posibile 
2.1 Clasificarea materialului sau preparatului 
Îndeplinește cerințele directivei (EC) nr. 1272/2008 și a amendamentelor acesteia.  

Efect iritant asupra pielii, categoria 2 (Skin Irrit. 2, H315) 
Daune oculare severe, categoria 1 (Eye Dam. 1, H318) 
Pericol pe termen lung asupra cursurilor de apă, categoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411) 
Acest amestec nu implică riscuri fizice. Vezi recomandările pentru alte produse.  

Îndeplinește cerințele normelor 67/548 EEC, 1999/45/EC și ale amendamentelor acestora. 
Efect iritant asupra pielii (Xi, R 38) 
Daune oculare severe (Xi, R 41) 
Acest amestec nu implică riscuri fizice. Vezi recomandările pentru alte produse.  
Acest amestec nu implică riscuri asupra mediului. În condiții normale de utilizare nu se cunoaște și nu se poate preciza un efect 
dăunător asupra mediului.  

 
2.2 Elemente de marcare 

Amestecul este un agent de curățare (vezi cap. 15).  
Îndeplinește cerințele directivei (EC) nr. 1272/2008 și ale amendamentelor acesteia.  

Simboluri pericol  

 
          GHS05        GHS09 

Cuvânt : PERICOL 
Identificatori produs 
EC 931-329-6 AMIDES, C8-18 AND C18(UNSATD.),N,N-BIS(HYDROXYETHYL) 
Instrucțiuni pericol :  
H315  Cauzează iritații ale pielii.  
H318  Cauzează daune oculare grave. 
H411  Otrăvitor pentru organismele acvatice, cu efect de lungă durată.  
Instrucțiuni de siguranță – prevenție 
P280  Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție/protecție pentru față.  
Instrucțiuni de siguranță – reacții :  
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA. Spălați cu multă apă.  
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P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII. Spălați temeinic cu apă câteva minute. Dacă se poate scoateți lentilele 
de contact. Spălați în continuare.  

P310   Apelați imediat CENTRUL DE OTRĂVIRI/consultați un medic.  
 
2.3 Alte pericole 
Amestecul nu conține « substanțe deosebit de periculoase » (SVHC) >=0,1% publicat de European Chemical Agency (ECHA) 
conform articolului 57 din REACH :  
Amestecul nu îndeplinește criteriile aplicate amestecurilor PBT și vPvB, conform anexei XIII a directivei REACH (EC) nr. 1907/2006.  
 

3. Compoziție/informații privind substanțele 
3.1 Substanțe 
Compoziție :  

 

 
 

Date privind substanțele:  
[1] Substanță pentru care există valoare limită de expunere la locul de muncă.  
 

4. Măsuri de prim-ajutor 
Dacă aveți nelămuriri sau dacă simptomele persistă consultați un medic.  
Nu strecurați niciodată nimic în gura unei persoane inconștiente.  

4.1 Descrierea măsurilor de prim-ajutor  
După contact cu ochii : 

Spălați temeinic ochii cu apă curată și moale, ținând pleoapa deschisă, cel puțin 15 minute.  
Duceți persoana în cauză la un oftalmolog, indiferent de starea sa. Arătați medicului eticheta produsului.  
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După contact cu pielea : 
Scoateți îmbrăcămintea contaminată și umedă și spălați temeinic pielea cu apă și săpun sau un agent de curățare adecvat.  
Atenție la resturile de produs rămase între piele și îmbrăcăminte, brățara ceasului, pantofi etc.  
Dacă contaminarea este pe o suprafață mare și/sau pielea este rănită consultați un medic sau duceți persoana în cauză la un 
spital.  

După înghițire : 
Nu înghițiți produsul.  
În cazul înghițirii unei cantități mici (nu mai mult decât o înghițitură) clătiți gura cu apă și consultați un medic.  
Stați liniștit. Nu provocați voma.  
Consultați imediat un medic. Arătați medicului eticheta produsului.  
În caz de înghițire informați un medic, astfel încât acesta să poată stabili dacă este nevoie de observație sau tratament 
staționar. Arătați eticheta medicului.  

4.2 Simptome și efecte importante acute și întârziate  
Nu există date.  

4.3 Instrucțiuni privind ajutorul medical de urgență sau tratamentele speciale  
Nu există date.  

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 
Nu este inflamabil.  

5.1 Agent extinctor  
Agent extinctor adecvat 

În caz de incendiu folosiți 
- Apă pulverizată.  

Agent extinctor neadecvat 
În caz de incendiu nu folosiți 
- Jet de apă.  

5.2 Pericole speciale legate de substanță sau amestec 
În caz de incendiu se generează deseori fum negru și dens. Expunerea la produsele de descompunere poate fi dăunătoare 
sănătății.  
Nu inhalați fumul.  
În caz de incendiu se pot forma : 
- Monoxid de carbon 
- Dioxid de carbon  

5.3 Instrucțiuni privind combaterea incendiilor  
Nu există date.  

 

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
6.1 Măsuri de siguranță relevante pentru persoane, echipament de protecție și procedee care trebuie folosite în cazurile de 
urgență 

Respectați măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.  
Pentru personalul care nu se ocupă de salvarea persoanelor 

Evitați contactul cu pielea și ochii.  
Pentru personalul care se ocupă cu salvarea persoanelor 

Personalul de salvare trebuie să fie dotat cu echipament personal de protecție (vezi cap. 8).  
6.2 Măsuri de protecție ale mediului înconjurător  

Scurgerile de produs se preiau cu material neinflamabil, care aglomerează lichidele, de ex. nisip, pământ, liant universal, 
diatomit, în recipiente pentru eliminarea deșeurilor.  
Evitați scurgerea produsului în canalizare sau ape.  

6.3 Metode și materiale pentru reținerea produsului și curățare 
Neutralizați produsul cu un agent de decontaminare acid.  
Recomandăm curățarea cu un detergent ; nu folosiți solvenți organici. 

6.4 Trimitere la alte capitole 
Nu există date.  

 

7. Manipulare și depozitare 
În spațiile în care se lucrează cu amestecul sunt valabile normele pentru spațiile de depozitare.  

7.1 Măsuri de protecție privind manipularea sigură 
Spălați mâinile după fiecare utilizare.  
Înainte de reutilizare scoateți hainele contaminate și spălați-le.  
Asigurați ventilația corespunzătoare, în special în spațiile închise.  
Spațiile în care este utilizat amestecul trebuie să fie prevăzute în mod constant cu dușuri și sisteme de spălare pentru ochi.  

Instrucțiuni privind protecția la incendiu și explozie : 
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Manevrați produsul în spații bine aerisite.  
Împiedicați accesul persoanelor neautorizate.  

Instrucțiuni privind manipularea sigură : 
Pentru protecția personală vezi cap. 8.  
Respectați informațiile de pe etichetă și normele privind protecția la locul de muncă.  
Evitați întotdeauna contactul produsului cu ochii.  
Recipientele deschise trebuie închise cu grijă și depozitate în picioare.  

Echipament și modalitate de lucru nepermise :  
Este interzis fumatul, mâncatul și băutul în spațiile în care este utilizat amestecul.  

7.2 Condiții privind depozitarea sigură cu respectarea situațiilor de incompatibilitate  
Depozitați într-un spațiu uscat, bine aerisit, la temperaturi cuprinse între 5°C și 40 °C.  

Depozitarea 
Închideți bine recipientul și depozitați-l într-un loc uscat și bine aerisit.  
Podeaua trebuie să fie impermeabilă și să formeze o vană de captare, astfel încât în caz de scurgere neprevăzută a produsului 
lichidul să nu se poată scurge în afară.  

Ambalaj 
Produsul trebuie depozitat în ambalajul original.  

7.3 Aplicații specifice  
Nu există date.  

 

8 Limitarea și controlarea expunerii / echipament personal de protecție  
8.1 Parametrii care trebuie monitorizați 
Valori limită pentru expunerea la locul de muncă :  
Uniunea Europeană (2009/161/EU, 2006/15/EG, 2000/39/EG, 98/24/EG) 
CAS   VME-mg/m3 :  VME-ppm :  VLE-mg/m3 :  VLE-ppm :  Notă : 
141-43-5  2.5   1   7.6   3   Peau 
 
ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) 
CAS  TWA :  STEL :  Limita superioară:  Definiție :  Criterii : 
111-42-2 2 mg/m3 -  -   -  - 
102-71-6 5 mg/m3 -  -   -  - 
141-43-5 3 ppm  6 ppm  -   -  - 
 
Germania AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) 
CAS  VME :  VME :  Transgresiune  Comentarii 
141-43-5 2 ml/m3  5,1 mg/m3 2(I)  DFG, H, Y 
 
Franța (INRS - ED984 :2008) 
CAS  VME-ppm : V  ME-mg/m3 :  VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notă : TMP N° : 
111-42-2 3  15  -  -  -  49.49 Bis 
141-43-5 1  2.5  3  7.6  -  49, 49 Bis 
 
Valori maxime derivate pentru expunere fără daune (DNEL) sau valori maxime derivate pentru expunere cu efecte dăunătoare 
minime (DMEL) :  
AMIDES, C8-18 AND C18(UNSATD.),N,N-BIS(HYDROXYETHYL) 
Aplicație :    Muncitor 
Tip de expunere   Contact cu pielea. 
Efecte posibile asupra sănătății Urmări sistemice pe termen lung. 
DNEL    4.16 mg/kg body weight/day 
 

Tip de expunere   Contact cu pielea 
Efecte posibile asupra sănătății Urmări sistemice pe termen lung. 
DNEL     0.09 mg of substance/cm2 
 

Tip de expunere   Inhalare.  
Efecte posibile asupra sănătății Urmări sistemice pe termen lung. 
DNEL     73.4 mg of substance/m3 
 
Aplicație :   Utilizator 
Tip de expunere   Înghițire.  
Efecte posibile asupra sănătății Urmări sistemice pe termen lung. 
DNEL    6.25 mg/kg body weight/day 
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Tip de expunere   Contact cu pielea 
Efecte posibile asupra sănătății Urmări sistemice pe termen lung. 
DNEL     2.5 mg/kg body weight/day 
 

Tip de expunere   Contact cu pielea 
Efecte posibile asupra sănătății Urmări locale pe termen lung.  
DNEL     0.056 mg of substance/cm2 
 

Tip de expunere   Inhalare 
Efecte posibile asupra sănătății Urmări sistemice pe termen lung. 
DNEL     21.73 mg of substance/m3 
 

Concentrație estimată fără efecte (PNEC) :  
AMIDES, C8-18 AND C18(UNSATD.),N,N-BIS(HYDROXYETHYL) 
Zona din mediu  Ape dulci 
PNEC    7 μ g/l 
Zona din mediu  Ape sărate 
PNEC    0.7 μ g/l 
Zona din mediu  Ape uzate intermitente 
PNEC    24 μ g/l 
Zona din mediu  Echipamente de limpezire  
PNEC    0.83 g/l 
 
8.2 Limitarea și controlarea expunerii 
Măsuri personale și echipamente personale de protecție 

Utilizați echipamente personale de protecție curate și bine îngrijite.  
Depozitați echipamentele personale de protecție într-un loc curat, situat în afara zonei de lucru.  
În timpul utilizării nu mâncați, nu beți și nu fumați. Înainte de reutilizare scoateți hainele contaminate și spălați-le. Asigurați 
ventilația corespunzătoare, mai ales în spațiile închise.  
Protecție pentru ochi/față 
Evitați contactul cu ochii. 
Folosiți protecție pentru ochi în caz de contact cu picături.  
La fiecare utilizare purtați ochelari de protecție cu protecție în lateral, conform normei EN 166.  
În caz de pericol major purtați un dispozitiv de protecție pentru față.  
Purtarea ochelarilor de vedere nu reprezintă un mijloc de protecție.  
Dacă purtați lentile de contact vă recomandăm să folosiți ochelari de vedere în timpul lucrărilor în care se pot forma vapori 
iritanți.  
Spațiile în care se folosește produsul trebuie să fie echipate cu sisteme de spălare pentru ochi.  
Protecția mâinilor 
Folosiți mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice, conforma normei EN 374.  
Alegeți mănușile de protecție în funcție de utilizare și de durata utilizării la locul de muncă.  
Alegeți mănușile de protecție în funcție de locul de muncă : anumite substanțe chimice pot fi modificate, măsuri fizice de 
protecție necesare (tăiere, găurire, protecție căldură), dexteritatea necesară.  
Tip recomandat pentru mănușile de protecție :  
- Cauciuc butilic (izobutilen-izopren-copolimer) 
- Latex natural 
- PVA (alcool polivinilic) 
Caracteristici recomandate : 
- Mănuși de protecție impermeabile conform normei EN 374 
Protecția corpului 
Evitați contactul cu pielea.  
Purtați echipament de protecție adecvat.  
Tip de echipament de protecție adecvat : 
Dacă produsul este pulverizat purtați echipament de protecție impermeabil pentru substanțe chimice (tip 3) conform EN 
14605, pentru a evita orice contact cu pielea.  
Dacă există pericolul formării de picături purtați echipament de protecție chimic (tip 6) conform EN 13034, pentru a evita 
orice contact cu pielea.  
Purtați echipament de protecție corespunzător, în special șorț și cizme. Mențineți echipamentul de protecție în stare bună și 
curățați-l după utilizare.  
Tip de cizme de protecție recomandate :  
Dacă produsul este pulverizat în cantitate mică purtați cizme de protecție sau ghete de protecție pentru riscuri chimice 
conform EN 13832-2.  
În caz de contact prelungit purtați cizme sau ghete de protecție cu talpă și fețe rezistente la substanțe chimice lichide și 
impermeabile, conform EN 13832-3.  
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Echipamentul de lucru purtat de personal trebuie să fie spălat în mod regulat.  
După contact cu produsul spălați toate părțile contaminate ale corpului.  
Protecția respirației 
Purtați filtru pentru gaze și vapori (filtru combinat) conform normei EN 14387 :  
A1 (Braun) 

 

9 Proprietăți fizice și chimice  
9.1 Date privind caracteristicile fizice și chimice de bază 
Date generale:  
pH     10.80 
     ușor alcalin (bazic) 
pH (soluție apoasă) :   10.4 
Punct de fierbere/domeniul de fierbere :  nu există date 
Domeniul punct de aprindere :   irelevant 
Presiune vapori :     nu există date 
Densitate :    1.025 
Miscibilitate    100% 
Solubilitate în apă :   diluabil, miscibil 
Punct de topire/domeniul de topire :  fără date 
Temperatura auto-aprindere :   nu există date 
Punct/interval descompunere :   nu există date 
% VOC :      0 
 
9.2 Alte date 
VOC (g/l) :     0.00 
 

10 Stabilitate și reactivitate 
10.1 Reactivitate 

Nu există date disponibile. 
10.2 Stabilitate chimică 

Dacă sunt respectate normele recomandate la capitolul 7 privind manevrarea și depozitarea amestecul este stabil.  
10.3 Posibilitate de reacții periculoase: 

La temperaturi înalte amestecul poate elibera produse periculoase de descompunere, precum monoxid de carbon, dioxid de 
carbon, fum sau oxid de azot.  

10.4 Condiții de evitat 
10.5 Materiale incompatibile 
10.6 Produse de descompunere periculoase  

Descompunerea termică poate elibera/forma: 
- Monoxid de carbon 
- Dioxid de carbon  

 

11 Informații toxicologice  
11.1 Date referitoare la efectele toxicologice 

În cazul unei expuneri - care depășește limitele de expunere indicate - la vaporii solventului inclus în acest amestec se poate 
ajunge la efecte dăunătoare asupra sănătății, precum iritarea mucoaselor și a căilor respiratorii, îmbolnăvirea rinichilor, 
ficatului și a sistemului nervos central.  
Simptomele/semnele includ dureri de cap, amețeală, stare de rău, oboseală, dureri musculare și în cazuri extreme pierderea 
cunoștinței.  
Poate duce la daune cutanate reversibile, ca de exemplu inflamarea pielii sau roșeață și escare sau apariția edemelor ca urmare 
a unei expuneri cu o durată de până la 4 ore.  
Contactele prelungite sau repetate cu amestecul pot înlătura stratul adipos natural de la suprafața pielii și pot cauza o 
dermatită de contact non-alergică și penetrarea epidermei.  
Poate avea efecte oculare ireversibile, precum daune oculare sau diminuarea capacității vizuale, care nu regresează spontan 
și în întregime în intervalul de observație de 21 de zile.  
Daunele oculare grave sunt caracterizate de distrugerea corneei, opacizarea durabilă a corneei și inflamarea irisului.  

 
11.1.1 Substanțe  
Efect toxic acut:  
HYDROXYETHYLETHYLENDIAMINTRIACETIC ACID, TRISODIUMSALT (CAS: 139-89-9) 
Oral  LD50 > 2000 mg/kg 

Tip: șobolan 
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2-AMINO-ETHANOL (CAS: 141-43-5) 
Oral  LD50 = 1089 mg/kg 

Tip: șobolan 
Dermal  LD50 = 2504 mg/kg 

Tip: șobolan 
 

Inhalativ  LC50 > 1.48 mg/l 
Tip: șobolan 

 
2,2'-DIHYDROXYDIETHYLAMINE (CAS: 111-42-2) 
Oral  LD50 < 1600 mg/kg 

Tip: șobolan 
 
AMIDES, C8-18 AND C18(UNSATD.),N,N-BIS(HYDROXYETHYL) 
Oral  LD50 > 5000 mg/kg 

Tip: șobolan 
 

Dermal  LD50 > 2000 mg/kg 
Tip: șobolan 

 
11.1.2 Amestec 

Nu sunt disponibile informații toxicologice pentru amestec.  
Monografie (monografii) IARC (Centrul Internațional de Cercetare în domeniul cancerului) 

Substanța are probabil efect cancerigen la oameni.  
 

12 Informații ecologice 
Otrăvitor pentru organismele acvatice cu efect pe termen lung.  
Nu permiteți produsului să ajungă în canalizare sau în cursuri de ape.  

12.1 Toxicitate 
12.1.1 Substanțe  
2-AMINO-ETHANOL (CAS: 141-43-5) 
Toxicitate pentru crustacee   EC50 = 65 mg/l 
     Tip: Daphnia magna 

Durată expunere: 48 h 
Toxicitate pentru alge    ECr50 = 2.5 mg/l 
     Tip: Pseudokirchnerella subcapitata 

Durată expunere: 72 h 
 
HYDROXYETHYLETHYLENDIAMINTRIACETIC ACID, TRISODIUMSALT (CAS: 139-89-9) 
Toxicitate pentru pești   LC50 > 100 mg/l   
     Tip: Leuciscus idus 

Durată expunere: 96 h 
Toxicitate pentru crustacee  EC50 > 100 mg/l 
     Tip: Daphnia magna 

Durată expunere: 48 h 
Toxicitate pentru alge    ECr50 > 100 mg/l 
     Tip: Scenedesmus sp. 

Durată expunere: 72 h 
 

2,2',2"-NITRILOTRIETHANOLTRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6) 
Toxicitate pentru pești   LC50 > 100 mg/l 
     Tip: Lepomis macrochirus 

Durată expunere: 96 h 
Toxicitate pentru crustacee  EC50 > 100 mg/l 
     Tip: Daphnia magna 

Durată expunere: 24 h 
Toxicitate pentru alge   ECr50 > 100 mg/l 
     Tip: Desmodesmus subspicatus 

Durată expunere: 72 h 
 
AMIDES, C8-18 AND C18(UNSATD.),N,N-BIS(HYDROXYETHYL) 
Toxicitate pentru pești   LC50 = 2.4 mg/l 
Toxicitate pentru crustacee  EC50 = 3.2 mg/l 
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     NOEC = 0.07 mg/l 
Factor M = 1 

Toxicitate pentru alge   ECr50 = 3.9 mg/l 
 
12.1.2 Amestec 
Nu sunt disponibile informații privind toxicitatea acvatică a amestecului  
 
12.2. Persistență și degradabilitate 
12.2.1 Substanțe  
HYDROXYETHYLETHYLENDIAMINTRIACETIC ACID, TRISODIUMSALT (CAS: 139-89-9) 
Biodegradare  Nu se degradează rapid.  
 

2-AMINO-ETHANOL (CAS: 141-43-5) 
Biodegradare Nu există date referitoare la biodegradare; de aceea substanța este considerată ca una care nu se 

degradează rapid.  
 

2,2',2"-NITRILOTRIETHANOLTRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6) 
Biodegradare Nu există date referitoare la biodegradare; de aceea substanța este considerată ca una care nu se 

degradează rapid.  
 

AMIDES, C8-18 AND C18(UNSATD.),N,N-BIS(HYDROXYETHYL) 
Biodegradare Nu există date referitoare la biodegradare; de aceea substanța este considerată ca una care nu se 

degradează rapid.  
 
12.3 Potențial de bioacumulare 

Nu există date.  
12.4 Mobilitate în sol 

Nu există date.  
12.5 Rezultate privind evaluarea PBT și vPvB 

Nu există date.  
12.6 Alte efecte dăunătoare 

Nu există date.  
Ordonanța germană privind clasificarea pericolului pentru ape 

WGK 2 (VwVwS din 27/07/2005, KBws) : Periculos pentru ape.  
 

13 Informații legate de evacuarea deșeurilor 
Deșeurile amestecului și/sau recipientele sale se elimină conform dispozițiilor directivei 2008/98/EC.  

13.1 Metode privind eliminarea deșeurilor 
Produsul nu se elimină în canalizare sau cursurile de apă.  

Deșeuri:  
Eliminarea deșeurilor trebuie realizată fără riscuri pentru oameni și mediu, în special pentru ape, aer, sol, faună și floră.  
Eliminare sau utilizare conform legilor în vigoare, de preferat de către o companie acreditată pentru colectarea deșeurilor sau 
eliminarea deșeurilor.  
Nu poluați solul sau apa. Nu eliminați deșeurile în mediu.  

Ambalajele contaminate: 
Eliminați recipientele numai după ce sunt golite complet. Nu scoateți eticheta de pe recipient.  
Duceți recipientele la un centru de colectare deșeuri autorizat.  
Coduri deșeuri (Decizia 2001/573/EC, Directiva 2006/12/EEC, Directiva 94/31/EEC privind deșeurile periculoase): 
07 06 04 *alți solvenți organici, soluții pentru spălare și soluții mamă.  

 

14 Informații referitoare la transport 
Produsul se transportă în concordanță cu prevederile ADR pentru traficul rutier, prevederile RID pentru transportul feroviar, 
prevederile IMDG pentru transportul naval, prevederile ICAO/IATA pentru transportul aerian.  

14.1 Nr. UN 
3082 

14.2 Descriere corespunzătoare transport UN 
UN3082 = SUBSTANȚĂ DĂUNĂTOARE MEDIULUI, LICHID, N.A.G. 

14.3 Clasa de pericol transport 
Clasificare:  

9 
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14.4 Grupă ambalare 
III 

14.5 Pericole pentru mediu 
Material periculos pentru mediu.  

 
14.6 Măsuri speciale de protecție pentru utilizator.  

 
Pentru cantități limitate vezi OACI/IATA, capitol 2.7, precum și ADR și IMDG cap. 3.4. 
Pentru cantități excluse vezi OACI/IATA, capitol 2.6, precum și ADR și IMDG cap. 3.5. 
 
14.7 Transport marfă conform anexei II a tratatului MARPOL 73/78 și codului IBC.  

Nu există date.  
 

15 Informații de reglementare 
15.1 Reglementări privind siguranța, protecția sănătății și mediului/reglementări specifice pentru substanță sau amestec 
Informațiile privind clasificarea și etichetarea apar în capitolul 2 A19 : 

Cu respectarea următoarele directive :  
Directiva 67/548/EEC și amendamentele sale. 
Directiva 1999/45/EC și amendamentele sale 
Ordonanța (EC) nr. 1272/2008 în varianta sa modificată drept ordonanța (EU) nr. 487/2013.  
Ordonanța (EC) nr. 1272/2008 în varianta sa modificată drept ordonanța (EU) nr. 758/2013.  
Ordonanța (EC) nr. 1272/2008 în varianta sa modificată drept ordonanța (EU) nr. 944/2013.  
Ordonanța (EC) nr. 1272/2008 în varianta sa modificată drept ordonanța (EU) nr. 605/2014.  

Informații referitoare la ambalaj : 
Nu există date.  

Hotărâri speciale : 
Nu există date.  

Ordonanța germană privind clasificarea pericolului pentru ape :  
Clasa pericol ape : periculos pentru ape WGK 2 (VwVwS din 27/07/2005, KBws) 

 
15.2 Evaluarea siguranței substanței 

Nu există date. 
 

16 Alte informații  
Deoarece nu avem date referitoare la condițiile de lucru ale utilizatorului, informațiile din această fișă tehnică de securitate se 
bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și pe setul de reglementări EC.  
Fără instrucțiuni scrise în prealabil privind manevrarea, produsul nu poate fi utilizat decât numai în aplicațiile descrise la rubrica 
1.  
Utilizatorul este responsabil de aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru respectarea cerințelor legale naționale și locale.  
Informațiile incluse în această fișă tehnică de securitate reprezintă o descriere a cerințelor de siguranță pentru acest amestec, 
iar nu o garanție pentru caracteristicile sale.  

 
Îndeplinește normele 67/548/EEC, 1999/45/EC și amendamentele lor.  

Simboluri pericol  

 
    Iritant  
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Instrucțiuni de pericol  
R 38   Irită pielea. 
R 41   Pericol de daune oculare severe.  
Instrucțiuni de siguranță : 
S 26   În caz de contact cu ochii spălați imediat cu multă apă și consultați un medic.  
S 39   Purtați ochelari de protecție/protecție pentru față.  
S 36/37   În timpul lucrului purtați mănuși și echipament de protecție adecvat.  
S 45  În caz de accident sau stare de rău consultați imediat un medic (dacă este posibil arătați medicului eticheta 

produsului).  
S 60   Produsul și recipientele sale se elimină drept deșeu periculos.  
 
Textele instrucțiunilor H, EUH și R menționate în cap. 3 :  
H302   Dăunător sănătății în caz de înghițire.  
H302 + H332  Dăunător sănătății în caz de înghițire sau inhalare.  
H312   Dăunător sănătății în caz de contact cu pielea.  
H314   Produce coroziuni grave ale pielii și daune oculare severe.  
H315   Irită pielea.  
H318  Produce daune oculare severe.  
H319  Produce daune oculare severe.  
H332  Dăunător sănătății în caz de inhalare.  
H335  Poate irita căile respiratorii.  
H373  Poate dăuna organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
H400  Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice.  
H410  Foarte otrăvitor pentru organismele acvatice cu efect pe termen lung.  
R 20/21/22 Dăunător sănătății în caz de înghițire, inhalare și contact cu pielea.  
R 22  Dăunător sănătății în caz de înghițire.  
R 34  Are efect coroziv.  
R 36/38  Irită ochii și pielea.  
R 38  Irită pielea.  
R 41  Pericol de daune oculare severe.  
R 48/22Dăunător sănătății : Pericol de daune oculare severe în caz de expunere prelungită prin înghițire.  
 
Prescurtări 
DNEL Valori maxime derivate de expunere fără efecte negative 
PNEC Concentrație estimată fără efecte 
ADR Tratat European privind transportul internațional al bunurilor periculoase pe șosele  
IMDG Bunuri periculoase transport maritim internațional  
IATA  Asociația internațională transport aerian 
RID Reglementări privind transportul internațional al bunurilor periculoase pe calea ferată 
WGK Clasa pericol pentru ape 
GHS05 Efect coroziv 
GHS09 Mediul înconjurător 
 


