FIùA CU DATE DE SECURITATE

HORNBACH LAZURĂ PENTRU LEMN 3 ÎN 1


Ref.
Numrul reviziei
Revizia (data)
Data tipririi

130000007742/
1.0
16.07.2020
16.07.2020

SEC IUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTAN EI/AMESTECULUI I A SOCIET II/ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului
Denumirea comercial
HORNBACH LAZURĂ PENTRU LEMN 3 ÎN 1
SUPER HOLZLASUR
Codul produsului

425

1.2 Utilizri relevante
identificate ale
substanei sau ale
amestecului i utilizri
contraindicate

Lazur

Utilizri nerecomandate

Aceste informaii nu sunt disponibile.

1.3 Detalii privind
furnizorul fi ei cu date
de securitate

Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
An der Altnah 10 D-55450 Langenlonsheim
Telefon: +49 (0)6704 9388-0 Telefax:+49 (0)6704 9388-50
info@schulz-farben.de
www.schulz-farben.de
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11 D-76879 Bornheim

Adresa de e-mail a
persoanei responsabile
pentru SDS Uniunea
European
1.4 Numr de telefon
care poate fi apelat în
caz de urgen  Uniunea
European

qualitaetsmanagement@hornbach.com

Tox. Information Office +0040 21 3183606 (8-15 h Luni-Vineri)

SEC IUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
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2.1 Clasificarea substan ei sau a amestecului
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Substan nepericuloas sau amestec nepericulos.
2.2 Elemente pentru etichet
Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Fraze de pericol
suplimentare
Etichetare adi ional:
EUH210

Expunerea repetat poate provoca
uscarea sau crparea pielii.

EUH066

Fi a cu date de securitate disponibil la cerere.
Conine 2-Octil-2H-isotiazol-3-on. Poate provoca o
reacie alergic.
Este vorba despre materiale de conservare.

EUH208

Hotrârea privind produsele biocide (528/2012):
Conine diuron (ISO)
, 3-iodo-2-propinil butilcarbamat, 2-Octil-2H-isotiazol-3on. Ca substan activ pentru protecia acoperirilor
conform Regulamentuluiprivind produsele biocide
(528/2012), art. 58 alin. 3

2.3 Alte pericole
Aceast substan/acest amestec nu conine componente considerate a fi fie
persistente, bioacumulative i toxice (PBT), fie foarte persistente i foarte bioacumulative
(vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.
SEC IUNEA 3: COMPOZI IE/INFORMA II PRIVIND COMPONEN II

3.2 Amestecuri
Componente
Denumire chimic

Hidrocarburi, C10C13, n-alcani,
izoalcani, legturi
ciclice, <2%

Nr. CAS
Nr.CE
Numr de înregistrare
64742-48-9

Clasificare
(REGULAMENTUL
(CE) NR.
1272/2008)
Asp. Tox.1; H304

01-2119457273-39XXXX
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aromatice

Pentru explicaii referitoare la abrevieri se va vedea seciunea 16.
SEC IUNEA 4: M SURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor
Indicaii generale

Atunci când simptomele persist sau în toate cazurile în
care exist cel mai mic dubiu, trebuie consultat un medic.
Nu se va administra niciodat nimic pe cale oral unei
persoane în stare de incon(tien).
În caz de incon tien, se va culca persoana în poziie
lateral stabil i se va consulta un medic.
Inhalare
Se va ie i la aer curat în caz de inhalare accidental de
vapori sau de produ i de descompunere.
Se va culca persoana respectiv i se va ine la cldur.
În caz de respiraie neregulat sau de stop respiratoriu se
va aplica respiraie artificial.
Dac simptomele persist se va chema un medic.
Contactul cu pielea
Se vor dezbrca imediat hainele i înclmintea
contaminate.
Se va spla pielea foarte bine cu ap i spun sau se va
folosi un produs special pentru curirea pielii.
NU se vor utiliza solveni sau diluani.
Dac persist iritarea pielii, se va chema un medic.
Contact cu ochii
În caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contct i
se va clti imediat cu mult ap, inclusiv sub pleoape, cel
puin 15 minute.
Seva consulta un medic.
Ingerare
Se va clti gura cu ap.
În caz de ingerare se va consulta de urgen un medic
cruia Iise va arta ambalajul sau eticheta.
Se va sta în repaus.
NU se va induce stare de vom.
4.2 Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate

Simptome
Nu exist informaii disponibile.
4.3 Indica ii privind orice fel de asisten  medical imediat i tratamentele
speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.
Nu exist informaii disponibile.
SEC IUNEA 5: M SURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere
corespunztoare

CO2, pulbere extinctoare sau ap pulverizat. Incendii mai
mari trebuie combtute cu ap pulverizat sau cu spum
rezistent la alcool.
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Mijloace de stingere
necorespunztoare
5.2 Pericole speciale
cauzate de substan a
sau de amestecul în
cauz

5.3 Recomandri
destinate pompierilor
Observaii suplimentare

Jet de ap puternic
În caz de incendiu se poate degaja:
Monoxid de carbon
Bioxid de carbon (CO2)
Oxizi de azot
1/15 (NOx)
Inhalarea de produ i de descompunere periculo i poate
determina probleme grave de sntate.
Se vor rci prin pulverizare cu jet de ap containerele
închise aflate în apropierea unor surse de incendiu.
În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator
autonom.
Stingei incendiul de la o distan rezonabil, luând msuri
normale de precauie.
Rezidurile de ardere i apa folosit la stingere, care a fost
contaminat, trebuie eliminate în conformitate cu
reglementrile locale.

SEC IUNEA 6: M SURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL

6.1 Precau ii personale,
echipament de
protec ie i proceduri
de urgen 
6.2 Precau ii pentru
mediul înconjurtor

6.3 Metode i material
pentru izolarea
incendiilor i pentru
cur enie

6.4 Trimitere la alte
sec iuni

Se va îndeprta orice surs de aprindere.
Se va asigura ventilaie adecvat.
A nu inspira vaporii.
Interzis accesul neautorizat.
Produsul nu va fi lsat s intre în sistemul de canalizare,
cursurile de ap sau în pmânt.
Dac produsul contamineaz râurile, lacurile sau sistemul
de canalizare, se vor anuna autoritile competente
conform cu dispoziiile legale în vigoare.
Se va strânge i se va colecta materialul împr tiat cu
ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre
exemplu nisip, pmânt, kieselgur, vermiculit) i va fi
depozitat într-un container pentru eliminare conform cu
reglementrile locale-naionale în vigoare (a se vedea
capitolul 13).
Se va cura cu detergeni. Se vor evita solvenii.
Se va curi cu grij suprafaa contaminat.
Materialul contaminat trebuie eliminat ca de eu în
conformitate cu punctul 13.
A se vedea msurile de protecie din capitolele 7 i 8.

SEC IUNEA 7: MANIPULAREA I DEPOZITAREA

7.1 Precau ii pentru manipularea în condi ii de securitate
Sfaturi de manipulare în
condiii de securitate

Respectai prescripiile legale privind protecia i sigurana.
Se va evita formarea de aerosoli.
Evitai formarea de aburi de solveni inflamabili sau explozivi
în aer i dep irea valorilor limit privind expunerea la locul
4/15
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Msuri de igien

de munc.
Produsul va fi folosit numai în spaii unde sunt excluse orice
flacr deschis sau orice alt surs de aprindere.
Toate prile din metal corespunztoare echipamantului de
amestecare si procesare trebui împmântate.
Se recomand purtarea de îmbrcminte i înclminte
antistatic. Folosii scule care nu produc scântei.
Nu se inspir aerosoli, vaporii.
Scoatei imediat toat îmbrcmintea contaminat.
Se va evita contactul cu pielea, ochii i îmbrcmintea.
Se vor spla mâinile înainte de pauze i imediat dup
manipularea produsului.
Grsimea pielii îndeprtat prin splarea mâinilor trebuie
substituit prin creme grase pentru piele.
Nu mâncai, nu bei i nu fumai în timpul folosirii.

7.2 Condi ii de depozitare în condi ii de securitate, inclusiv eventuale
incompatibilit i
Cerine pentru spaiile de
depozitare i containere

Msuri de protecie
împotriva incendiului i a
exploziei

Msuri de protecie în
cazul depozitrii în locuri
comune

7.3 Utilizare (utilizri)
final (finale) specific
(specifice)

Se va depozita în recipientul original.
Meninei recipientul închis etan . Nu golii recipientul cu
presiune; nu este un recipient sub presiune! Fumatul
interzis.
Interzis accesul neautorizat.
Containerele care sunt deschise vor închise cu grije i vor fi
depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.
Se va pstra într-un loc bine ventilat.
Se va feri de înghe, cldur i lumina soarelui.
Vaporii sunt mai grei decât aerul i se pot rspândi pe
podea.
Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.
Se va ine la distan de surse de incendiu - Fumatul
interzis.
Se vor lua msuri de prevenire a formrii de sarcini
electrostatice.
Se va ine la distan de materiale combustibile.
A se pstra departe de hran, buturi i hran pentru
animale.
Se va ine departe de ageni oxidani i de materiale
puternic acide sau alcaline.
Pentru informaii suplimentare consultai i documentul
tehnic de referin al produsului.

SEC IUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTEC IA PERSONAL

8.1 Parametri de control
Nu conine substane ce prezint valori limit de expunere profesional. Ca baz au
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servit listele valabile la data întocmirii.

8.2 Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunztoare
A se asigura o ventilaie bun. Aceasta poate fi obinut prin aspirarea local sau prin
evacuarea general a aerului. Dac aceste msuri nu sunt suficiente pentru a menine
concentraia aburilor de solveni sub valorile-limit privind expunerea la locul de munc,
trebuie purtat echipament de protecie respiratorie adecvat.
Trebuie s existe o posibilitate de splare/s fie disponibil ap pentru cltirea ochilor i
curarea pielii.
Msuri de protec ie individual, precum echipamentul de protec ie personal
a) Protecia ochilor / feei
b) Protecia pielii
Protecia mâinilor

Protecia corpului

c) Protecia respiraiei

Ochelari de protecie prevzui cu aprtori laterale, în
conformitate cu EN 166
Protecie preventiv pentru piele, recomandat
Inainte de începerea lucrului se vor aplica pe zonele de
piele expuse preparate de protecie a pielii rezistente la ap.
În cazul contactului cu pielea în timpul prelucrrii trebuie
purtate mnu i de protecie.
Timpul de perforare: 480 min
Grosime minim: 0,4 mm
Mnu i din cauciuc nitrilic, de exemplu: KCL 730 Camatril®
Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, hotline: +49 6659-87300, www.kcl.de), sau produse similare
Suprafeele de piele care intr în contact cu produsul trebuie
unse cu creme de protecie. Acestea nu trebuie utilizate în
niciun caz dup ce pielea a intrat în contact cu produsul.
Mnu ile de protecie selectate trebuie s satisfac
specificaiile Directivei UE 2016/425 i standardului EN 374
derivat din aceasta.
Alegerea unei mnu i adecvate nu depinde numai de
materialul din care este fabricat, ci i de ali factori de
calitate, de aceea este diferit în funcie de productor.
Protecie preventiv a pielii
Îmbracminte de protecie cu mâneci lungi
Purtai îmbrcminte antistatic din fibre naturale (bumbac)
sau fibre sintetice rezistente la cldur. Dup ce a intrat în
contact, splai bine pielea.
În cazul în care concentraia aburilor de solveni dep esc
valorile-limit privind expunerea la locul de munc, trebuie
purtat echipament de protecie respiratorie aprobat pentru
acest scop de utilizare.
Este obligatorie purtarea de echipament de protecie
respiratorie la locuri de munc fr aerisire suficient i în
cazul prelucrrii prin torcretare.
Pentru a se evita inhalarea de jetului de pulverizare i a
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prafului abraziv, toate pulverizrile i lefuirile trebuie
executate purtând aparate de respiraie adecvate.
Filtru combinat A-P2
Protecie respiratorie ce corespunde cu EN 14387.
Controlul expunerii mediului
Indicaii generale

Produsul nu va fi lsat s intre în sistemul de canalizare,
cursurile de ap sau în pmânt.
Dac produsul contamineaz râurile, lacurile sau
sistemul de canalizare, se vor anuna autoritile
competente conform cu dispoziiile legale în vigoare.
SEC IUNEA 9: PROPRIET ILE FIZICE I CHIMICE

9.1 Informa ii privind propriet ile fizice i chimice de baz
Aspect
Culoare
Miros
Pragul de acceptare a
mirosului
pH

lichid
lptos
caracteristic
Nu exist date

Punctul de topire/punctul
de îngheare
Punctul iniial de fierbere i
intervalul de fierbere
Punctul de aprindere

Nu exist date

62 °C

Viteza de evaporare

Nu se aplic

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplic

Limit superioar de
explozie / Limita maxim
de inflamabilitate

Nu exist date

Limit inferioar de
explozie / Limita minim de
inflamabilitate

Nu exist date

Presiunea de vapori

Nu exist date

Densitatea vaporilor

Nu exist date

Densitate

circa 0,915 g/cm³

Solubilitatea (solubilitile)
Solubilitate în ap
Coeficientul de partiie: noctanol/ap

insolubil
nedeterminat

nedeterminat

Nu exist date
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Temperatura de
autoaprindere

nu este autoinflamabil

Temperatura de
descompunere
Vâscozitatea
Vâscozitate dinamic

Nu exist date

Vâscozitate cinematic

circa 33,6 mPa.s (40 °C)
circa 36,7 mm²/s (40 °C)

Proprieti explozive

Nu este exploziv

Proprieti oxidante

Nu se aplic

9.2 Alte informa ii
Nu exist date

Timp de curgere

SEC IUNEA 10: STABILITATE I REACTIVITATE

10.1 Reactivitate
Nu se conoa te nici o reacie periculoas în condiii normale de folosire.
10.2 Stabilitate chimic
Stabil în condiii normale.
10.3 Posibilitatea de reac ii periculoase
Reacii potenial
periculoase

Nu se conoa te nici o reacie periculoas în condiii
normale de folosire.
Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu
aerul.

10.4 Condi ii de evitat
Condiii de evitat
10.5 Materiale incompatibile

Sursele directe de cldur.
Lumin solar pentru perioade prelungite.

Materiale de evitat

Acizi tari i baze tari
Ageni oxidani puternici
10.6 Produ i de descompunere periculo i
Produ i de descompunere
periculo i
Temperatura de
descompunere

Produsul nu se descompune dac este depozitat i
folosit conform normelor.
Nu exist date

SEC IUNEA 11: INFORMA II TOXICOLOGICE
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11.1 Informa ii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut
Produs:
Toxicitate acut oral
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.
Toxicitate acut prin
inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.

Toxicitate acut dermic

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.

Corodarea/iritarea pielii
Produs:

Expunerea repetat poate provoca uscarea sau
crparea pielii.

Componente:
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, legturi ciclice, <2% aromatice:
Expunerea repetat poate provoca uscarea sau
crparea pielii.
Lezarea grav/iritarea ochilor
Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.
Sensibilizarea cilor respiratorii sau a pielii
Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinative
Produs:
Genotoxicitate in vitro
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.
Cancerigenitate
Produs:

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru reproducere
Produs:
Efecte asupra fertilitii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.
Toxicitate asupra
embrionului

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) - expunere unic
Produs:
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Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) - expunere repetat
Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu
sunt îndeplinite.
Toxicitate referitoare la aspira ie
Produs:
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Componente:
Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, legturi ciclice, <2% aromatice:
Poate fi mortal în caz de înghiire i de ptrundere în cile respiratorii.
Informa ii referitoare la efectele datorate expunerii umane
Produs:
Informaii generale
Expunerea la concentraii vaporilor de solvent coninui
in preparat ce dep esc limita de expunere profesional
poate conduce la efecte negative pentru sntate.
Cum ar fi: iritaia membranelor mucoaselor, iritaia
sistemului respirator, efecte adverse ale rinichilor,
ficatului i sistemului nervos central. Simptome i
indicaii: cefalee, vertij, oboseal muscular, ameeli i
în cazuri extreme pierderea cuno tiinei.
Contactul repetat sau timp îndelungat dintre piele i
produs conduce la degresarea pielii i poate cauza
leziuni cutanate de contact nealergice (dermatit de
contact) i/sau resorbia substanei.
Stropirea cu lichid poate s conduc la iritaii i la daune
oculare reversibile.
Informa ii suplimentare
Produs:
Produsul nu este verificat ca atare. Amestecul este
clasificat în conformitate cu anexa I la Regulamentul
(CE) 1272/2008. (pentru detalii consultai capitolele 2 i
3).
SEC IUNEA 12: INFORMA II ECOLOGICE

12.1 Toxicitatea
Produs:
Toxicitate pentru pe ti

Nu exist date

12.2 Persistena i degradabilitatea
Produs:
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Nu exist date

Biodegradare

12.3 Poten ialul de bioacumulare
Produs:
Nu exist date

Bioacumularea
12.4 Mobilitatea în sol
Produs:

Nu exist date

Mobilitate

12.5 Rezultatele evalurilor PBT i vPvB
Produs:
Aceast substan/acest amestec nu conine
componente considerate a fi fie persistente,
bioacumulative i toxice (PBT), fie foarte persistente i
foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai
mari.

Evaluare

12.6 Alte efecte adverse
Produs:
Informaii ecologice
adiionale

Nu permitei ptrunderea în apa de adâncime, în apele
de suprafa sau în sistemul de canalizare.

SEC IUNEA 13: CONSIDERA II PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a de eurilor
Produs

Ambalaje contaminate

Codul de de eu pentru
produsul nefolosit

Pentru codificarea i denumirea corect a de eurilor
produse este responsabil utilizatorul.
În cazul utilizrii recomandate se poate alege codul de
de euri în conformitate cu codul din Catalogul European de
De euri (CED), categoria 17.09 - alte de euri de la
construcii si demolri.
Cantit)ile începute (i cele reziduale pot fi reutilizate.
Reziduurile de lichid reprezint de euri periculoase i nu
trebuie s ajung în sistemul de canalizare. A se depune la
un punct local de colectare a de eurilor periculoase.
Ambalajul care nu este golit corect trebuie eliminat ca
produs nefolosit.
Ambalajele golite complet se revalorific prin intermediul
sistemelor de eliminare a de eurilor.
08 01 12 De euri de vopsele i lacuri, altele decât cele
specificate la 08 01 11

SEC IUNEA 14: INFORMA II REFERITOARE LA TRANSPORT
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14.1 Numrul ONU
Nu este reglementat() ca substan periculoas
14.2 Denumirea corect ONU pentru expedi ie
Nu este reglementat() ca substan periculoas
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Nu este reglementat() ca substan periculoas
14.4 Grupul de ambalare
Nu este reglementat() ca substan periculoas
14.5 Pericole pentru mediul înconjurtor
14.6 Precau ii speciale pentru utilizatori

Observaii

Aceste informaii nu sunt disponibile.

14.7 Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenia MARPOL i cu
Codul IBC
Nu se aplic

Observaii

SEC IUNEA 15: INFORMA II DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legisla ie în domeniul securit ii, al snt ii i al mediului
specifice (specific) pentru substan a sau amestecul în cauz

COV
Directiva 2010/75/UE
COV
Directiva 2004/42/CE

40,9 %
40,9 %
374,1 g/l
Valoarea limit UE corespunztoare acestui produs (cat.
A/e) :400 g/lAcest produs conine max400 g/lVOC.

Regulamentul (CE) nr.
649/2012 al Parlamentului
European i al Consiliului
privind exportul i importul

Nu se aplic
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de produse chimice
periculoase
Alte reglementri

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la
protecia tineretului la locul de munc.
Se va lua în considerare Directiva 92/85/CEE referitoare la
securitatea i sntatea la locul de munc a femeilor
însrcinate.
Respectai prescripiile legale privind protecia i sigurana.

15.2 Evaluarea securit ii chimice
Aceste informaii nu sunt disponibile.
SEC IUNEA 16: ALTE INFORMA II

Schimbarile fa  de versiunea anterioar sunt indicate pe partea stang
Informa iile din prezenta fi  tehnic de securitate corespund nivelului nostru
actual de cuno tin e i satisfac cerin ele legisla iei na ionale i comunitare. Îns
nu putem cunoa te i controla condi iile de lucru ale utilizatorului. Utilizatorul
este responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor legale necesare.
Informa iile din prezenta fi  tehnic de securitate descriu cerin ele de
securitate ale produsului nostru i nu reprezint o garan ie pentru propriet ile
produsului.
Text complet al declara iilor H
H304
: Poate fi mortal în caz de înghiire i de ptrundere în
cile respiratorii.
Text complet al altor abrevieri
Asp. Tox.
: Pericol prin aspirare
ADN - Acord European privind Transportul Internaional de Mrfuri Periculoase pe Cile
Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internaional de Mrfuri
Periculoase pe *osea; AICS - Inventarul Australian al Substanelor Chimice; ASTM Societatea American pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporal; CLP Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr.
1272/2008; CMR - Substan toxic carcinogen, mutagen sau reproductiv; DIN Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista naional a
substanelor (Canada); ECHA - Agenia European pentru Substane Chimice; ECNumber - Numrul Comunitii Europene; ECx - Concentraie asociat cu rspuns x%;
ELx - Rata de încrcare asociat cu rspuns x%; EmS - Program de urgen; ENCS Substane Chimice Noi i Existente (Japonia); ErCx - Concentraie asociat cu rspunsul
ratei de cre tere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator;
IARC - Agencia Internaional pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaia de
Transport Aerian Internaional; IBC - Codul Internaional pentru Construirea i Echiparea
Navelor care transport Substane Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumtate din
concentraia maximal inhibitorie; ICAO - Organizaia Civil Internaional de Aviaie;
IECSC - Inventarul Substanelor Chimice Existente în China; IMDG - Mrfuri Maritime
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Internaionale Periculoase; IMO - Organizaia Maritim Internaional; ISHL - Legea
Siguranei i Sntii în Industrie (Japonia); ISO - Organizaia Internaional pentru
Standardizare; KECI - Inventarul substanelor chimice existente în Coreea; LC50 Concentraie letal pentru 50% din populaia unui test; LD50 - Doza letal pentru 50%
din populaia unui test (Doza letal medie); MARPOL - Convenia Internaional pentru
Prevenirea Polurii de la Nave; n.o.s. - Fr alte specificaii; NO(A)EC - Nu s-a observat
nici un efect (advers) al concentraiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers)
al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încrcare; NZIoC Inventarul Neozeelandez al Substanelor Chimice; OECD - Organizaia pentru
Cooperare i Dezvoltare Economic; OPPTS - Oficiul pentru Sigurana Chimic i
Prevenirea Polurii; PBT - Substane persistente, bioacumulative i toxice; PICCS Inventarul Filipinez al Chimicalelor i Substanelor Chimice; (Q)SAR - Relaie StructurActivitate (Cantitativ); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea i Restricia
Substanelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaional de Mrfuri
Periculoase pe Calea Ferat; SADT - Temperatur de auto-accelerare a descompunerii;
SDS - Fi  de securitate; SVHC - substan care prezint motive de îngrijorare
deosebit; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanelor Chimice; TRGS - Regula Tehnic
pentru Substane Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanele Toxice
(Statele Unite); UN - Naiunile Unite; vPvB - Foarte persistent i foarte bioacumulativ
Informa ii suplimentare
Alte informaii

Departementul de
eliberare fi a tehnic de
siguran a materialului

Evaluarea s-a realizat în conformitate cu articolul 6
alineatul 5 i anexa I la Regulamentul (CE) nr.
1272/2008.
Este posibil ca temporar, pân la lichidarea stocului
nostru, s observai pe ambalaje etichete diferite de cele
din fi a tehnic de securitate. V rugm s avei
înelegere pentru aceast situaie.
qualitaetsmanagement@hornbach.com

+, - +,
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