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

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317 
Toxicitate pentru reproducere, categoria 2 H361d 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol 
cronic, categoria 2

H411 

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
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Susceptibil de a dăuna fătului. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă

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

GHS07 GHS08 GHS09

Cuvinte de avertizare (CLP) : Atenţie
Material continand substante periculoase : Fluazifop-p-butyl; Calcium dodecysulphonate
Fraze de pericol (CLP) : H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H361d - Susceptibil de a dăuna fătului.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (CLP) : P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P202 - A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
P280 - Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi de protecţie.
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă şi săpun.
P308+P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs.
P501 - Aruncaţi conținutul și recipientul la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau 
speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

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

Fraze suplimentare : 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 3 -  Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zona tampon netratată de 15 m 
pană la apa de suprafa.

2.3. 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
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