SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificare conformă cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008 (privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor) şi amendamentelor sale.
Toxicitate acută: Categoria 4
H302
Nociv în caz de înghiţire.
Pericol prin aspirare: Categoria 1
H304
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Sensibilizarea pielii: Categoria 1B
H317
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
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Toxicitate acută: Categoria 4
H332
Nociv în caz de inhalare.
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Toxicitatea acută pentru mediul acvatic: Categoria 1
H400
Foarte toxic pentru viaţa acvatică.
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Toxicitatea pentru reproducere: Categoria 2
H361d
Susceptibil de a dăuna fătului.
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Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic: Categoria 1
H410
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
2.2 Elemente pentru etichetă
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Etichetare conformă cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor) şi amendamentelor sale.
Etichetarea privind avertizarea pericolelor este obligatorie.
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Componente periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:
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• 2,4-D 2-etilhexil ester
• Bromoxinil octanoat
• Solvent nafta (din petrol), aromatic greu, <1% Naftalina

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol

SP 1

SPe 3

Nociv în caz de înghiţire.
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Nociv în caz de inhalare.
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Susceptibil de a dăuna fătului.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de
utilizare.
A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curaţa echipamentele
de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă/a se evita contaminarea prin sistemele de
evacuare a apelor din ferme sau drumuri).
Pentru protecţia organismelor acvatice/plantelor neţintă/artropodelor/insectelor neţintă
respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m până la terenul necultivat/apa de suprafaţă!
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H302
H304
H317
H332
H336
H361d
H410
EUH066
EUH401
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2.3 Alte pericole
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Nu se cunosc alte pericole.
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P331
P501
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P391
P301 + P310
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P273
P308 + P311

Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a
ochilor.
Evitaţi dispersarea în mediu.
ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic.
Colectaţi scurgerile de produs.
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/un medic.
NU provocaţi voma.
Eliminaţi conţinutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deşeurilor,
conform regulamentelor locale.
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Fraze de precauţie

