
 

 

 

 

 

2.1 Clasificarea  
 

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Clasa de pericol     Categ. de pericol  Fraze de pericol 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR / INFORMAȚII DE PE ETICHETĂ 

 Lichide inflamabile     3   H226 
Toxicitate acută (orală)     4   H302 
 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură  
expunere, Iritarea tractului respirator   3   H335 
 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură  
expunere,  Narcoză     3   H336   

 Pericol prin aspirare     1   H304 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut  1   H400   

 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic  1   H410  
           

2.2 Etichetarea 
 

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
Pictograme de pericol: 

           

             Cuvânt de avertizare Pericol 
Fraze de pericol  H226 – Lichid şi vapori inflamabili. 

H302 – Nociv în caz de înghiţire. 
H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.  
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
 

Fraze de precauție P210 – A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte 
surse de aprindere. Fumatul interzis. 
P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, soluţia pulverizată. 
P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 
P273 – Evitați dispersarea în mediu.  
P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de 
protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. 
P301+P310 – În caz de înghiţire, sunaţi imediat la un centru de informare toxicologică sau la 
medic. 
P302+P352 – În caz de contact cu pielea, spălaţi cu multă apă şi săpun. 
P312 – Sunați la un centru de informare toxicologică/un medic dacă nu vă simțiți bine. 
P331 – Nu provocaţi voma. 
P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii, clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute; scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 
uşurinţă; continuaţi să clătiţi. 
P337+P313 – Dacă iritarea ochilor persistă, consultaţi medicul. 
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P391 – Colectați scurgerile de produs. 
P403 + P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. 
P501 – Eliminaţi deşeul de produs şi/sau ambalajul la un centru autorizat pentru colectarea 
deşeurilor. 
SP1 – A nu se contamina apele cu produsul sau cu ambalajul său, a nu se spăla 
echipamentele de stropit în apropierea apelor de suprafaţă. 
SPe3 – Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 
15 m până la apele de suprafață. 
SPe8 – Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare, nu stropiţi plantele în timpul 
înfloritului. 
EUH401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta 
instrucţiunile de utilizare! 
EUH066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
 

2.3 Alte pericole:  Nu sunt informații suplimentare disponibile. 
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