
SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Identificarea substanței sau amestecului: 

 

Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008[CLP/GHS] 

 

Categorii de pericol:  

Pericole pentru sănătate Sensibilizarea căilor respiratorii/pielii. Sens. pielii. 1 

Toxicitate pentru reproducere: Repr. 2 
 

Pericole pentru mediu Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic acut 1 (M factorii – 10) 
Acvatic chronice 2 
 

Clasificare conform Directivei 1999/45/EC [DPD]: 

 

Clasificare Xn – Nociv 

N - Periculos pentru mediu 

 

Fraze R: R63: Posibil risc de efect nociv pentru făt 

R43: Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea 

R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 

termen lung asupra mediului acvatic. 

 

2.2 Elementele etichetei 
 

Elementele etichetei conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008[CLP/GHS] 

 

Cuvânt de avertizare: Avertisment 

Pictograme: GHS07-GHS08-GHS09  

Data emiterii: 27/09/2012 
Data reviziei: 04/04/2014 
Ref: IIL/MCZ/02800/6 
Fișa cu date de securitate conform 
Regulamentului (EC) Nr. 1907/2006 

 
  

 

 

 

 

Fraze de pericol: H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 

H361d : Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului 

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 

Fraze privind măsurile de 

precauție: 

Profilaxie: 

P201: Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. 

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

a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

Răspuns: 

P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. 

 
Depozitare: 
P405: A se depozita sub cheie. 
 
Dispoziție: 
P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea 
deşeurilor. 
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Elementele etichetei conform Directivei 1999/45/EC [DPD]: 

Clasificare: Dăunător, periculos pentru mediu   

Simboluri: 

 

 

 

 

 Xn : Dăunător 

N: Periculos pentru mediu 

Fraze de risc: R63: Posibil risc de efect nociv pentru făt 

R43: Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea 

R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 

termen lung asupra mediului acvatic. 
 

Sfaturi de prudență: S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor  

S24: A se evita contactul cu pielea.  

S35: A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate 

măsurile de precauție. 

S36/37: A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare. 

S46: În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta recipientul sau 

eticheta. 

Xn         N   

 

 S57: A se utiliza un recipient corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. 

S61: A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de 

securitate. 

 

Elemente de etichetare în 

conformitate cu Directiva 

2003/82/CE și a Regulamentului 

(UE) nr 547/2011 

 

2.3 Alte pericole:   EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta 

instrucţiunile de utilizare. 

SPe3: Pentru protecţia organismelor acvatice se impune o zonă tampon de minim 15 m 

faţă de suprafeţele de apă. 

Informaţii suplimentare: EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta 

instrucţiunile de utilizare. 
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