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FIŞA CU DATE DE SECURITATE
Permabond Polyolefin Primer (POP)

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Numele produsului Permabond Polyolefin Primer (POP)

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări idenitificate Grund.

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Furnizor Permabond Engineering Adhesives Ltd.
Wessex Way
Colden Common
Winchester
Hampshire SO21 1WP
United Kingdom
Tel: +44 (0)1962 711 661
Fax: +44 (0)1962 711 662
info.europe@permabond.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate fi
apelat în caz de urgenţă

CHEMTREC UK: +(44)-870-8200418 CHEMTREC US: 800-424-9300 (CCN: 829878)

Număr de telefon naţional
care poate fi apelat în caz de
urgenţă

CHEMTREC Romania: (+40)-37-6300026

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificare (CE 1272/2008)
Pericole fizice Flam. Liq. 2 - H225

Pericole pentru sănătate Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304

Pericole pentru mediu Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

Sănătarea umană În concentraţii ridicate, vaporii şi aburii pulverizaţi au efect narcotic şi pot provoca dureri de
cap, oboseală, ameţeli şi greaţă. Iritant pentru ochi. Expunerea repetată poate provoca
uscarea sau crăparea pielii.

Mediu Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fizico-chimice Produsul este extrem de inflamabil şi amestecuri explozive de vapori şi aer se pot forma chiar
şi la temperatura normală a camerei.

2.2. Elemente pentru etichetă
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Pictogramă

                  

Cuvânt de avetizare Pericol

Fraze de pericol H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe încinse, scântei, flăcări deschise sau
alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P261 Evitaţi să inspiraţi vaporii/ spray-ul.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ/ un medic.
P331 NU provocaţi voma.
P302+P352a ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o
poziţie confortabilă pentru respiraţie.

Conţine HEPTANE

Fraze de precauţie
suplimentare

P243 Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.
P264 Spălaţi-vă pielea contaminată bine după utilizare.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor şi a feţei.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P362+P364 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
P403+P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P501 Aruncai coninutul / recipientul în conformitate cu reglementările comunitare, naionale i
locale existente.

2.3. Alte pericole

Această substanţă nu este clasificată ca PBT sau vPvB conform criteriilor actuale ale UE.

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

HEPTANE 60-100%

Numărul CAS: 142-82-5 Numărul CE: 205-563-8 Numărul de înregistrare REACH: 01-
2119457603-38-XXXX

Factorul M (acut) = 1 Factorul M (cronic) = 1

Clasificare
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410
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1,8-DIAZABICYCLO[5.4.0]UNDEC-7-ENE <1%

Numărul CAS: 6674-22-2 Numărul CE: 229-713-7

Clasificare
Acute Tox. 3 - H301
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Textul integral pentru toate frazele de pericol este prezentat în Secţiunea 16.

Comentarii privind compoziţia Datele prezentate sunt în conformitate cu ultimele Directive CE.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare Mutaţi imediat persoana afectată la aer liber. Consultaţi medicul dacă starea de disconfort
continuă.

Ingerare Clătiţi bine gura cu apă. Beţi câteva pahare de apă sau lapte. Nu provocaţi voma. Consultaţi
medicul.

Contactul cu pielea Scoateţi îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi bine pielea cu săpun şi apă. Consultaţi medicul
dacă iritaţia persistă după spălare.

Contactul cu ochii Scoateţi lentilele de contact şi deschideţi larg pleoapele. Spălaţi imediat ochii cu multă apă în
timp ce ridicaţi pleoapele. Continuaţi să clătiţi pentru cel puţin 15 minute. Consultaţi medicul
dacă starea de disconfort continuă.

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Informaţii generale Pericol de aspirare în caz de înghiţire. Intrarea în plămâni în urma ingestiei sau vomei, poate
provoca pneumonie chimică.

Inhalare Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

Contactul cu pielea Contactul prelungit poate provoca înroşire, iritaţie şi uscarea pielii.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Note pentru doctor Evitaţi vărsăturile şi spălăturile gastrice din cauza riscului de aspirare.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere
corespunzătoare

Spumă, dioxid de carbon sau pulbere uscată.

Mijloace de stingere
necorespunzătoare

Nu folosiţi jet de apă ca material de stingere, pentru că acesta va extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Pericole specifice Produsul este inflamabil. Încălzirea poate genera vapori inflamabili. Vaporii sunt mai grei ca
aerul şi se pot răspândi aproape de sol şi parcurge o distanţă considerabilă până la o sursă
de aprindere şi exploda înapoi.

Produse combustibile
periculoase

Arderea produce fumuri iritante, toxice i incomode. Monoxid de carbon, bioxid de carbon şi
hidrocarburi necunoscute.

5.3. Recomandări destinate pompierilor
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Măsuri de protecţie în timpul
stingerii incendiului

Recipientele din apropierea incendiului trebuie îndepărtate sau răcite cu apă.

Echipament de protecţie
special pentru pompieri

Purta un aparat respirator autonom i îmbrăcăminte de protecie.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Precauţii personale Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie aşa cum se specifică în Secţiunea 8 din această fişă cu
date de securitate. Îndepărtaţi sau izolaţi toate sursele de combustie. Asiguraţi o ventilaţie
adecvată.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul
înconjurător

Evitaţi scurgerea sau deversarea să intre în sistemul de canalizare, conducte sau cursuri de
apă.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metode pentru curăţenie Absorbiţi în sillicat de mică, nisip uscat sau pământ şi puneţi în recipiente. Transferai în
recipiente adecvate, etichetate pentru eliminare.

6.4. Trimiteri către alte secţiuni

Trimiteri către alte secţiuni Pentru protecţie personală, a se vedea Secţiunea 8. Pentru evacuarea deşeurilor, consultaţi
capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Precauţii privind utilizarea A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de
aprindere. Fumatul interzis. În timpul aplicării şi uscării, vor fi degajazaţi vapori de solvent.
Utilizai-o într-o zonă bine ventilată. A nu se ingera sau inhala. Evitaţi contactul cu pielea şi
ochii.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Precauţii privind depozitarea Depozitaţi în recipientul original, bine închis într-un spaţiu uscat, rece şi bine ventilat. A se
păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

Clasa de depozitare Depozitare adecvată pentru lichide inflamabile.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizarea finală
specifică/Utilizări finale
specifice

Grund.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control
Limitele de expunere profesională
HEPTANE

Limită de expunere pe termen lung (8 ore MPT): LEP 500 ppm  2085 mg/m³
LEP = Limită de expunere la locul de muncă

HEPTANE (CAS: 142-82-5)
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DNEL Lucrători - Inhalare; Termen lung efecte sistemice: 2085 mg/m3
Lucrători - Dermală; Termen lung efecte sistemice: 300 mg/kg g.c./zi
Lucrători - Orală; Termen lung efecte sistemice: 149 mg/kg g.c./zi

1,8-DIAZABICYCLO[5.4.0]UNDEC-7-ENE (CAS: 6674-22-2)

DNEL Lucrători - Inhalare; Termen lung efecte sistemice: 4.4 mg/m3
Lucrători - Dermală; Termen lung efecte sistemice: 1.25 mg/kg g.c./zi

PNEC - Apă dulce;  0.24 mg/l
- Apă sărată;  0.024 mg/l
- Staţie pentru epurarea apelor uzate;  13 mg/l
- Sediment (Apă dulce);  137 mg/kg
- Sediment (Apă sărată);  13.7 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Echipament de protecţie

      

Controale tehnice
corespunzătoare

Asiguraţi ventilaţie adecvată de evacuare generală şi locală. Respectaţi limitele de expunere
profesională pentru produsul sau ingredientele.

Protecţia ochilor/feţei Următoarea protecţie trebuie să fie purtată: Ochelari de protecţie împotriva stropilor de
substanţe chimice sau echipament de protecţie a feţei. A se purta echipament de protecţie a
ochilor conform cu EN 166.

Protecţia mâinilor Se recomandă să fie purtate mănuşi impermeabile, rezistente la substanţe chimice. Mănuşile
trebuie să fie conforme cu EN 374. Pentru o expunere de până la 4 ore, purtaţi mănuşi
confecţionate din următorul material: Cauciuc nitrilic. Grosime: ≥ 0.4 mm Mănuşile selectate
trebuie să aibă un timp de penetrare de cel puţin 0.5 ore. Pentru o expunere de până la 8 ore,
purtaţi mănuşi confecţionate din următorul material: Cauciuc nitrilic. Grosime: ≥ 0.4 mm
Mănuşile selectate trebuie să aibă un timp de penetrare de cel puţin 8 ore. Timpul de
penetrare pentru orice material de mănuşi poate fi diferit pentru diferiţi producători de mănuşi.
Mănuşile cele mai potrivite trebuie să fie alese prin consultare cu producătorii/furnizorii de
mănuşi, care pot oferi informaţii privind timpul de penetrare a materialului pentru mănuşi.
Având în vedere datele specificate de către producătorul de mănuşi, verificaţi în timpul
utilizării că mănuşile îşi păstrează proprietăţile de protecţie şi schimbaţi-le imediat ce este
detectată o deteriorare.

Protecţia altor părţi de corp şi
piele

Utilizaţi metode tehnice de control pentru a reduce contaminarea aerului până la nivelul de
expunere permis. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată pentru a împiedica orice posibilitate de
contact cu lichidul şi contact repetat sau prelungit cu vaporii. Asiguraţi o staţie pentru spălarea
ochilor şi duş de siguranţă. A se purta uniformă, salopetă sau halat de laborator.

Măsuri de igienă Spălaţi-vă la sfârşitul fiecărui schimb de muncă şi înainte de a mânca, fuma şi utiliza toaleta.
A se respecta bunele practici de igienă industrială.

Protecţia respiraţiei Asigurai ventilarea adecvată a zonei de lucru. Protecţia respiratorie poate fi necesară în cazul
în care se produce contaminarea excesivă a aerului. Protecţia respiratorie care respectă un
standard aprobat trebuie purtată în cazul în care o evaluare a riscului arată că inhalarea de
contaminanţi este posibilă. Filtru combinat, tip A2/P2. (EN14387)

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect Lichid.
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Culoare Incolor.

Miros Caracteristic.

Pragul mirosului Nu este disponibil.

pH Nu este relevant.

Punctul de topire Nu este disponibil.

Punctul iniţial de fierbere şi
intervalul de fierbere

98°C

Punctul de aprindere -4°C

Viteza de evaporare Nedeterminat.

Limita superioară/inferioară de
inflamabilitate sau de explozie

Limită superioară de inflamabilitate/exploziv: 7% Limită inferioară de inflamabilitate/exploziv:
1.1%

Presiunea de vapori ≈53.3 mbar @ 20°C

Densitatea vaporilor Nu este disponibil.

Densitatea relativă 0.7

Solubilitatea (solubilităţile) Insolubil în apă.

Coeficientul de partiţie Nedeterminat.

Temperatura de aprindere 220°C

Temperatura de
descompunere

Nu este disponibil.

Vâscozitatea ≈0.6 mPA s @ 23°C

Proprietăţi explozive Nedeterminat.

Proprietăţi oxidante Nu este disponibil.

9.2. Alte informaţii

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate Următoarele materiale pot reacţiona cu produsul: Agenţi oxidanţi puternici.

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate Stabil la temperaturi ambiante normale şi atunci când este utilizat conform recomandărilor.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Posibilitatea de reacţii
periculoase

Nu există pericolele de reactivitate cunoscute asociate cu acest produs.

10.4. Condiţii de evitat

Condiţii de evitat Evitaţi căldura, flăcările şi alte surse de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale de evitat Agenţi oxidanţi puternici.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produşi de descopunere
periculoşi

Descompunerea termică sau combustia poate elibera oxizi de carbon şi alte gaze sau vapori
toxici.
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SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Efecte toxicologicce Clasificarea amestecului s-a făcut pe baza informaţiilor de pericol disponibile pentru
ingrediente aşa cum este definită în criteriilede clasificare ale amestecurilor în clase de pericol
şi în diferenţierile acestora în Anexa I la Regulamentul 1272/2008/EC. Informaţiile toxicologice
şi despre sănătate relevante disponibile pentru substanţele listate în Secţiunea 3 sunt
furnizate mai jos.

Pericol prin aspirare
Pericol prin aspirare Pericol de aspirare în caz de înghiţire. Intrarea în plămâni în urma ingestiei sau vomei, poate

provoca pneumonie chimică.

Inhalare În concentraţii ridicate, vaporii pot irita esofagul şi sistemul respirator şi pot provoca tuse.
Vaporii au un efect narcotic.

Ingerare Poate fi nociv în caz de înghiţire şi pătrundere în căile repiratorii.

Contactul pielea Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Poate provoca sensibilizare în
contact cu pielea.

Contactul cu ochii Este iritant şi poate provoca înroşire şi durere.

Informaţii toxicologice privind componenţii

HEPTANE

Toxicitate acută - orală

Toxicitate acută orală (LD₅₀
mg/kg)

5.000,0

Specie Şobolan

ATE orală (mg/kg) 5.000,0

Toxicitate acută - dermală

Toxicitate acută dermală
(LD₅₀ mg/kg)

2.001,0

Specie Iepure

ATE dermală  (mg/kg) 2.001,0

Toxicitate acută - inhalare

Toxicitate acută inhalare
(LC₅₀ vapori mg/l)

29,29

Specia Şobolan

ATE inhalare (vapori mg/l) 29,29

Corodarea/iritarea pielii

Corodarea/iritarea pielii Iritant pentru piele.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Lezare/iritare gravă a
ochilor

Nu este iritant.

Sensibilizarea pielii
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Sensibilizarea pielii Nu este sensibilizant.

Cancerogenitatea

Cancerigenitate Nu există evidenţe că produsul poate cauza cancer.

Toxicitatea pentru reproducere

Toxicitatea pentru
reproducere -fertilitate

Studiu pe o generaţie - NOAEL 31680 mg/m3, Inhalare, Şobolan

Toxicitate asupra organelor ţintă specifice – expunere unică

STOT - expunere unică Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Toxicitate asupra organelor ţintă specifice – expunere repetată

STOT - expunere repetată Nu există informaţii disponibile.

Pericol prin aspirare

Pericol prin aspirare Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

1,8-DIAZABICYCLO[5.4.0]UNDEC-7-ENE

Toxicitate acută - orală

Toxicitate acută orală (LD₅₀
mg/kg)

300,0

Specie Şobolan

ATE orală (mg/kg) 300,0

Toxicitate acută - dermală

Toxicitate acută dermală
(LD₅₀ mg/kg)

1.233,0

Specie Iepure

Toxicitate acută - inhalare

Note (inhalare LC₅₀) Nu există informaţii disponibile.

Corodarea/iritarea pielii

Corodarea/iritarea pielii Coroziv pentru piele.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Lezare/iritare gravă a
ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Iepure Corrosive

Sensibilizarea pielii

Sensibilizarea pielii Nu există informaţii disponibile.

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate - in vitro Mutaţie genetică: Negativ.

Cancerogenitatea

Cancerigenitate Nu există informaţii disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere

Toxicitatea pentru
reproducere -fertilitate

Screening - NOAEL 150 mg/kg g.c./zi, Orală, Şobolan F1
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Toxicitatea pentru
reproducere - dezvoltare

Toxicitate pentru dezvoltare: - NOAEL: 150 mg/kg g.c./zi, Orală, Şobolan

Toxicitate asupra organelor ţintă specifice – expunere unică

STOT - expunere unică Nu există informaţii disponibile.

Toxicitate asupra organelor ţintă specifice – expunere repetată

STOT - expunere repetată Nu există informaţii disponibile.

Pericol prin aspirare

Pericol prin aspirare Nu există informaţii disponibile.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

Ecotoxicitate Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.1. Toxicitate

Toxicitate Clasificarea amestecului s-a făcut pe baza informaţiilor de pericol disponibile pentru
ingrediente aşa cum este definită în criteriilede clasificare ale amestecurilor în clase de pericol
şi în diferenţierile acestora în Anexa I la Regulamentul 1272/2008/EC. Informaţiile toxicologice
şi despre sănătate relevante disponibile pentru substanţele listate în Secţiunea 3 sunt
furnizate mai jos.

Informaţii ecologice privind componenţii

HEPTANE

Toxicitate acvatică acută

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

Factorul M (acut) 1

Toxicitate acută - peşti LL₅₀, 96 ore: 5.738 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Păstrăv-curcubeu)

Toxicitate acută -
nevertebrate acvatice

EC₅₀, 48 ore: 1.5 mg/l, Purice de apă (Daphnia magna)

Toxicitate acută - plante
acvatice

NOELR, 72 ore: 0.97 mg/l, Alge verzi (Pseudokirchneriella subcapitata)

Toxicitate acvatică cronică

Factorul M (cronic) 1

Toxicitatea cronică - peşti
stadiu de viaţă timpurie

NOELR, 28 zile: 1.284 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Păstrăv-curcubeu)

Toxicitatea cronică -
nevertebrate acvatice

NOELR, 21 zile: 1 mg/l, Purice de apă (Daphnia magna)

1,8-DIAZABICYCLO[5.4.0]UNDEC-7-ENE

Toxicitate acvatică acută

Toxicitate acută - peşti LC₅₀, 96 ore: 100 - 220 mg/l, Leuciscus idus

Toxicitate acută -
nevertebrate acvatice

EC₅₀, 48 ore: 50 mg/l, Purice de apă (Daphnia magna)

Toxicitate acută -
microorganisme

EC₅₀, 17 ore: 330 mg/l, Pseudomonas putida
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12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Persistenţă şi degradabilitate Produsul este uşor biodegradabil.

Informaţii ecologice privind componenţii

1,8-DIAZABICYCLO[5.4.0]UNDEC-7-ENE

Consum chimic de oxigen 230 mg O₂/l

12.3. Potenţial de bioacumulare

Potanţial de bioacumulare Bioacumularea este putin probabil să fie semnificativă din cauza solubilităţii scăzute în apă a
acestui produs.

Coeficientul de partiţie Nedeterminat.

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitatea Produsul conţine solvenţi organici care se vor evapora uşor de pe toate suprafeţele.

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Rezultatele evaluarii PBT şi
vPvB

Această substanţă nu este clasificată ca PBT sau vPvB conform criteriilor actuale ale UE.

12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse Nici unul/una cunoscut/ă.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Informaţii generale Deşeurile se vor înlătura cu respectarea normelor municipale, naţionale şi locale. În
recipientele golite pot rămâne reziduuri ale produsului; respectaţi indicaţiile din fişa tehnică de
securitate şi de pe etichetă, chiar şi după ce recipientele s-au golit.

Metode de eliminare Absorbiţi în sillicat de mică, nisip uscat sau pământ şi puneţi în recipiente. Evacuaţi deşeurile
prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. Recipientele
trebuie bine golite înainte de eliminare din cauza riscului de explozie.

Clasa de deşeu 14 06 03 ali solveni i amestecuri de solveni

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

14.1. Numărul ONU

1206

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie

HEPTANES

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

3

Etichete de transport

14.4. Grupul de ambalare

II
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14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Substanţă periculoasă pentru mediu/poluant marin

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

EmS F-E, S-D

Numărul de identificare a
pericolului (ADR/RID)

33

Codul de restricţie pentru
tunel

(D/E)

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Transport in vrac, în
conformitate cu Anexa II de la
MARPOL 73/78 si Codului
IBC

Nu se aplică.

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau
amestecul în cauză

Reglementări naţionale The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).

Legislaţia UE Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor
(cu modificări).
REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH)

Orientări Workplace Exposure Limits EH40.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu a fost efectuată evaluarea securităţii chimice.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Data revizuirii 11.01.2018

Revizuire 5

Înlocuieşte data 26.07.2017

Frazele de pericol complete H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H301 Toxic în caz de înghiţire.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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Aceste informaţii se referă numai la materialul specific desemnat şi nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat în
combinaţie cu orice alte materiale sau în orice proces. Astfel de informaţii sunt, în cea mai bună cunoaştere şi credinţă a
companiei, exacte şi sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o condiţie, garanţie sau reprezentare nu se
face pentru exactitatea, siguranţa sau completitudinea lor.  Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cât de adecvate
sunt aceste informaţii pentru uzul său propriu.
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