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FIŞA CU DATE DE SECURITATE
 în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH) - Anexa II, modificată de R830/2015.

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Identificarea produsului
Denumirea comercială a amestecului: SUPRALUX DECAPANT UNIVERSAL
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizări identificate relevante: decapant universal
Utilizări contraindicate:
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Furnizor intern:
Denumirea şi adresa completă: S.C. Akzo Nobel Coatings S.R.L., Bd. Regiei, nr. 6D, bloc 4, parter, sector 6, cod
poştal 060204, Bucureşti, România.
Numărul de telefon: 021.528.05.03.
E-mail: fds-romania@akzoromania.ro
Furnizor extern:
Denumirea şi adresa completă: Akzo Nobel Coatings Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45/c. 7.em., Ungaria
Numărul de telefon: 06 40 200-505, +36 1 430-3950.
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă
Institutul Național de Sănătate Publică București, tel: 021-3183606, Luni - Vineri orele: 8 - 16.
Adresa web: www.insp.gov.ro /Informații publice/Informare toxicologică.

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1.Clasificarea substanţei sau amestecului
Clasificarea amestecului (în conformitate cu R1272/2008 - CLP):
                                                                                                    Flam.Liq.3;H226
                                                                                                    Skin Irrit.2;H315
                                                                                                    Eye Irrit.2;H319
                                                                                                    STOT SE 3;H336
Componențí cu toxicitate necunoscută: 0%
Componențí cu ecotoxicitate necunoscută: 0%
Efecte adverse principale:
- efecte adverse rezultate din proprietăţile fizico-chimice:  Lichid şi vapori inflamabili.
- efecte adverse pentru sănătatea umană:
- în caz de inhalare: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
- în caz de contact cu pielea: Provoacă iritarea pielii.
- în caz de contact cu ochii: Provoacă o iritaţie gravă a ochilor.
- în caz de înghiţire/îngerare: -
- efecte adverse pentru mediu: nu este de așteptat să prezinte efecte adverse.

2.2. Elemente de etichetare
Pictograme de pericol:

                                                               GHS 03        GHS 07
Cuvânt de semnalizare: Atenție
Fraze de pericol:
H226 - Lichid şi vapori inflamabili.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H319 - Provoacă o iritaţie gravă a ochilor.
H336 - Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Fraze de precauţie:
Generale:
P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
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Prevenire:
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/echipament de
protecţie a feţei.
Intervenție:
P303 + P361+P353 - În caz de contact cu pielea (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
Depozitare:
P403+P235 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.
Eliminare:
P501 - A se elimina ambalajul/recipientul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale ori
internaționale.
Componenți: -
Informaţii suplimentare:
          EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii
- etichetare COV (în cf. cu D2004/42): nu se aplică
Cerințe speciale privind ambalarea:
Ambalajele/recipientele vor fi prevăzute cu:
- sistem de închidere rezistent la deschiderea de către copii: nu
- sistem de avertizare tactilă a pericolului: da
2.3. Alte pericole
Acest produs nu prezintă pericole care nu se reflectă în clasificare.

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.2. Amestecuri
Nr
 crt.

Denumirea substanţelor şi
conc./domeniul de conc.

Date de identificare a
substanţelor din amestec Clasificarea substanţelor

Denumirea Conc.% CAS/EC/Index/nr. înreg. CLP

1 acetat de n-butil 42-46 123-86-4
204-658-1
607-025-00-1

Flam.Liq. 3;H226
STOT SE 3;H336

2 acid formic 5-8 64-18-6
200-579-1
607-001-00-0

Skin Corr. 1A;H314

Ţinând seama de nivelul actual de cunoştinţe al Furnizorului nu există alți componenţi care să fie
clasificaţi ca fiind periculoşi pentru sănătate sau  mediu, să fie PBT ori vPvB sau cărora să li se fi atribuit o limită
de expunere ocupaţională, care să fie prezenţi în amestec în concentraţii aplicabile şi prin urmare să necesite
menţionarea lor la această secţiune.
Textul complet al frazelor de pericol care nu sunt menționate la clasificarea produsului se prezintă la Secţ. 16.

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicaţii generale În toate cazurile când există incertitudini sau când simptomele persistă se va solicita asistenţă
medicală. Nu se acordă nici un tratament pe cale orală unei persoane inconştiente. Dacă victima este inconştientă,
aşezaţi-o în poziţie de repaos şi solicitaţi asistenţă medicală.
- În caz de inhalare: Scoateţi persoana afectată la aer curat. Menţineţi persoana afectată la o temperatură ridicată şi
în poziţie de repaus. Dacă victima nu respiră, respiraţia este neregulată sau intervine stopul respirator se va face
respiraţie artificială sau se va aplica oxigen prin personal calificat.
- În caz de contact cu pielea: Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. Spălaţi bine pielea cu apă şi
săpun sau cu agenţi de curăţare agreaţi. Nu utilizaţi solvenţi sau diluanţi.
- În caz de contact cu ochii:  Verificaţi dacă există lentile de contact şi îndepărtaţi-le. Spălaţi imediat ochii cu apă
proaspătă timp de cel puţin 15 minute cu pleoapele ridicate. Solicitaţi imediat asistenţă medicală.
- În caz de înghiţire/ingerare: Solicitaţi imediat asistență medicală şi arătaţi ambalajul sau eticheta. Menţineţi
persoana afectată la o temperatura ridicată şi în poziţie de repaus. Nu induceţi voma.
Protecţia personalului de prim ajutor: Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau
fără o pregătire corepunzătoare.
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4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate
Produsul poate irita sistemul respirator provocând tuse sau ameţeală. Produsul irită şi usucă pielea şi determină
creşterea temperaturii pielii.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare
Trataţi simptomele. Dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari contactaţi un centru specializat în intoxicaţii. Nu
există tratament specific.

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere adecvate: Spumă rezistentă la alcool, CO2, pulbere chimică, apă pulverizată.
Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Jet de apă.
5.2. Pericole particulare generate de substanţă sau de amestec
Focul produce un fum negru, dens. Expunerea la produsele de descompunere poate genera pericole pentru
sănătate. Produsele de descompunere includ:oxid şi dioxid de carbon, fum, oxizi de azot
5.3. Recomandări pentru pompieri
Răciţi cu apă containerele închise expuse focului. Nu permiteţi ca produsele rezultate din stingerea incendiului să
pătrundă în canalizare sau cursurile de apă. Poate fi necesară utilizarea unui echipament de protecţie a respiraţiei.

SECŢIUNEA 6: MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. Măsuri de precauţie pentru personal, echipament de protecţie şi proceduri pentru situaţii de urgenţă
- Pentru personalul de intervenţie: Dacă este necesară îmbrăcăminte specială în cazul scurgerilor de lichid
vedeţi informaţile din secţiunea 8. Vedeţi de asemenea informaţiile valabile pentru personal
- Pentru celelalte persoane: Evitaţi inhalarea vaporilor sau aerosolilor. Consultaţi măsurile de protecţie enumerate
în secţiunile 7 şi 8.
6.2. Măsuri de precauţie pentru mediu
Nu permiteţi pătrunderea produsului în canalizare sau cursurile de apă. Dacă produsul a contaminat lacuri, râuri
sau reţeaua de canalizare, informaţi autorităţile de mediu competente conform legislaţiei în vigoare.
6.3. Metode şi material pentru prevenirea împrăştierii pierderilor de produs şi pentru curăţare
Îndiguiţi zona  şi colectaţi produsul vărsat cu material absorbant ne-combustibil: nisip, pământ, silicat spongios de
mică, diatomit şi depozitaţi în containere pentru deşeuri în conformitate cu reglementările locale (vedeţi
secţiunea 13). Curăţaţi cu detergent. Evitaţi utilizarea solvenţilor. Personalul implicat în colectarea deşeurilor trebuie
să poarte echipament de protecţie.
6.4. Trimiteri către alte secţiuni
Consultaţi secţiunea 1 pentru informaţii privind contactele de urgenţă. Consultaţi secţiunea 8 pentru informaţii
privind echipamentul de protecţie personală adecvat. Consultaţi secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare
privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7: MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

7.1. Măsuri de precauţie pentru manipularea în condiţii de siguranţă
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Evitaţi inhalarea prafului, vaporilor, aerosolilor care decurg din utilizarea acestui
amestec. Consumul alimentelor, lichidelor şi fumatul trebuie interzise în zonele în care acest material este
manipulat, stocat sau procesat.
Utilizaţi echipament de protecţie adecvat, conform secţiunii 8.
Nu utilizaţi presiunea pentru golirea recipientelor. Recipientul nu este un vas de presiune.
Păstraţi produsul în recipiente fabricate din acelaşi material ca şi recipientul original.
Respectaţi normele de sănătate şi securitate în muncă.
Nu permiteţi scurgerea produsului în canalizare sau cursuri de apă.
7.2. Condiţii pentru depozitare în condiţii de siguranţă, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Depozitaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Păstraţi produsul departe de agenţi oxidanţi, alcali sau acizi puternici.
Depozitaţi într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Păstraţi containerele închise etanş. Fumatul este interzis.
Preveniţi accesul persoanelor neautorizate. Recipientele care au fost deschise trebuie închise bine şi ţinute în
poziţie verticală pentru a preveni scurgerile.
7.3. Utilizări finale specifice
La aplicare se vor  respecta informaţiile de pe eticheta produsului şi instrucţiunile pentru aplicare

SECŢIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE INDIVIDUALĂ

8.1. Parametri de control
8.1.1 Valori limită naţionale ale expunerii profesionale
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HG 1218/2006
        Acetat de n-butil: 8 ore 715 mg/m³  150 ppm; 15 minute  950 mg/m³ 200 ppm
        Acid formic: 8 ore  9 mg/m³  5 ppm
        HG 359/2015
        Acetat de n-butil: 8 ore 715 mg/m³  150 ppm; 15 minute  950 mg/m³ 200 ppm
        Acid formic: 8 ore  9 mg/m³  6 ppm
        Norme generale de protecţie a muncii
        Acetat de butil: 8 ore 715 mg/m³ ; 15 minute  950 mg/m³
        Acid formic: 8 ore  9 mg/m³
8.1.2 Valori limită europene
        Directiva 2006/15 EC
        Acid formic: 8 ore  9 mg/m³  5 ppm
        Acetat de n-butil
       DNEL

Contact Lucrători Utilizatori
Oral 3,4 mg/kg
Inhalare 48 mg/m³ 12 mg/m³
Dermic 7 mg/kg 3,4 mg/kg

        PNEC
Apă dulce 0,18 mg/l
Sediment apă dulce 0,981 mg/kg
Apă de mare 0,018 mg/l
Sediment apă de mare 0,0981 mg/kg
Sol agricol 0,0903 mg/kg

Mijloace de control: Dacă produsul conţine componenţi cu limite de expunere ocupaţională poate fi necesară
monitorizarea aerului sau monitorizarea biologică pentru a determina eficacitatea măsurilor de ventilaţie şi
necesitatea utilizării echipamentului de protecţie a respiraţiei. Ar trebui să se facă referire la următoarele standarde
de monitorizare europene: EN 689 (Ghidul pentru evaluarea expunerii prin inhalare la agenţi chimici pentru
comparaţie cu valorile limită şi strategii de măsurare), EN 14042 (Ghid pentru aplicarea şi utilizarea unor proceduri
de evaluare la agenţi chimici şi biologici),EN 482(Cerinţe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a
agenţilor chimici). Deasemenea este necesar să se facă referire la actele normative naţionale privind determinarea
substanţelor periculoase.
8.2. Controlul expunerii
8.2.1 Măsuri tehnice de control adecvate
Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Acolo unde este posibil ar trebui asigurată o ventilaţie locală de aspiraţie şi o bună
ventilaţie generală.
8.2.2 Măsuri de protecţie individuală
Măsuri de igienă: Spălaţi-vă pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, înainte de a
mânca, a fuma, înainte de a folosi toaleta precum şi la sfârşitul timpului de lucru. Pentru a îndepărta îmbrăcămintea
contaminată utilizaţi o tehnică adecvată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Asiguraţi-vă că
în apropierea locului de muncă sunt amplasate instalaţii pentru spălarea ochilor şi duşuri.
Protecţia ochilor /feţei: Utilizaţi ochelari de protecţie concepuţi pentru a proteja împotriva stropilor de lichid.
Protecţia pielii:
- Protecţia mâinilor: Utilizaţi mănuşi de protecţie rezistente la substanţe chimice. Se recomandă: nitril sau neopren
cu grosime> 0,45mm. În cazul unor contacte prelungite sau repetate frecvent utilizaţi mănuşi de protecţie din clasa
6 (cu timp de străpungere mai mare de 480 minute) conform EN 374. În cazul unor contacte de scurtă durată
utilizaţi mănuşi de protecţie din clasa  3 (cu timp de străpungere mai mare de 60 minute) conform EN 374.
Utilizaţi creme de protecţie a pielii dar înainte ca contaminarea să se producă.
- Protecţia altei părţi a corpului: Trebuie utilizată încălţăminte adecvată şi aplicate orice alte măsuri suplimentare de
protecţie a pielii pe baza informaţiilor referitoare la activităţile ce se vor realiza şi a riscurilor implicate. Aceste
măsuri de protecţie trebuie aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.
Protecţia căilor respiratorii :
Asiguraţi o ventilaţie adecvată. În cazul unei ventilaţii insuficiente utilizaţi echipament de protecţie a respiraţiei
conform standardelor EN 136, EN 140 şi EN 143
Pericole termice: Evitaţi temperaturile ridicate.
8.2.3 Controlul expunerii  mediului Nu permiteţi pătrunderea produsului în canalizare sau în cursurile de apă.
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SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

Nr
crt.

Denumirea proprietăţilor UM Valoarea Metode de
testare

Motivare
neaplicare

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi
chimice de bază:

(a) Aspect

- Stare fizică (solid/lichid/gaz) Lichid
- Granulometrie nu se aplică
- Culoare

(b) Miros Miros
slab,specific

(c) Pragul de percepere a mirosului
(d) pH
(e) Punctul de topire/punctul de înghețare
(f) Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere nu sunt date
(g) Punctul de aprindere cupă închisă °C 25
(h) Viteza de evaporare nu se aplică
(i) Inflamabilitatea (solid, gaz); nu se aplică
(j) Limita sup./inf. de inflamab. sau de explozie nu se aplică
(k) Presiunea de vapori nu sunt date
(l) Densitatea vaporilor nu sunt date
(m) Densitatea relativă g/cm³ 0,99
(n) Solubilitatea (solubilitățile)
(o) Coeficientul de partiție: n-octanol/apă nu sunt date
(p) Temperatura de autoaprindere nu se aplică
(q) Temperatura de descompunere nu se aplică
(r) Vâscozitatea nu sunt date
(s) Proprietăți explozive nu se aplică
(t) Proprietăți oxidante nu se aplică

9.2. Alte informaţii:

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate Nu există informaţii referitoare la reactivitate pentru acest produs sau pentru ingredientele sale.
10.2. Stabilitate chimică: Produsul este stabil în condiţii de depozitare şi manipulare recomandate (vedeţi
secţiunea 7).
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu se vor produce reacţii
periculoase.
10.4. Condiţii de evitat: Când este expus la temperaturi ridicate se pot forma produşi de descompunere periculoşi.
10.5. Materiale incompatibile: Păstraţi produsul departe de următoarele materiale pentru a preveni reacţii
exotermice puternice: agenţi oxidanţi, alcali şi acizi puternici.
10.6. Produşi de descompunere periculoşi: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu se vor forma produşi
de descompunere periculoşi.

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
        Acid formic
        LD50 (oral,iepure) 1200 mg/kg
        LC50 (inhalare,şobolan) 7,4 mg/l  4 ore
        Acetat de n-butil
        LD50 10760 mg/kg (şobolan) OECD 423
        LD50 >14112 mg/kg (iepure) OECD 402
        LC0 23,4 mg/l (şobolan) OECD 403 (aerosoli in vivo) 4 ore
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(a) toxicitate acută (oral, dermal, inhalare) Nu sunt disponibile date de testare
(b) corodarea/iritarea pielii Nu sunt disponibile date de testare
(c) lezarea gravă/iritarea ochilor Nu sunt disponibile date de testare
(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Nu sunt disponibile date de testare
(e) mutagenitatea celulelor germinative Nu sunt disponibile date de testare
(f) Cancerigenitate Nu sunt disponibile date de testare
(g) toxicitate pentru reproducere Nu sunt disponibile date de testare
(h) STOT - o singură expunere Nu sunt disponibile date de testare
(i) STOT - expunere repetată Nu sunt disponibile date de testare
(j) pericol prin aspirare Nu sunt disponibile date de testare

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate
        Acetat de n-butil
        LC50 Peşti 18 mg/l 96 ore OECD 203
        EC50 Daphnia Magna 44 mg/l 48 ore
        EC50 Bacterii 647,7 mg/l 72 ore
        Acid formic
        LC50 Organisme acvatice (Naphaira) 175 mg/l 24 ore
        Nivel nociv Daphnia Magna 120 mg/l; Scenedesmus Quadricandara 100 mg/l
        LC50 Orfe 120 mg/l
        Toxicitate
        Peşti LC50 100 mg/dl/96 ore
        Daphnia LC50 34,2 mg/l/48 ore
        Alge LC50 26,9 mg/l/72 ore
        Bacterii LC50 46,7 mg/l/17 ore
        Consumul de oxigen COD Consumul chimic de oxigen348 mg/g;CBO Consumul biochimic de oxigen 86 mg/g
        Nivel estimat al toxicităţii:3,4 Peşti;2,4 Bacterii;3 Mamifere
12.2. Persistenţă şi degradabilitate Nu există informaţii
12.3. Potenţial de bioacumulare Nu există informaţii
12.4. Mobilitate în sol Nu există informaţii
12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB Nu există informaţii
12.6. Alte efecte adverse Nu se cunosc pericole critice sau efecte semnificative

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deşeurilor şi a ambalajelor contaminate
Produs
Clasificarea produsului întrunește criteriile de clasificare ca deșeu periculos.
Cod deșeu: 07 01 04* - Alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mamă.
Metode de tratare
Generarea deșeurilor va fi evitată ori redusă la minim ori de câte ori este posibil. Eliminarea acestui produs, a
soluțiilor și produselor secundare se va conforma cu cerințele legislației de protecția mediului și de eliminare a
deșeurilor și cerințelor autorităților regionale și locale. Eliminarea surplusului de produs nereciclabil se va face prin
apelare la un contractor autorizat pentru eliminarea deșeurilor. Nu trebuie să se elimine deșeurile netratate la
canalizare decât dacă acestea se conformează integral cerințelor autorităților cu atribuții în domeniu.
Considerații privind eliminarea
A nu se permite ca produsul să pătrundă la canalizare ori în cursurile de apă. A se elimina în conformitate cu
reglementările naționale ori locale aplicabile. Dacă acest produs este amestecat cu alte deșeuri, codul deșeului
produsului original se poate să nu se mai aplice și atunci se pune problema atribuiri unui alt cod care să fie adecvat.
Pentru alte informații se va contacta autoritatea locală pentru deșeuri. Eliminarea deșeurilor se va face în
conformitate cu legislația Comunitară și cea națională în domeniu (Directiva 2008/98, respectiv Legea 211/2011,
republicată în 2014).
Ambalaje
Cod ambalaj: 15 01 10* - Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau care sunt contaminate cu
acestea.
Metode de eliminare
Generarea deșeurilor trebuie să fie evitată ori limitată la minim ori de câte ori este posibil. Se vor recicla ambalajele.
Incinerarea sau îngroparea se vor lua în considerare numai dacă reciclarea nu este fezabilă.
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Considerații privind eliminarea
Utilizând informațiile prevăzute în această fișă cu date de securitate, recomandările privind clasificarea recipientelor
golite se pot obține de la autoritatea relevantă de gestionare a deșeurilor. Recipientele golite trebuie să fie răzuite
ori recondiționate. Recipientele care nu au fost golite sunt considerate ca fiind deșeuri periculoase. Eliminarea
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va face în conformitate cu legislația Comunitară și cea națională în
domeniu (Directiva 94/62, respectiv HG 621/2005).
NOTĂ: Prevederile Comunitare și cele naționale privind deșeurile se prezintă la Secțiunea 16 punctul: g).

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transportul trebuie să se facă în conformitate cu reglementările de transport relevante. În timpul transportului se va
păstra recipientul/ambalajul închis etanş, în poziţie verticală  şi sigură. Asiguraţi-vă că persoanele care transportă
produsul ştiu ce măsuri să ia în caz de accident sau scurgeri.

Informaţii de bază privind transportul
ADR
transport
rutier

RID
transport
feroviar

ADN
transport
pe căile
navigabile
interioare

IMDG
transport
pe mare

ICAO/IATA
transport
aerian

Numărul UN 1263
Denumirea UN al expediţiei vopsea
Clasa de pericol pt. transp. 3 (F1)
Grupa de ambalaj III
Pericole pentru mediu NU
Precauţii particulare pentru
utilizator

În timpul transportului se va păstra recipientul/ambalajul închis etanş, în
poziţie verticală  şi sigură. Asiguraţi-vă că persoanele care transportă
produsul ştiu ce măsuri să ia în caz de accident sau scurgeri.

Transport în vrac în conf. cu
Anexa II la MARPOL73/78 şi
Codul IBC

Nu este aplicabil

SECŢIUNEA 15: ALTE INFORMAŢII  DE REGLEMENTARE

Alte informaţii privind reglementarea aplicabile S/A (care nu au fost prevăzute deja în FDS)
Acest produs nu face  obiectul altor reglementări (R 649/2012 privind exportul  şi importul produselor chimice
periculoase, R1005/2009 privind substanţele care epuizează stratul de ozon, R850/2004 privind poluanţii organici
persistenţi).
15.1. Reglementări/legislaţie particulare privind  substanţa/amestecul, în domeniul securităţii,
sănătăţii şi mediului
Informații cu privire la alte dispoziții Comunitare relevante în domeniul securității, sănătății și mediului:
D2004/42 (Compuși Organici Volatili, COV), respectiv HG735/2006: nu se aplică.
Prevederi particulare
Amestecul  nu face obiectul restricţionării (titlul VIII din REACH)
Nici un component al amestecului nu face obiectul autorizării (în temeiul titlului VII din REACH)
NOTĂ: Prevederile Comunitare și cele naționale privind produsele chimice se prezintă la Secțiunea 16 punctul: g).
15.2. Evaluarea securităţii chimice
Nu s-a întocmit un Raport de Securitate Chimică

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

a. Informaţii care au fost adăugate, şterse sau modificate la revizuirea FDS:
A fost elaborată FDS în conformitate cu Regulamentul 1907/200 6- Anexa II, astfel cum aceasta a fost modificată
de Regulamentul 830/2015.
b. Legenda abrevierilor şi acronimelor utilizate:
          LD50 - doză letală (doza unui produs chimic care omoară 50% din populaţia expusă).
          LC50 - concentrație letală (concentraţia unui produs chimic care omoară 50% din populaţia expusă).
          IC50 - concentrație inhibitoare
          EC50 - concentrație inhibitoare efectivă
          SVHC - substanţe care provoacă o îngrijorare deosebită
          PBT - persistent, bioacumulativ, toxic
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vPvB - foarte persistent, foarte bioacumulativ
          NOAEL - nivel la care nu se observă vreun efect advers semnificativ
          NOAEC - concentraţie la care nu se observă vreun efect advers semnificativ
          PNEC - concentraţie la care este de așteptat să nu se producă vreun efect advers
          DNEL - valoarea limită ale expunerii profesionale (a dozei sau concentrației) peste care oamenii nu trebuie
să fie expuși
          OEL - limită de expunere la locul de muncă
          COD - consumul chimic de oxigen
          BOD - consumul biochimic de oxigen
          BCF - factor de bioconcentrare
          ADR - Acordul european privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.
          RID - Reguli internaţionale privind transportul pe calea ferată al mărfurilor periculoase.
          ADN - Acordul european privind transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase.
          IMDG - Acordul Internaţional privind transportul maritim al mărfurilor periculoase.
ICAO/IATA - Reguli internaţionale privind transportul aerian al mărfurilor periculoase.
MARPOL - Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării marine de către nave
Codul IBC - Codul internațional pentru produse chimice în vrac
c. Principalele referinţe bibliografice şi surse pentru date: fişa cu date de securitate de la Furnizor, date de
literatură, cunoştinţele şi experienţa proprie.
d. Metodele utilizate pentru evaluare informaţiilor privind amestecul:date de testare privind unele proprietăţi
fizice, cunoştinţele proprii în domeniu şi metoda convenţională de calcul.
e. Lista frazelor de pericol relevante care nu au fost menționate deja în FDS (textul complet):
Fraze de pericol:
H226 - Lichid şi vapori inflamabili.
H314 -  Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H336 -  Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
f. Recomandări privind instruirea lucrătorilor: instruirea periodică în vederea menţinerii la zi a nivelului de
cunoaştere a cerinţelor legislaţiei, aflate într-un proces continuu de modificare şi completare.
g. Reglementări Comunitare și Naționale
I. Reglementări pentru produsele chimice (privind securitatea, sănătatea şi mediul)
           Prevederi Comunitare
R1272/2008 - clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor
R1907/2006 - înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
R830/2015 - elaborarea fișei cu date de securitate în UE (R830/2015 înlocuiește Anexa II la R1907/2006-REACH).
D2004/42 - limitarea emisiilor de COV la utilizarea solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi produse de
refinisare a suprafeţelor vehiculelor
D75/324 - dispozitive generatoare de aerosoli
R528/2012 - introducerea pe piaţă a produselor biocide
D89/391 - introducerea măsurilor de îmbunătăţire a siguranţei şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă
D98/24 - protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor de riscurile legate de agenţii chimici la locul de muncă
D89/654 - cerinţe minime de securitate şi sănătate la locul de muncă
D89/656 - cerinţe minime de securitate şi sănătate privind utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale
de protecţie la locul de muncă
           Prevederi Naţionale
Legea 360/2003 - regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (republicare în MOf 178/2014)
HG 398/2010 - stabilirea Autorităţilor Competente privind aplicarea CLP
OUG 122/2010 - stabilirea sancţiunilor aplicabile la nerespectarea CLP
HG 1094/2009 - dispozitive generatoare de aerosoli
Legea 249/2011 - stabilirea Autorităţilor Competente privind aplicarea REACH
HG 477/2009 - stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru nerespectarea REACH
HG 617/2014 - stabilirea cadrului institutional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a R528/2012 privind
punerea pe piață și utilizarea produselor biocide
Ord MS 1321/2006 - aprobare Norme metodologice de aplicare a HG 956/2005
Ord MS 10/2010 - aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul
României.
Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
HG 1218/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei lurătorilor împotriva riscurilor
legate de expunerea la agenţii chimici în muncă
HG 1091/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă
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HG 1048/2006 - cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă
II. Reglementări privind deşeurile
             Prevederi Comunitare
D2008/98 - deşeuri
Dec 2000/532 - stabilirea  listei deşeurilor şi a listei deşeurilor periculoase
D1999/31 - depozitarea deşeurilor
D2000/76 - incinerarea deşeurilor
R1013/2006 - transportul deşeurilor
D94/62 - ambalaje şi deşeuri de ambalaje
            Prevederi naţionale
Legea 211/2011 - regimul deşeurilor (republicare în MOf 220/2014)
HG 1470/2004 - aprobarea Strategiei şi Planului Naţional de gestionare a deşeurilor
HG 856/2002 - evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei deşeurilor
HG 349/2005 - depozitarea deşeurilor
HG128/2002 - incinerarea deşeurilor
HG 788/2007 - stabilirea unor măsuri pentru aplicarea R1013/2006 privind transferul de deşeuri
HG 1061/2008 - transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul RO
HG 621/2005 - gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje

     Informaţiile furnizate în această fişă cu date de securitate se bazează pe legislaţia europeană şi pe legislaţia
 naţională şi ele sunt în conformitate cu nivelul nostru actual de cunoştinţe şi experienţă în ceea ce priveşte
 manipularea, depozitarea şi utilizarea produsului. Fişa cu date de securitate descrie produsul din punct de vedere
 al pericolelor şi cerinţelor de securitate şi nu reprezintă garanţii pentru proprietăţile produsului. Este sarcina
 utilizatorului să se asigure că produsul este adecvat scopului dorit şi să-şi asume responsabilitatea pentru
 respectarea legislaţiei şi reglementărilor în vigoare privind manipularea, transportul şi depozitarea produsului. A nu
 se utiliza produsul în alte scopuri decât cele menţionate la secţiunea 1.
      Utilizarea produsului în alt scop decât cel indicat în FDS cade excluziv în responsabilitatea utilizatorului şi
 exonerează furnizorul de orice răspundere.
      Ne exprimăm disponibilitatea de a răspunde oricăror cerinţe specifice privind utilizarea depozitarea şi
manipularea în siguranţă a produsului.
      Pentru informaţii privind modul de utilizare al produsului solicitaţi specificaţia tehnică a produsului.


