
 

 

 

 

SECȚIUNEA1: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Efecte fizico-chimice, asupra sănătății umane și 
a mediului înconjurător 

: Lichid și vapori inflamabili. 
Nociv prin inhalare și prin înghițire. 
Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii. 
Poate provoca leziuni ale organelor. 
Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
Provoacă iritarea pielii. 
Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP] Amestec/substanță: SDS UE 2015: Conform Regulamentului (UE) 2015/830 
(REACH Anexa II) 

   

Textul integral al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: A se vedea secțiunea 16. 

 

 

 

 
  
 

 

Lic. infl 3 H226  

Tox. Acută 4 (Orală) H302  

Tox. Acută 4 (Inhalare:vapori) H332  

Irit. piele 2 H315  

Iritant pt. ochi 2 H319  

STOT SE 3 H335  

STOT RE 2 H373  

Tox. asp. 1 H304  

Acut acvatic 1 H400  

Cronic acvatic 1 H410  

2.2. Elemente de etichetare 

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] Etichetare suplimentare spre afișare Clasificare(clasificări) suplimentare spre afișare 

Pictograme de pericol (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

 
GHS09 

Cuvânt de avertizare (CLP) : Pericol 

Componenţi periculoşi : Zeta Cipermetrin, acid benzensulfonic, C10-13-(liniar) alchil derivați, săruri de calciu 

Fraze de pericol (CLP) : H226 - Lichid și vapori inflamabili.                                                                                                                  
H302 - Nociv în caz de înghiţire. 
H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.                                                          
H315 - Provoacă iritarea pielii.                                                                                                 
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H332 - Nociv în caz de inhalare.                                                                                                                    
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.                                                                                                                  
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.                                           
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraze de precauție (CLP) : P210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. 
Fumatul interzis. 
P260 - Nu inspirați vaporii. 
P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. 
P280 - Purtați Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie 
a ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P301 + P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
P331 - NU provocați voma. 
P391 - Colectaţi scurgerile de produs. 
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare 
de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.                                                                                                                             
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. 
P501 - A se depozita produsul și ambalajul său la punctul de colectare a deșeurilor 
periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și / 
sau reglementarea internațională. 

Fraze EUH : EUH208 - Conține Zeta-cipermetrin (52315-07-8). Poate produce o reacție alergică. 
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, respectați instrucțiunile 
de utilizare. 

   
 

 

2.3. Alte pericole 

Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Niciunul, după cunoștințele noastre. 

m
ag

az
in.

ac
vil

an
is.

ro


