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SECŢIUNEA 1: Identificarea substan ţei/amestecului şi a societ ăţii/întreprinderii

· 1.1 Element de identificare a produsului

· Denumire comercial ă: tesa 60042 Adhesive Remover Spray (I)
· 1.2 Utiliz ări relevante identificate ale

substan ţei sau amestecului şi
utiliz ări contraindicate Nu există alte informaţii relevante.

· Utilizarea materialului / a
preparatului Agent curăţare industrial

· 1.3 Produc ător/furnizor:
tesa SE                               Tel.: +49-40-88899-101
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Germany

· Informa ţii asigurate de: tesa SE, quality management/environment/occupational safety, Dr. Dirk Lamm
Dirk.Lamm@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-2977

· 1.4 Număr de telefon care poate fi
apelat în caz de urgen ţă:

tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, D-22848 Norderstedt
Security Center Phone +49-40-88899-0
                                 or +49-40-88899-9111

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

· 2.1 Clasificarea substan ţei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr . 1272/2008

GHS02 flacără

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

GHS08 pericol pentru sănătate

Asp. Tox. 1 H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

GHS09 mediu

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii.
Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

· 2.2 Elemente pentru etichet ă
· Etichetarea în conformitate cu

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea (CLP).

· Pictograme de pericol

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· Cuvânt de avertizare Pericol
(Continuare pe pagina 2 )
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· Componente periculoase care
determin ă etichetarea: Benzină nafta uşoară (petrol), hidrotratată

(R)-p-menta-1,8-dienă
64742-48-9 Nafta (petrolieră), hidrotratate grele (Note P)

· Fraze de pericol H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda
daca este incalzit.

H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

· Fraze de precau ţie P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână
recipientul sau eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei,

flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P211 Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de

aprindere.
P251 Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: suna ţ i  imediat la un CENTRU DE

INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
P321 Tratament specific (a se vedea de pe această etichetă).
P331 NU provocaţi voma.
P362+P364 Scoateţ i  îmbrăcămintea contaminată  ş i spalaţ i -o înainte de

reutilizare.
P405 A se depozita sub cheie.
P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care

depăşesc 50 °C/122 °F.
P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/

regionale/naţionale/internaţionale.
· 2.3 Alte pericole The preparation contains no elualable organic halogene compounds, which

increases the AOX values
· Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

SECŢIUNEA 3: Compozi ţie/informa ţii privind componen ţii

· 3.2 Caracterizarea chimic ă: Amestecuri
· Descriere: Amestec format din următoarele substanţe:
· Componente periculoase:

CAS: 64742-49-0 Benzină nafta uşoară (petrol), hidrotratată
 Flam. Liq. 2, H225
 Asp. Tox. 1, H304
 Aquatic Chronic 2, H411
 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

<50%

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3

64742-48-9 Nafta (petrolieră), hidrotratate grele (Note P)
 Acute Tox. 1, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 3, H331
 Asp. Tox. 1, H304

<25%

CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5

(R)-p-menta-1,8-dienă
 Flam. Liq. 3, H226
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

<25%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7

butan
 Flam. Gas 1, H220
 Acute Tox. 3, H331

Press. Gas (Comp.), H280

<25%

(Continuare pe pagina 3 )
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CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9

propan
 Flam. Gas 1, H220

Press. Gas (Comp.), H280

<25%

CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7

propan-2-ol
 Flam. Liq. 2, H225
 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

<10%

· SVHC Free of any SVHC substances or < 0.1 %
· Regulamentul (CE) Nr. 648/2004

privind detergen ţii / Etichetarea
con ţinutului aliphatic hydrocarbons ≥ 30%

Limonene
· Indica ţii suplimentare: Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

· 4.1 Descrierea m ăsurilor de prim ajutor
· Indica ţii generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.
· dup ă inhalare: Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi pentru orice eventualitate,

trebuie cerut sfatul medicului.
In caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cît mai
stabilă.

· dup ă contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă.
· dup ă contactul cu ochii: Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd

pleoapele complet deschise.
· dup ă înghi ţire: Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.
· 4.2 Cele mai importante simptome
şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Pierderea cunoştinţei

May cause drowsiness.
· 4.3 Indica ţii privind orice fel de

asisten ţă medical ă imediat ă şi
tratamentele speciale necesare In caz de înghiţire trebuie efectuate spălături gastrice cu adaos de cărbune activ.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit: CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă

gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.
· 5.2 Pericole speciale cauzate de

substan ţa sau amestecul în cauz ă In caz de incendiu se pot forma:
Nitrogen oxide (NOx)
Carbon monoxide (CO)
In anumite condiţii de incendiu nu sînt excluse urmele altor substanţe nocive.

· 5.3 Recomand ări destinate pompierilor
· Mijloace de protec ţie specifice: Trebuie folosită masca de protecţie respiratorie.

Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.
· Alte indica ţii Rezervoarele în pericol trebuie răcite cu un jet de apă.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidental ă

· 6.1 Precau ţii personale, echipament
de protec ţie şi proceduri de urgen ţă Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor

care nu sînt echipate corespunzător.
· 6.2 Precau ţii pentru mediul

înconjur ător:
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare sau de
alimentare cu apă.
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In cazul accesului în reţeaua de canalizare sau de aprovizionare cu
apă, trebuie informate imediat autorităţile responsabile.

· 6.3 Metode şi material pentru
izolarea incendiilor şi pentru
curăţenie: Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
· 6.4 Trimiteri c ătre alte sec ţiuni Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi
capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

· 7.1 Precau ţii pentru manipularea în
condi ţii de securitate Produsul se va proteja de căldură şi de razele solare.

Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.
· Indica ţii în caz de incendiu sau

explozie: A nu se pulveriza produsul în direcţia unei flăcări sau a unui corp incandescent.

Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Recipient sub presiune. Se va proteja de razele solare şi nu se va
expune unei temperatur i  mai mari  de 50°C (de ex. lămpi
incandescente). Nu se va perfora sau arde după folosinţă.

· 7.2 Condi ţii de depozitare în condi ţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi
· Mod de p ăstrare:
· Condi ţii pentru depozite şi

rezervoare: Trebuie respectate normele administrative cu privire la păstrarea ambalajelor sub
presiune.
Storage location and storage conditions must comply with the rules for handling
and storage of substances and preparations of the WGK 3. Any site-specific
regulatory requirements must be fulfilled.

· Indica ţii cu privire la stocarea
mixt ă: Nu este necesar.

· Alte indica ţii cu privire la condi ţiile
de depozitare: Rezervoarele se vor închide ermetic.

· 7.3 Utilizare final ă specific ă (utiliz ări
finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec ţia personal ă

· Indica ţii suplimentare privind
instala ţiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

· 8.1 Parametri de control
· Ingredien ţii ale c ăror valori limit ă trebuie ţinute sub control la locurile de munc ă:

74-98-6 propan
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 1800 mg/m3, 1000 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 1400 mg/m3, 778 ppm

· Ingredien ţii cu valori limit ă biologice:
67-63-0 propan-2-ol
VLBO (RO) 50 mg/l

Material biologic: urină
Momentul recoltării: sfârşit schimb
Indicator biologic: Acetona

· Indica ţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.
(Continuare pe pagina 5 )
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· 8.2 Controale ale expunerii
· Echipament de protec ţie personal ă:
· Norme generale de protec ţie şi de

igien ă în timpul lucrului: A se vedea măsurile de protecţie cunoscute la manipularea substanţelor chimice.
A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu pielea.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.

· Mască de protec ţie: Use breathing filter A2

In cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor
mai intense şi de durată se va utiliza aparatul autorespirator.

· Protec ţia mîinilor:

Mănuşi / rezistente la solvenţi.

Mănuşi de protecţie
Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil
la aer şi rezistent la produs / substanţă / preparat.
Alegerea materialului pentru mănuş i se va face luându-se în
consideraţie timpul de penetrare, rata de permeabilitate şi degradarea.

· Material pentru m ănuşi Cauciuc nitril
use solvent stable gloves.

· Timp de penetra ţie al materialului
pentru m ănuşi Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor

de protecţie.
· Protec ţia ochilor:

Ochelari de protecţie bine închişi.

Ochelari de protecţie.

SECŢIUNEA 9: Propriet ăţile fizice şi chimice

· 9.1 Informa ţii privind propriet ăţile fizice şi chimice de baz ă
· Indica ţii generale
· Aspect:

Form ă: Aerosol
Culoare: incolor

· Miros: specific produsului
· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.

· Valoare pH: Nedefinit.

· Schimbare de stare de agregare
Punctul de topire/punctul de înghe ţare: nedefinit
Punctul ini ţial de fierbere şi intervalul de fierbere: 60 °C

· Punctul de aprindere: -97 °C

· Inflamabilitatea (solid, gaz): neaplicabil

· Temperatur ă de aprindere: 240 °C

· Temperatura de descompunere: Nedefinit.

· Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

· Propriet ăţi explozive: Nedefinit.

(Continuare pe pagina 6 )
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· Limite de inflamabilitate:
inferioar ă: 0,6 Vol %
superioar ă: 10,9 Vol %

· Presiunea de vapori la 20 °C: 8.300 hPa

· Densitate: Nedefinită
· Densitatea relativ ă: Nedefinit.
· Densitatea vaporilor: Nedefinit.
· Viteza de evaporare neaplicabil

· Solubil în / amestecabil cu:
Apa: se amestecă puţin respectiv deloc

· Coeficientul de parti ţie: n-octanol/ap ă: Nedefinit.

· Vâscozitatea:
dinamic ă: Nedefinit.
cinematic ă: Nedefinit.

· Nivelul solventului:
Solvent organic: 84,2 %

Con ţinut solid: 0,0 %
· 9.2 Alte informa ţii Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

· 10.1 Reactivitate Nu există alte informaţii relevante.
· 10.2 Stabilitate chimic ă
· Descompunere termic ă/ condi ţii de

evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
· 10.3 Posibilitatea de reac ţii

periculoase Nu se cunosc reacţii periculoase.
· 10.4 Condi ţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
· 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informaţii relevante.
· 10.6 Produ şi de descompunere

periculo şi: Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.

SECŢIUNEA 11: Informa ţii toxicologice

· 11.1 Informa ţii privind efectele toxicologice
· Toxicitate acut ă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

ATE (Estimarea toxicit ăţii acute)
Inhalativ LC50/ 4 h >34,2 mg/l
  64742-48-9 64742-48-9 Nafta (petrolier ă), hidrotratate grele (Note P)
Oral LD50 >8.000 mg/kg (Rat)
Dermal LD50 >4.000 mg/kg (Rabbit)
Inhalativ LC50/ 4 h >5,4 mg/l (Rat)

· Iritabilitate primar ă:
· Corodarea/iritarea pielii Provoacă iritarea pielii.
· Lezarea grav ă/iritarea ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Sensibilizarea c ăilor respiratorii sau

a pielii Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
· Informa ţii cu privire la urm ătoarele grupe de efecte posibile:
· Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen şi toxic pentru reproducere)
· Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(Continuare pe pagina 7 )
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· Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· STOT (toxicitate asupra organelor
ţintă specifice) – expunere unic ă Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

· STOT (toxicitate asupra organelor
ţintă specifice) – expunere repetat ă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

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

SECŢIUNEA 12: Informa ţii ecologice

· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatic ă: Nu există alte informaţii relevante.
· 12.2 Persisten ţă şi degradabilitate Nu există alte informaţii relevante.
· 12.3 Poten ţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.
· 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
· Efecte toxice pentru mediu:
· Observa ţie: Otrăvitor pentru peşte.
· Alte indica ţii ecologice:
· Indica ţii generale: Clasa de pericol pentru ape 3 (Autoclasificare): foarte periculos

A nu se infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă sau în canalizare, nici măcar în
mici cantităţi.
Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantităţi de produs
în subsol.
Toxici pentru peşti şi vegetatia acvatică.
otrăvitor pentru organismele acvatice

· 12.5 Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
· 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 13: Considera ţii privind eliminarea

· 13.1 Metode de tratare a de şeurilor
· Recomandare:

Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va
evita pătrunderea în canalizare.

Produsul trebuie supus unui tratament special conform dispoziţiilor
administrative.

· Catalogul European al De şeurilor
HP 3 Inflamabile
HP 4 Iritante - iritarea pielii şi leziuni oculare
HP 5 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (STOT)/toxicitate prin aspirare
HP 6 Toxicitate acută

HP 13 Sensibilizante
HP 14 Ecotoxice

· Ambalaje impure:
· Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
· Detergent recomandat: ethyl acetate

SECŢIUNEA 14: Informa ţii referitoare la transport

· 14.1 Nr. UN:
· ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 Denumirea corect ă ONU pentru expedi ţie
· ADR AEROSOLI, PERICULOS PENTRU MEDIU

(Continuare pe pagina 8 )
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· IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
· IATA AEROSOLS

· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· ADR

· Clasa 2 2.1 Gaze
· Lista de pericol 2.1

· IMDG

· Class 2 Gaze
· Label 2.1

· IATA

· Class 2 Gaze
· Label 2.1

· 14.4 Grup de ambalaj:
· ADR nu apare

· 14.5 Pericole pentru mediul înconjur ător:
· Marine Pollutant Simbol (peşte şi copac)
· Marcarea speciale (ADR): Simbol (peşte şi copac)

· 14.6 Precau ţii speciale pentru utilizatori Atenţie: Gaze
· Nr. Kemler: 23
· Nr. EMS: F-D,S-U
· Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

· Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For
WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

· 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II  la
Conven ţia MARPOL şi cu Codul IBC neaplicabil

· Transport/alte informa ţii: Limited quantity regulations concerning ADR and IMDG for
packages up to 30 kg (gross weight).
ID 8000 Consumer commoditiy for airtransport of finished goods
in packages up to 30 kg possible (gross weight).
DOT: ORM-D consumer commoditiy for road transport inside US

(Continuare pe pagina 9 )
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· ADR
· Cantitati limitate / cantit ăţi limitate (LQ) 1L
· Cantit ăţi exceptate (EQ) Cod: E0

Nu este acceptată ca şi Cantitate Exceptată

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOS PENTRU MEDIU

SECŢIUNEA 15: Informa ţii de reglementare

· 15.1 Regulamente/legisla ţie în domeniul securit ăţii, s ănătăţii şi al mediului specifice (specific ă) pentru substan ţa
sau amestecul în cauz ă

· Directiva 2012/18/UE
· Denumirea substan ţelor

periculoase - ANEXA I nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată
· Categoria Seveso P3a AEROSOLI INFLAMABIL

E2  Periculoase pentru mediul acvatic
· Cantit ăţile relevante (în tone) ale

substan ţelor pentru încadrarea
amplasamentelor de nivel inferior 150 t

· Cantit ăţile relevante (în tone) ale
substan ţelor pentru încadrarea
amplasamentelor de nivel superior 500 t

· REGULAMENTUL (CE) NR.
1907/2006 ANEXA XVII Condiţii de restricţionare: 3

· Regulamente na ţionale:

· Indica ţii privind limitarea activit ăţii: A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul copiilor.

· Clasa de pericol pentru ape: Pericol pentru ape clasa 3 (Autoclasificare): foarte periculos pentru ape.

· Alte dispozi ţii, limit ări si decrete prohibitive:
· Substan ţelor care prezint ă motive de îngrijorare deosebit ă conform REACH, articolul 57

64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Note P)
5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienă

106-97-8 butan
74-98-6 propan
67-63-0 propan-2-ol

· 15.2 Evaluarea securit ăţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

SECŢIUNEA 16: Alte informa ţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru caracteristicile
produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

· principiile relevante H220 Gaz extrem de inflamabil.
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid şi vapori inflamabili.
H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
H300 Mortal în caz de înghiţire.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H310 Mortal în contact cu pielea.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

(Continuare pe pagina 10 )
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H331 Toxic în caz de inhalare.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

· Fişă completat ă de: tesa SE, Quality Management/Environment/Safety
· Interlocutor: tesa SE: Dr. D. Lamm, Phone: +49-40-88899-2977, Email: dirk.lamm@tesa.com

tesa SE: Dr. A. Koeth, Phone: +49-40-88899-3938, Email: anja.koeth@tesa.com
· Abrevieri şi acronime: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Gaze inflamabile – Categoria 1
Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 1: Toxicitate acută – Categoria 1
Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (o singură expunere) – Categoria 3
Asp. Tox. 1: Pericol prin aspirare – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic –
Categoria 1
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic –
Categoria 2
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