SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1.

Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Toxicitate acută (orală), categoria 4

H302

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor,
categoria 1
Sensibilizarea pielii, categoria 1

H318

Periculos pentru mediul acvatic – pericol
acut, categoria 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol
cronic, categoria 1

H400

H317

H410

Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16
Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului
Nociv în caz de înghițire. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung.
Elemente pentru etichetă

ro

2.2.

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] Trebuie afișată etichetare suplimentarăTrebuie afișată (afișate) clasificare (clasificări) suplimentară (suplimentare)
:

Cuvinte de avertizare (CLP)

: Pericol

Fraze de pericol (CLP)

: H302 - Nociv în caz de înghițire.
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (CLP)

: P261 - Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P264 - Spălaţi-vă mâini, antebrațe și față bine după utilizare.
P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
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.
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Pictograme de pericol (CLP)

: EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile
de utilizare.
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Fraze suplimentare

ag

Coduri EUH

2.3.

: SP 1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele
de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de
evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
SPe 03 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zona tampon netratată de 15 m
pană la apa de suprafata.

Alte pericole

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII
Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIII

