
Traducere din limba engleză în limba română 

Fișă tehnică de securitate 
Potrivit Regulamentului 1907/2006/CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 

chimice (REACH), 453/2010/CE 
 

Granit Lakk Aqua (Lac pentru piatr ă decorativă) 
2WBL-IN/EX-M105 

 
SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTAN ȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII  
1.1. Element de identificare a produsului: Granit Lakk Aqua (Lac pentru piatră decorativă) 
 
1.2. Utiliz ări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utiliz ări contraindicate: 

Utilizări relevante identificate: suprafețe decorate cu piatră 
Utilizări contraindicate: toate modurile de utilizare nespecificate în prezenta sub-secțiune sau în sub-secțiunea 7.3. 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei tehnice de securitate:             Eskaro AS 
                                                                                                Fosforiidi 20 
                                                                                                74114 Maardu – Estonia 
                                                                                                Telefon: +372 621 7969- 
                                                                                                Fax: +372 621 7968 
                                                                                                productsafety.ee@eskaro.com 
                                                                                                www.eskaro.com 

1.4. Linia telefonică de urgență: numărul european de urgență - 112 
 
SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului: 
       Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CE și Directiva 1999/45/CE: 
       Nu este clasificat drept periculos potrivit Directivei Europene 67/548/CE și Directivei 1999/45/CE. 
       Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008: 
       Nu este clasificat drept un produs periculos potrivit Regulamentului CLP (CE) nr. 1272/2008. 
2.2. Elemente pentru etichetă: 
       Directiva 67/548/CE și Directiva 1999/45/CE: 
       Potrivit legislației elementele etichetei sunt următoarele: 
       Nu sunt clasificate drept periculoase. Fişa tehnică de securitate disponibilă la cerere pentru utilizatorii profesionali. 
       Regulamentul CLP (CE) nr. 1272/2008: 
       Declarațiile de pericol:  
       Nu se aplică.  
       Fraze de securitate: 
       P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
       P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor inerte potrivit legii în 
vigoare  
       privind evidenţa gestiunii deşeurilor. 
       Informa ții suplimentare: 
       Nu se aplică. 
2.3. Alte pericole: 
       Nu se aplică. 
 
SECȚIUNEA 3: COMPOZI ȚIE/INFORMA ȚII PRIVIND COMPONEN ȚII  
Descrierea chimică: amestec de produse chimice 
Componenții: 
Niciuna din substanțele din amestec nu depășesc valorile stabilite în Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
 
 
SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR  
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor:  
       Consultați medicul în cazul apariției unei stări de disconfort. 
       Inhalarea: 
       În caz de inhalare evacuaţi victima la aer curat. 
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SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR (continuare)  
Contact cu pielea: 
În caz de contact cu pielea se recomandă să spălați zona afectată cu multă apă și săpun cu ph neutru. În cazul apariției 
modificărilor cutanate (înțepături, roșeață, prurit, bule de aer, ...), adresaţi-vă imediat medicului şi arătaţi-i fi șa tehnică de 
securitate.  
Contact cu ochii: 
Clătiți cu apă până când toate urmele de produs au fost îndepărtate. În cazul apariției unor probleme, adresaţi-vă imediat 
medicului şi arătaţi-i fi șa tehnică de securitate. 
Ingerare: 
În cazul ingerării unor cantități mari, se va solicita asistența medicală. 
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate: 
       Efectele actute și întârziate sunt indicate în secțiunile 2 și 11. 
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare: 
       Nu se aplică. 
 
SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR  
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:  
Produs neinflamabil, cu risc scăzut de incendiu conform caracterisiticilor de inflamabilitate ale produsului în condiţii normale 
de depozitare, manipulare şi utilizare. În cazul combustiei susţinute, drept consecinţă a manipulării, depozitării sau utilizării 
inadecvate, se poate folosi orice tip de agent de stingere (Praf ABC, apă,...). 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză: 
Conform caracterisiticilor de inflamabilitate ale produsului, acesta nu prezintă risc de incendiu în condiţii normale de 
depozitare, manipulare şi folosire. 
5.3. Recomandări destinate pompierilor: 
Să dispună de un număr minim de facilități sau echipamente de urgență (pături ignifuge, truse portabile de prim ajutor, ...) în 
conformitate cu Directiva 89/654/CE. 
Informa ții suplimentare: 
Se recomandă să se acționeze în conformitate cu Planul intern de urgență și fi șele informative privind acțiunile care trebuie 
luate în urma unui accident sau altor situații de urgență. 
 
 
SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL Ă 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă: 
Se vor izola scurgerile cu condiţia ca aceasta să nu implice un risc adiţional pentru persoanele care execută această operaţie. 
6.2. Precauții pentru mediul înconjur ător 
Acest produs nu este clasificat a fi periculos pentru mediul înconjurător. Păstrați produsul departe de sistemele de canalizare, 
apele de suprafaţă și apele subterane. 
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie: 
Recomandări: 
Opriţi şi colectaţi scurgerea cu un material absorbant neinflamabil, ex. nisip şi plasaţi-o în containerul pentru eliminare. Este 
interzisă folosirea de rumeguș sau alt material absorbant combustibil. Pentru orice indicaţie referitoare la eliminarea 
produsului, consultaţi capitolul 13. 
6.4. Trimiteri către alte secțiuni: 
A se vedea secțiunile 8 și 13.  
 
SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA  
7.1.  Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate: 
A.- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate 
Respectați legislația în vigoare privind prevenirea riscurilor industriale în ceea ce privește manipularea manuală a maselor. 
Mențineți ordinea, curățenia și înlăturați riscurile folosind metodele sigure (vezi secțiunea 6). 
B.- Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziei 
Se recomandă executarea transportului la viteze reduse în scopul evitării generării de încărcături electrostatice care ar putea 
afecta produsele inflamabile. Consultați secțiunea 10 pentru a vedea care sunt condițiile și materialele care trebuie evitate. 
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SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA (continuare)  
C.- Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice şi toxicologia. 
A nu se bea sau mânca în timpul manipulării produsului şi după terminare a se spăla pe mâini cu produse de curăţare adecvate. 
D.- Recomandări tehice pentru a preveni pericolele de mediu 
Nu este necesară luarea de măsuri speciale pentru prevenirea de riscuri medioambientale. Pentru mai multe informaţii a se 
vedea sub-secțiunea 6.2. 
7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități: 
A.- Măsuri tehnice de depozitare 
Temperatura minimă: 5oC 
Temperatura maximă: 30oC 
Perioada maximă: 24 luni 
B.- Condiții generale de depozitare 
A se evita sursele de căldură, radiaţii, electricitate statică şi de contact cu produsele alimentare. Pentru mai multe informaţii 
consultati sub-secțiunea 10.5. 
7.3. Utilizare (utilizări) final ă (finale) specifică (specifice): 
Cu excepția instrucțiunilor specificate, nu este necesar să se furnizeze recomandări speciale privind utilizarea acestui produs. 
 
SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTEC ȚIA PERSONALĂ 
8.1. Parametri de control:  
Substanţe a caror valori limită de expunere profesională trebuie sa fie controlate la locul de muncă. 
Nu există valori limită ale mediului pentru substanţele care constituie amestec. 
DNEL (lucr ătorilor): 
Nerelevant 
DNEL (populația): 
Nerelevant 
PNEC: 
Nerelevant 
8.2. Controale ale expunerii: 
A.- Măsuri generale de igienă şi siguranţă la locul de muncă 
Ca măsură de prevenire se recomandă utilizarea de echipamente de protecţie individuală care trebuie să prezinte inscripţia 
”CE” în conformitate cu Directiva 89/686/CE. Pentru mai multe informaţii despre echipamentele de protecţie individuală 
(depozitare, curățare, folosire, păstrare, nivel de protecție,...) consultaţi pliantul informativ furnizat de catre producător. Pentru 
amănunte vezi sub-secțiunea 7.1. 
Toate informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate constituie recomandări care necesită o specificare din partea 
serviciilor de prevenire a riscului de muncă, deoarece nu se știe dacă societatea dispune de careva măsuri suplimentare. 
B.- Protecție respiratorie 
Va fi necesară folosirea echipamentelor de protecţie în cazul formării ceţii sau în cazul depăşirii limitelor de expunere 
profesională. 
C.- Protecția specifică a mâinilor  

Pictograma PPE Marcat  Standarde ECN Observații  

 
Protecția obligatorie a 

mâinilor 

Mănuşi de protecţie 
împotriva riscurilor 
chimice 

 

EN 374-1:2003 
EN 374-

3:2003/AC:2006 
EN 420:2003+A1:2009 

Înlocuiţi mănuşile la 
cel mai mic indiciu de 
deteriorare. 

 
D.- Protecție oculară și facială 

Pictograma PPE Marcat  Standarde ECN Observații  

 
Protecția obligatorie a 

feței 

Ochelari panoramici 
împotriva împroşcării 
cu lichide 

 

EN 166:2001 
EN 172:1994/A1:2000 
EN 172:1994/A2:2001 

EN ISO 4007:2012 
 

Curăţaţi zilnic şi 
dezinfectaţi periodic 
şi în conformitate cu 
instrucţiunile 
producătorului. 
Utilizați în cazul 
existenței riscului 
împroşcării cu 
lichide. 
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SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTEC ȚIA PERSONALĂ (continuare) 
E.- Protecție corporală 

Pictograma PPE Marcat  Standarde ECN Observații  
 
 

Îmbrăcăminte de 
serviciu 

 

EN ISO 13688:2013 Doar pentru uz 
profesional. 

 Încălțăminte de 
serviciu 
antialuneacoasă 

 

EN ISO 20347:2012 
EN ISO 20344:2011 

Nu există. 

 
F.- Măsuri complementare de urgenţă 
Nu este necesar să se ia măsuri complementare de urgenţă. 
 
Controlul expunerii la mediul înconjur ător: 
Acest produs nu conține substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, deși se recomandă evitarea vărsării acestuia. Pentru 
mai multe informaţii consultați sub-secțiunea 7.1.D. 
Compuși organici volatili: 
În aplicarea Directivei 1999/13/CE, acest produs prezintă următoarele caracteristici: 
C.O.V. (furnizare): 0 % greutate 
densitatea C.O.V. la 20 o C: 0,02 kg/m3 (0,02 g/L) 
Numărul mediu de carbon: 4 
Greutatea moleculară medie: 115/2 g/mol 
În aplicarea Directivei 2004/42/CE acest produs gata de utilizare prezintă următoarele caracteristici: 
densitatea C.O.V. la 20 o C: <10 g/L 
limita UE pentru produsul respectiv (Cat. A.E.): 130 g/L (2010) 
Componenți: nerelevant  
 
SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE  
9.1. Informaţii privind propriet ăţile fizice şi chimice de bază: 
Pentru informații complete, consultați fi șa tehnică a produsului. 
Aspectul fizic:  
Starea fizică la 20 o C: lichid 
Aspect: caracteristic 
Mirosul: caracteristic  
Volatilitate: 
Punct de fierbere la presiunea atmosferică: nerelevant* 
Presiunea de vapori la 20 o C: 2343 Pa 
Presiunea de vapori la 50 o C: 12346 Pa (kPa) 
Viteza de evaporare la 20 o C: nerelevant* 
Caracterizarea produsului: 
Densitatea la 20 o C: 1000/1100 kg/m3 
Densitatea relativă la 20 o C: 1 – 1,1 
Vâscozitatea dinamică la 20 o C: 200 – 500 cP (Brookfield 20 rpm) 
Vâscozitatea cinematică la 20 o C: nerelevant* 
 
*Nu se aplică din cauza naturii produsului, neoferind informaţii caracteristice referitoare la periculozitatea acestuia. 
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SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE (continuare) 
Vâscozitatea cinematică la 40 o C: nerelevant* 
Concentrația: nerelevant* 
pH: 7,5 – 8,5 
Densitatea vaporilor la 20 o C: nerelevant* 
Coeficientul de partiţie n-octanol/apă 20 °C: nerelevant* 
Solubilitatea în apă 20 o C: nerelevant* 
Proprietatea de solubilitate: nerelevant* 
Temperatura de descompunere: nerelevant* 
Punctul de topire/punctul de îngheţare: nerelevant* 
Inflamabilitatea: 
Temperatura de inflamabilitate: neinfamabil (>60 °C) 
Temperatura de autoaprindere: nerelevant* 
Limită inferioară de inflamabilitate: nerelevant* 
Limită superioară de inflamabilitate: nerelevant* 
9.2. Alte informații: 
Tensiunea superficială la 20 °C: nerelevant* 
Indice de refracţie: nerelevant* 
*Nu se aplică din cauza naturii produsului, neoferind informaţii caracteristice referitoare la periculozitatea acestuia. 
 
SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE  
10.1. Reactivitate: 
Nu sunt prevăzute reacţii periculoase, dacă se respectă instrucţiunile tehnice de depozitare a produselor chimice. A se consulta 
secțiunea 7. 
10.2. Stabilitatea chimică: 
Stabil din punct de vedere chimic, respectând condiţiile indicate de depozitare, manipulare şi folosire. 
10.3. Posibilitatea apariției reacțiilor periculoase: 
În condiţiile indicate nu se prevăd reacţii periculoase care să poată genera o presiune sau temperaturi excesive. 
10.4. Condiții de evitat: 
Aplicabile pentru manipularea şi depozitarea la temperatura camerei: 

Șoc și frecare Contact cu aerul Încălzire Lumină solară Umiditate 
Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică 

10.5. Materiale incompatibile 
Acizi Apă Materiale 

combustibile 
Materiale 

combustibile 
Altele 

Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică 
10.6. Produși de descompunere periculoși: 
A se vedea sub-secţiunea 10.3, 10.4 şi 10.5 pentru cunoaşterea în mod special a produselor de descompunere. În funcţie de 
condiţiile de descompunere, corespunzătoare acestora pot fi eliberate în amestecuri complexe de substanţe chimice: dioxid de 
carbon(CO2), monoxid de carbon şi alţi compuşi organici. 
 
 
SECȚIUNEA 11: INFORMA ȚII TOXICOLOGICE  
11.1. Informații privind efectele toxicologice: 
LD50 oral > 2000 mg/kg (procent). 
Efecte periculoase asupra sănătății: 
În caz de expunere repetată, prelungită sau la concentraţii superioare celor stabilite prin limitele de expunere profesională, pot 
avea loc efecte nocive pentru sănătate în funcţie de calea de expunere: 
A.- Ingerare: 
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SECȚIUNEA 11: INFORMA ȚII TOXICOLOGICE (continuare) 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
B.- Inhalare:  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
C.- Contactul cu pielea și ochii: 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
D.- Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene si toxicitatea pentru reproducere): 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
E.- Efect de sensibilizare: 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
F.- STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică: 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
G.- STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată: 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
H.- Pericol prin aspirare: 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Alte informa ții: 
Nerelevant. 
Informa ţie toxicologică specifică a substanţelor: 
Nedisponibil. 
 
SECȚIUNEA 12: INFORMA ȚII ECOLOGICE  
Nu există date experimentale disponibile ale amestecului în sine privind proprietăţile sale ecotoxicologice. 
12.1. Toxicitatea: 
Nedisponibil. 
12.2. Persistență și degradabilitate: 
Nedisponibil. 
12.3. Potenţial de bioacumulare: 
Nedisponibil. 
12.4. Mobilitate în sol: 
Nedisponibil. 
12.5. Rezultatele evaluării PBT si vPvB: 
Neaplicabil. 
12.6. Alte efecte adverse: 
Nedescrise. 
 
SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA  
13.1. Metode de tratare a deșeurilor 

Codul Descriere Tipul de deșeuri (Directiva 
2008/98/CE) 

08 01 12 Deşeuri de vopsele şi lacuri altele 
decât cele prevăzute la rubrica 08 01 
11 

Nu este periculos 

Gestionarea reziduurilor (eliminare şi vaporizare): 
Consultaţi persoana autorizată în manipularea deşeurilor pentru operaţiunile de recuperare şi eliminare în conformitate cu 
Anexa 1 și Anexa 2 (Directiva 2008/98/CE). Conform codului 15 01 (2000/532/CE), în cazul în care recipientul a intrat în 
contact direct cu produsul, se va gestiona în acelaşi fel ca şi produsul; în caz contrar, se va gestiona ca un deşeu nepericulos. 
Nu se recomandă aruncarea sa în cursurile de apă. A se vedea paragraful 6.2. 
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SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA (continuare) 
Dispoziţii comunitare relevante privind gestionarea deșeurilor: 
În conformitate cu Anexa II din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) se reflectă dispoziţiile comunitare sau de stat 
referitoare la gestionarea deşeurilor. 
Legislația comunitară: Directiva 2008/98/CE, 2000/532/CE: Decizia comisiei din 3 mai 2000. 
 
SECȚIUNEA 14: INFORMA ȚII REFERITOARE LA TRANSPORT  
Transportul rutier al m ărfurilor periculoase: 
În conformitate cu ADR 2013 și RID 2013: 
14.1. Numărul ONU: neaplicabil. 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: neaplicabil. 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: neaplicabil. 
         Etichete: neaplicabil. 
14.4. Grupul de ambalare: neaplicabil. 
14.5. Periculos pentru mediu: nu 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 
Reglementări speciale: neaplicabile. 
Restricții privind tunelurile rutiere pentru trecerea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase: neaplicabile. 
Proprietățile fizico-chimice: a se vedea secțiunea 9 
Cantități limitate: neaplicabil 
14.7. Dispoziții privind transportul în vrac 
potrivit Anexei II din MARPOL 73/78 
și codul IBC: neaplicabile. 
Transportul de mărfuri periculoase pe mare: 
În conformitate cu IMDG 36-12: 
14.1. Numărul ONU: neaplicabil. 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: neaplicabil. 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: neaplicabil. 
         Etichete: neaplicabil. 
14.4. Grupul de ambalare: neaplicabil. 
14.5. Periculos pentru mediu: nu 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 
Reglementări speciale: neaplicabile. 
Coduri EmS: 
Proprietățile fizico-chimice: a se vedea secțiunea 9 
Cantități limitate: neaplicabil 
14.7. Dispoziții privind transportul în vrac 
potrivit Anexei II din MARPOL 73/78 
și codul IBC: neaplicabile. 
Transportul aerian al mărfurilor periculoase: 
În conformitate cu IATA/ICAO 2014: 
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SECȚIUNEA 14: INFORMA ȚII REFERITOARE LA TRANSPORT (continuare) 
 
14.1. Numărul ONU: neaplicabil. 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: neaplicabil. 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: neaplicabil. 
         Etichete: neaplicabil. 
14.4. Grupul de ambalare: neaplicabil. 
14.5. Periculos pentru mediu: nu 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 
Proprietățile fizico-chimice: a se vedea secțiunea 9 
14.7. Dispoziții privind transportul în vrac 
potrivit Anexei II din MARPOL 73/78 
și codul IBC: neaplicabile. 
 
 
SECȚIUNEA 15: INFORMA ȚII DE REGLEMENTARE  
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii si al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau 
amestecul în cauză: 
Regulamentul (CE) nr. 528/2012: conţine un conservant pentru protecţia proprietăţilor ini ţiale ale articolului tratat. Conţine 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-unu, 2-methyl-2H-isothiazol-3-unu, Bronopol (INN), 2,2-dibromo-2-cyanocetamide. 
Substanţe canditate spre autorizare în Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevant. 
Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon: Nerelevant. 
Conform Anexei I (Regulamentul (UE) Nr. 528/2012) privind includerea unei substanțe active pe listă: Nerelevant. 
Regulamentul (UE) nr. 649/2012 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase: Nerelevant. 
Restricţii de comercializare şi folosire a anumitor substanţe şi amestecuri periculoase (Anexa XVII din Regulamentul 
REACH): 
Nerelevant. 
Dispoziţii particulare în domeniul protecţiei persoanelor sau a mediului înconjurător: 
Se recomandă a folosi datele colectate în această fişa tehnică de securitate ca date de intrare într-o evaluare a riscului de 
circumstanţe locale, în scopul de a stabili măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, 
depozitarea şi eliminarea acestui produs. 
Alte legislații: 
Nerelevante. 
15.2. Evaluarea securității chimice: 
Furnizorul nu a efectuat o evaluare a securității chimice. 
 
 
SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMA ȚII  
Legislația privind fi șele tehnice de securitate: 
Această fişă tehnică de securitate a fost elaborată în conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregătirea fişelor tehnice de 
securitate din Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (Regulamentul (EU) Nr. 453/2010). 
Modific ări fa ţă de fişa tehnică de securitate anterioară, care afectează măsurile de gestionare a riscurilor: 
Nu se aplică. 
Texte ale enunţurilor legislative prezentate în secţiunea 3: 
Frazele menţionate nu se referă la produsul în sine, sunt doar cu titlu informativ şi fac referire la componentele individuale 
care apar în secţiunea 3. 
Directiva 67/548/CE și Directiva 1999/45/CE: 
Nu se aplică. 
Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP): 
Nerelevant. 
Sfaturi privind formarea profesională: 
Se recomandă o formare minimă pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest produs, în 
scopul de a facilita conţinutul şi interpretarea datelor aceastei fişe tehnice de securitate, precum şi etichetarea produsului. 
Trimiteri c ătre literatura de specialitate si către sursele de date: 
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Fișă tehnică de securitate 

Potrivit Regulamentului 1907/2006/CE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
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SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMA ȚII (continuare)  
http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
 
Abrevieri și acronime: 
-ADR: Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase 
-IMDG: Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase 
-IATA: Asociaţia Internaţională de Transport Aerian 
-ICAO: Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale 
-COD: consumul chimic de oxigen 
-CBO5: Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile 
-BCF: factorul de bioconcentrare 
-LD50: doza letală 50 
-LC50: concentraţia letală 50 
-EC50: Concentraţia eficace 50 
-Log Pow: log coeficientul de partiţie octanol-apă 
-Koc: coeficientul de partiţie al carbonului organic 
 
Alte informa ții: 
Liniile verticale din marginea stângă indică un amendament față de versiunea anterioară. Această versiune înlocuiește toate 
versiunile anterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informațiile din această fișă tehnică de securitate se bazează pe starea de cunoaştere din prezent, pe legislaţia actuală a UE şi 
cea naţională fără careva garanții în ceea ce privește corectitudinea acesteia. Aceste informații nu pot fi interpretate ca pe o 
garanție a proprietăților produsului, deoarece acestea constituie doar o descriere a cerințelor de securitate. Metodologia și 
condițiile profesionale pentru utilizatorii acestui produs nu țin de responsabilitatea noastră sau nu se află sub controlul nostru 
și, în cele din urmă, ține de responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile necesare pentru a obține cerințele legale privind 
manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice. Informațiile din această fișă tehnică de securitate se 
referă numai la acest produs, care nu ar trebui să fie utilizat în alte scopuri decât cele specificate. 
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