SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de
concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor.
Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)
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Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (iritant pentru aparatul respirator.)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
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H319, H315, H302, H317, H400, H410, EUH401
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Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.
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2.2. Elemente pentru etichetă
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Clasificare/ etichetare in conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/ 2008 (CLP), precum si cu
cerintele autoritatilor nationale.
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Cuvant de avertizare:
Atenţie
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Pictograma:

m

Fraze de pericol:
H319
H315
H302
H317
H400
H410
EUH401

Fraze de precautie:
P101
P102

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Provoacă iritarea pielii.
Nociv în caz de înghiţire.
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta
instrucţiunile de utilizare.

Dacă este necesară consultarea medicului, tineti la indemana
recipientul sau eticheta produsului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P272

Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de
muncă.
A nu manca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
Evitaţi sa inspirti praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
Spalati temeinic partile contaminate ale corpului după utilzare.
Evitaţi dispersarea în mediu.
Purtati manusi de protectie, imbracaminte de protectie si echipament
de protectie a ochilor sau echipament de protectie a fetei.

P270
P261
P264
P273
P280
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Fraze de precauţie (Intervenţie):
P333 + P311
In caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: sunati la un CENTRU
DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.
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.
P303 + P352
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): spalati cu multa apa
si săpun.
P301 + P330
In caz de ingestie: clatiti gura.
P391
Colectaţi scurgerile de produs.
P332 + P313
În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
P362 + P364
Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
P337 + P311
Daca iritarea ochilor persista : SUNATI LA UN CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICA sau UN medic.
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Fraze de precauţie (Eliminare):
P501
Eliminati continutul si recipientul la o instalatie de eliminare a deseurilor
periculoase.
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Etichetarea amestecurilor speciale (GHS):
Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)
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Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: (S)-dimethenamid, Solvent benzină nafta
aromatic greu (petrol), Polymeraminphosphat
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2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)
Vezi sectiunea 12- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB.
Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu
sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al
substantei sau amestecului.

