
Pericole fizice

Flam. Liq. 3 - H226

Pericole pentru sănătate

Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H335, H336 Asp. Tox. 1 - H304

Pericole pentru mediu

Aquatic Chronic 2 - H411

Clasificare (67/548/CEE) sau (1999/45/CE)

Xn; R65. Xi; R37/38. N; R51/53. R10, R67, R43

2.2. Elemente pentru etichetă

Pictogramă

Cuvânt de avetizare Pericol

Fraze de pericol
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SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare

H226 Lichid şi vapori inflamabili.

H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.m
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Fraze de precauţie

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse

de aprindere. Fumatul interzis.

P233 Păstraţi recipientul închis etanş.

P240 Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de

recepţie.

P241 Utilizaţi echipamente electrice, de ventilare şi de iluminat antideflagrante.

P242 Nu utilizaţi unelte care produc scântei.

P243 Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

P261 Evitaţi să inspiraţi vaporii/spray-ul.

P264 Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

P272 Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P273 Evitaţi dispersarea în mediu.

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a

ochilor/echipament de protecţie a feţei.

P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE

TOXICOLOGICĂ/un medic.

P331 NU provocaţi voma.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.

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

îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o

poziţie confortabilă pentru respiraţie.

P312 Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simţiţi

bine.

P321 Tratament specific (a se vedea sfaturile medicului de pe această etichetă).

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.

P362 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată.

P363 Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

P370+P378 În caz de incendiu: a se utiliza spumă, dioxid de carbon, pulbere uscată sau ceaţă

de apă pentru a stinge.

P391 Colectaţi scurgerile de produs.

P403+P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

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

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările naţionale.
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