
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]Amestecuri/Substanțe: SDS UE 2015: În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2015/830 (anexa II la REACH) 

Lichide inflamabile, categoria 3 H226   

Toxicitate asupra unui organ  țintă specific – 
o singură expunere, categoria 3, narcoză 

H336   

Toxicitate asupra unui organ  țintă specific – 
o singură expunere, categoria 3, iritarea 
căilor respiratorii 

H335   

Pericol prin aspirare, categoria 1 H304   

Periculos pentru mediul acvatic – pericol 
acut, categoria 1 

H400   

Periculos pentru mediul acvatic – pericol 
cronic, categoria 1 

H410   

    

Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16 

 

 

 

 
  

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului 

Lichid și vapori inflamabili. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 
termen lung. 

 

 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]  

Pictograme de pericol (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

 

GHS09 

  

Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol 

Fraze de pericol (CLP) : H226 - Lichid și vapori inflamabili. 
H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Fraze de precauție (CLP) : P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări                                      
deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
P261 - A se evita să se inspire praful/fumul/gazul/ ceața/vaporii/spray-ul.  
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu. 
P301 + P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE   
TOXICOLOGICĂ/un medic. 
P331 - NU provocaţi voma. 
P370 + P378 - În caz de incendiu: a se utiliza apă pulverizată/pulberi chimice uscate/ 
spumă/CO2 pentru a stinge.  
P391 - Colectaţi scurgerile de produs. 
P403 + P233 + P235 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis 
etanş. A se păstra la rece. 
P501 - Eliminaţi conţinutul/ recipientul conform legislației locale/ naționale/                                       
internaționale în vigoare. 
 

Coduri EUH : EUH208 - Conţine 2-Hydroxy-4-n-Octoxybenzophenone. Poate provoca o reacţie alergică. 
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta 
instrucţiunile de utilizare. 

 

Fraze suplimentare : SP1: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 8:Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu 
aplicați pe plante în timpul înfloritului!/ Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al 
albinelor!/ Îndepărtați sau acoperiți stupii în timpul aplicării și (să se specifice perioada de 
timp) după tratament!/Nu aplicați produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/Distrugeți 
buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicați înainte de (să se specifice perioada de timp)! 

 

   

 

2.3. Alte pericole 

PBT: nerelevant – nu este necesară înregistrarea 

vPvB: nerelevant – nu este necesară înregistrarea 

Spe3: Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m 
până la apele de suprafaţă. 
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