
SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Iritarea pielii, Categoria 2  H315: Provoacă iritarea pielii.  (Pe baza datelor de 
 testare.) 

 
Iritarea ochilor, Categoria 2 
 

 H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.  (Pe baza 
datelor de testare.) 
 

Sensibilizarea pielii, Categoria 1 
 

 H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii.  (Pe 
baza datelor de testare.) 
 

Mutagenitatea celulelor germinative, 
Categoria 2 
 

 H341: Susceptibil de a provoca anomalii genetice.  
(Metoda de calcul) 
 

Toxicitatea pentru reproducere, Categoria 
1B 
 

 H360Df: Poate dăuna fătului. Susceptibil de a 
dăuna fertilităţii.  (Metoda de calcul) 
 

Pericol prin aspirare, Categoria 1 
 

 H304: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de 
pătrundere în căile respiratorii.  (Metoda de calcul) 
 

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic, 
Categoria 1 
 

 H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.  (Pe baza 
datelor de testare.) 
 

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, 
Categoria 2 
 

 H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 
termen lung.  (Pe baza datelor de testare.) 
 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Pictograme de pericol 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cuvânt de avertizare 
 

: Pericol 
 

Fraze de pericol 
 

: H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de 
pătrundere în căile respiratorii. 

H315 Provoacă iritarea pielii. 
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice. 
H360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna 

fertilităţii. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte 

pe termen lung. 
 

Declaraţii de pericol 
suplimentare 
 

:  Utilizare limitată numai în scopuri 
profesionale. 

 
Fraze de precauţie 
 

: Prevenire:  
P201 Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de 

utilizare. 
P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ 

ceaţa/ vaporii/ spray-ul. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 

de protecţie/ echipament de protecţie a 
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ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
Răspuns:  
P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un 

CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă 
expunere: consultaţi medicul. 

P331 NU provocaţi voma. 
P391 Colectaţi scurgerile de produs. 
Eliminare:  
P501 Aruncați conținutul/recipientul conform 

regulamentelor locale. 
 

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 

Ulei mineral alb (petrol) 
 
Quizalofop-P-tefuril; (RS)-tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorquinoxalin-2-iloxi)fenoxi] propionat 
 

Etichetare adiţională: 

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

SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul. A nu se curăța 
echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. 

SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 
minim 15 m până la apele de suprafață. 

2.3 Alte pericole 

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, 
bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 
0.1% sau mai mari. 
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