
  

 

 

 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Pericol prin aspirare       Categoria 1: H304 
Lezarea gravă a ochilor/Iritarea ochilor     Categoria 2: H319 
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere  Categoria 3: H336 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic   Categoria 2: H411 
 
 
2.2 Elemente pentru etichetă 
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Pictograme de pericol 
 

  
 

Cuvânt de avertizare Pericol 
 

Fraze de pericol   
H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală. 
H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

Fraze de precauție   
P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 
P273 – Evitați dispersarea în mediu. 
P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție 
a feței. 
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. 
P331 – NU provocați voma. 
P391 – Colectați scurgerile de produs. 

                P405 – A se depozita sub cheie.*** 
P501 – Aruncați conținutul/recipientul într-o instalație aprobată de eliminare a deșeurilor. 
 

Fraze de pericol specifice ale UE  
EUH066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
EUH401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare. 

 
 
 

Fraze adiționale pentru PPP  
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 protecția organismelor acvatice, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață. 
 

2.3 Alte pericole 
Nu există informații disponibile. 
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