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Secțiunea 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substan ței sau a amestecului 

 Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (cu modificările ulterioare)* 

 Skin Sens. 1B – Acţiune sensibilizantă asupra pielii categoria 1B. 
H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
Aguatic Acute 1  – Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 1. 
H400 – Acţionează foarte toxic asupra organismelor acvatice. 
Aquatic Chronic 1  – Pericol cronic pentru mediul acvatic, categoria 1. 
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 
*Conform Licenței nr. 377PC din data de 29 noiembrie 2017 emisă de Comisia Națională pentru Înregistrarea Produselor de Protecție 

a Plantelor din România 
 

  

2.2 Elemente marcaj 

 Pictograme care definesc tipul de pericol şi text de avertizare 
 

                

 
ATENŢIE 
 
(Semne – simboluri negre pe fond alb cu contur roşu) 

  

 Identificatorul produsului 

 

RADIAL EXTRA 

Produsul conține: 
Nicosulfuron, compus din grupul derivaţilor sulfonilureei 

 
 
Termeni care indică tipul de pericol: 

 

H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
EUH401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, urmați instrucțiunile de utilizare. 
 

 Termeni care indică măsurile de precauţie: 

 
P273: Evitați dispersarea în mediu. 
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/protecţie oculară/protecţie pentru faţă. 
P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţii: Cereţi sfatul unui medic/apelaţi la îngrijiri medicale. 
P391: Colectaţi scurgerile de produs. 
P501: Aruncați conținutul/recipientul la destinatarul autorizat. 
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)! 
SPe3  Pentru protecția organismelor acvatice/plantelor ne-țintă/artropodelor/ insectelor ne-țintă respectați o 
zonă tampon netratată de (să se specifice distanța) până la terenul necultivat/ apa de suprafață! 
 

2.3 Alte pericole 

 Componenții amestecului nu îndeplinesc criteriile de clasificare ca PBT sau vPvB în conformitate cu anexa 
XIII a regulamentului  REACH. 
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