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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestec
Denumirea produsului : PAINT PROTECTA 3 IN 1

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante
Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.2.2. Utilizari contraindicate
Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

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

Țara Organism/societate Adresă Număr pentru apeluri 
de urgență

Observații

România TOXAPEL
Emergency Clinical Hospital for Children 
"Grigore Alexandrescu"

Boulevardul Iancu de 
Hunedoara 30-32
 Bucuresti

+40 2121 06282
+40 2121 06183

România Department of Clinical Toxicology
Spitalul de Urgenta Floreasca

Calea Floreasca
 Bucuresti

+40 21 230 8000

România Biroul pentru Regulamentul Sanitar 
International si Informare Toxicologica

Str. Dr. Leonte Anastasievici 
Nr.1-3, Sector 5
50463 Bucuresti

+40 21 318 36 06 (8 - 15 
ore)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Flam. Liq. 3 H226 
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 
STOT RE 1 H372 
Aquatic Chronic 3 H412 
Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului
Lichid și vapori inflamabili. Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare 
gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Orgachim AD
21 Treti Mart Blvd
7000 Bulgaria Ruse
T +359 82 886 222 - F +359 82 886 221
orgachim@orgachim.bg - www.orgachim.bg

mailto:orgachim@orgachim.bg
http://www.orgachim.bg/
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2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08
Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol
Conține : Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso 

alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)
Fraze de pericol (CLP) : H226 - Lichid şi vapori inflamabili.

H315 - Provoacă iritarea pielii.
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție (CLP) : P260 - Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P304+P340+P310 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o 
într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 
eticheta produsului.
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P262 - Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

Coduri EUH : EUH208 - Conţine 2-butanone oxime(96-29-7), cobalt(II) 2-ethylhexanoate(136-52-7). Poate 
provoca o reacţie alergică.

2.3. Alte pericole

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII
Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIII

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele Element de identificare a 
produsului

% Clasificare conform 
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 
[EU-GHS/CLP]

Solvent naphta(petroleum), medium 
aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso 
alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)

Nr. CAS: 64742-88-7
Nr. UE: 265-191-7
Nr. de INDEX: 649-405-00-X

5,3 – 24 Asp. Tox. 1, H304
STOT RE 1, H372

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, 
aromatics(2-25%)

Nr. UE: 919-446-0 0,535 – 2,475 Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 2, H411 (M=0)

2-butanone oxime Nr. CAS: 96-29-7
Nr. UE: 202-496-6
Nr. de INDEX: 616-014-00-0
REACH-Nr: 01-2119539477-
28

0,125 – 0,65 Carc. 2, H351
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
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Numele Element de identificare a 
produsului

% Clasificare conform 
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 
[EU-GHS/CLP]

cobalt(II) 2-ethylhexanoate Nr. CAS: 136-52-7
Nr. UE: 205-250-6

0,055 – 0,325 Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361f
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor : Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.
Măsuri de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. A se spăla pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea 

contaminată. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii: 
consultaţi medicul.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție. Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Sunaţi la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

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

Simptome/efecte după contactul cu pielea : Iritație. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Simptome/efecte după contactul cu ochii : Iritarea ochilor.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Risc de incendiu : Lichid și vapori inflamabili.
Produse de descompunere periculoase în caz de 
incendiu

: Este posibilă degajarea de emanații toxice.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolant 
autonom. Protecție completă a corpului.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență
Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare. A nu se expune la flăcări deschise sau la scântei iar 

fumatul este interzis. Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Evitaţi să inspirați 
praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență
Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea 

secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.
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6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitaţi dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare : Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant. Anunțați autoritățile dacă produsul 
intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.

Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de 
securitate

: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se păstra departe de surse de căldură, 
suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Legătură la 
pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. Nu utilizaţi 
unelte care produc scântei. Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 
Vapori inflamabili se pot acumula în recipient. A se utiliza aparatură antideflagrantă. A se 
purta echipament individual de protecție. Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-
ul. Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se evita contactul cu pielea 
și cu ochii.

Măsuri de igienă : Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. A nu mânca, bea sau fuma în 
timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Măsuri tehnice : Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.
Condiții de depozitare : A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. Păstraţi recipientul închis 

etanş.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1. Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

2-butanone oxime (96-29-7)

Germania - Valori-limită de expunere profesională (TRGS 900)

Denumire locală Butanonoxim

AGW (OEL TWA) [1] 1 mg/m³

AGW (OEL TWA) [2] 0,3 ppm

Factor de limitare a expunerii maxime 8(I)

Observație AGS;Y;H;Sh

Referință de reglementare TRGS900

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7)

Regatul Unit - Valori-limită de expunere profesională

WEL TWA (OEL TWA) [1] 0,1 mg/m³ Cobalt compounds (as Co); United Kingdom; Time-weighted average exposure 
limit 8 h; Workplace exposure limit (EH40/2005)
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8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate
Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Se formează contaminanți în aer
Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL și PNEC
Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere
Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Controale tehnice corespunzătoare:
A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

8.2.2. Echipamentul de protecție personală

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecţie:

8.2.2.1. Protejarea o chilor și feței

Protecția ochilor:
Ochelari de securitate

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:
A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare

Protecția mâinilor:
Mănuși de protecție

8.2.2.3. Protecția respirației

Protecția respirației:
În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației

8.2.2.4. Pericole termice
Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:
Evitaţi dispersarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică : Lichidă
Culoare : În conformitate cu specificațiile produsului.
Miros : caracteristică.
Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile
pH : Nu sunt date disponibile
Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) : Nu sunt date disponibile
Punctul de topire : Neaplicabil
Punctul de solidificare : Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere : Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere : 29 °C
Temperatura de autoaprindere : Nu sunt date disponibile
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Temperatura de descompunere : Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz) : Neaplicabil
Presiunea de vapori : Nu sunt date disponibile
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C : Nu sunt date disponibile
Densitatea : Nu sunt date disponibile
Densitate : 1,32 g/cm³ 20 °C
Solubilitate : Nu sunt date disponibile
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) : Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic : 53,03 mm²/s
Viscozitate, dinamic : 70 mPa·s 20 °C
Proprietăți explozive : Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante : Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate : Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Lichid și vapori inflamabili.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

A se evita contactul cu suprafețe încinse. Căldură. A se evita flăcările și scânteile. A se elimina orice sursă de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută (pe cale orală) : Neclasificat
Toxicitate acută (cale cutanată) : Neclasificat
Toxicitate acută (la inhalare) : Neclasificat

2-butanone oxime (96-29-7)

LD50 contact oral la șobolani 2326 mg/kg greutate corporală (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male, 
Experimental value, Oral)

LD50 contact dermic la iepuri > 1000 mg/kg greutate corporală (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male / 
female, Experimental value, Dermal)

LC50 Inhalare - Șobolan > 4,83 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental 
value, Inhalation (vapours), 14 day(s))

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)

LD50 contact oral la șobolani > 15000 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute 
Oral Toxicity)
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Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)

LC50 Inhalare - Șobolan > 1,58 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7)

LD50 contact oral la șobolani 3129 mg/kg greutate corporală (Rat; OECD 425: Acute Oral Toxicity: Up-and-Down 
Procedure; Experimental value)

LD50 cutanată la șobolan > 2000 mg/kg greutate corporală (Rat; Weight of evidence; OECD 402: Acute Dermal 
Toxicity)

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat
Cancerogenitatea : Neclasificat

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7)

Grupul IARC 2B - Posibil cancerigen pentru om

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere unică

: Neclasificat

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere unică

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere repetată

: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

2-butanone oxime (96-29-7)

LOAEL (oral, șobolan, 90 de zile) 40 mg/kg greutate corporală Animal: rat, Guideline: other:EPA 798.6050, 798.6200, 
798.6400,

NOAEC (inhalare, șobolan, vapori, 90 de zile) 0,09 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 
28-Day Study)

Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%) 
(64742-88-7)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere repetată

Provoacă leziuni ale organelor (sistemul nervos central) în caz de expunere prelungită sau 
repetată.

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)

LOAEL (cutanat, șobolan/iepure, 90 de zile) ≥ Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere repetată

Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Pericol prin aspirare : Neclasificat

PAINT PROTECTA 3 IN 1 

Viscozitate, cinematic 53,03 mm²/s

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Ecologie - aspecte generale : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Produsul neneutralizat poate fi 
periculos pentru organismele acvatice.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt 
(acut)

: Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung 
(cronic)

: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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2-butanone oxime (96-29-7)

LC50 - Pește [1] > 100 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oryzias latipes, Semi-static 
system, Fresh water, Experimental value, Lethal)

EC50 - Crustacee [1] 201 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna, 
Static system, Fresh water, Experimental value, Locomotor effect)

EC50 72h - Alge [1] ≈ 11,8 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum

EC50 72h - Alge [2] ≈ 6,09 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum

ErC50 alge 11,8 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Selenastrum capricornutum, 
Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)

NOEC (cronică) ≥ 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%)

EC50 72h - Alge [1] 0,94 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Alge [2] 0,53 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Alge [1] 1,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h - Alge [2] 0,58 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7)

LC50 - Pește [1] 46,51 mg/l (LOEC; ASTM; 96 h; Pimephales promelas; Flow-through system; Fresh water; 
Read-across)

LC50 - Pește [2] 54,1 mg/l (LC50; ASTM; 96 h; Pimephales promelas; Flow-through system; Fresh water; 
Read-across)

EC50 - Crustacee [1] 0,212 mg/l (NOEC; ASTM; 48 h; Ceriodaphnia dubia; Static system; Salt water; Read-
across)

EC50 - Crustacee [2] 0,605 mg/l (LC50; ASTM; 48 h; Ceriodaphnia dubia; Static system; Salt water; Read-
across)

Prag toxic - Alge [1] 144 μg/l (ErC50; OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test; 72 h; Pseudokirchneriella 
subcapitata; Static system; Fresh water; Read-across)

Prag toxic - Alge [2] 32,2 μg/l (NOEC; OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test; 72 h; Pseudokirchneriella 
subcapitata; Static system; Fresh water; Read-across)

12.2. Persistența și degradabilitatea

2-butanone oxime (96-29-7)

Persistența și degradabilitatea Not readily biodegradable in water. Inherently biodegradable.

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7)

Persistența și degradabilitatea Readily biodegradable in water. No (test)data on mobility of the substance available.

12.3. Potențialul de bioacumulare

2-butanone oxime (96-29-7)

BCF - Pește [1] 0,5 – 5,8 (OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test, 42 day(s), Cyprinus 
carpio, Fresh water, Experimental value, GLP)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow) 0,63 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 117)

Potențialul de bioacumulare Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
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cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7)

BCF - Pește [1] 1,2 (BCF; 131 days; Seriola quinqueradiata; Static system; Salt water; Read-across)

Potențialul de bioacumulare Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

12.4. Mobilitatea în sol

2-butanone oxime (96-29-7)

Tensiunea superficială 30,29 mN/m (16 °C)

Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Koc) 0,55 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)

Ecologie – sol Highly mobile in soil.

cobalt(II) 2-ethylhexanoate (136-52-7)

Tensiunea superficială 0,064 N/m (20 °C; 1 g/l)

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

PAINT PROTECTA 3 IN 1 

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIII

Componentă

2-butanone oxime (96-29-7) Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH 
anexa XIII
Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH 
anexa XIII

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului 
autorizat.

Informații suplimentare : Vapori inflamabili se pot acumula în recipient.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numărul ONU

UN 1263 UN 1263 UN 1263 UN 1263 UN 1263

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

VOPSELE PAINT Paint VOPSELE VOPSELE

Descrierea documentului de transport

UN 1263 VOPSELE, 3, III, 
(D/E)

UN 1263 PAINT, 3, III UN 1263 Paint, 3, III UN 1263 VOPSELE, 3, III UN 1263 VOPSELE, 3, III
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

3 3 3 3 3

14.4. Grupul de ambalare

III III III III III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu: Nu Periculos pentru mediu: Nu
Poluant pentru mediul 

marin: Nu

Periculos pentru mediu: Nu Periculos pentru mediu: Nu Periculos pentru mediu: Nu

Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul terestru
Codul de clasificare (ADR) : F1 
Dispoziții speciale (ADR) : 163, 367, 650
Cantități limitate (ADR) : 5l
Cantități exceptate (ADR) : E1
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP1 
Dispoziții speciale de ambalare în comun (ADR) : MP19 
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere 
pentru vrac (ADR)

: T2

Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și 
containere pentru vrac (ADR)

: TP1, TP29

Cod-cisternă (ADR) : LGBF
Vehicul pentru transportul în cisternă : FL
Categoria de transport (ADR) : 3
Dispoziții speciale de transport – colete (ADR) : V12
Dispoziții speciale de transport – exploatare (ADR) : S2
Număr de identificare a pericolului (Număr Kemler) : 30 
Plăci portocalii :

Cod de restricționare tunel (ADR) : D/E 
Codul EAC : •3YE 

Transport maritim
Dispoziții speciale (IMDG) : 163, 223, 367, 955
Cantități limitate (IMDG) : 5 L
Cantități exceptate (IMDG) : E1
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : P001, LP01
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) : PP1
Instrucțiuni de ambalare RMV (IMDG) : IBC03 
Instrucțiuni pentru cisterne (IMDG) : T2 
Dispoziții speciale pentru cisterne (IMDG) : TP1, TP29 
Nr. EmS (incendiu) : F-E
Nr. EmS (deversare) : S-E
Categoria de încărcare (IMDG) : A
Proprietăți și observații (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition.
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Transport aerian
Cantități exceptate PCA (IATA) : E1
Cantități limitate PCA (IATA) : Y344
Cantitate netă max. pentru cantitate limitată PCA 
(IATA)

: 10L 

Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) : 355
Cantitate netă max. PCA (IATA) : 60L
Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) : 366
Cantitate maximă CAO (IATA) : 220L
Dispoziții speciale (IATA) : A3, A72, A192
Codul ERG (IATA) : 3L

Transport pe cale fluvială
Codul de clasificare (ADN) : F1 
Dispoziții speciale (ADN) : 163, 367, 650
Cantități limitate (ADN) : 5 L
Cantități exceptate (ADN) : E1
Echipamente necesare (ADN) : PP, EX, A
Ventilație (ADN) : VE01 
Numărul de conuri/lămpi albastre (ADN) : 0

Transport feroviar
Codul de clasificare (RID) : F1 
Dispoziții speciale (RID) : 163, 367, 650
Cantități limitate (RID) : 5L
Cantități exceptate (RID) : E1
Instrucțiuni de ambalare (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP1
Dispoziții speciale de ambalare în comun (RID) : MP19 
Instrucțiuni pentru cisterne mobile și containere 
pentru vrac (RID)

: T2 

Dispoziții speciale pentru cisterne mobile și 
containere pentru vrac (RID)

: TP1, TP29 

Cod-cisternă pentru cisterne RID (RID) : LGBF
Categoria de transport (RID) : 3
Dispoziții speciale de transport – colete (RID) : W12
Colete express (RID) : CE4
Nr. de identificare a pericolului (RID) : 30

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau 
amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Lista substanțelor care fac obiectul restricțiilor în UE (Anexa XVII REACH)

Cod de referință Aplicabil la Completați titlul sau descrierea

3. Solvent 
naphta(petroleum), 
medium 
aliphatic(Hydrocarbons, 
C9-C12, n-alkanes, iso 
alkanes, cyclic, 
aromatics(2-25%)

Substanțe sau amestecuri lichide considerate periculoase în conformitate cu Directiva 
1999/45/CE sau care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau 
categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
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Lista substanțelor care fac obiectul restricțiilor în UE (Anexa XVII REACH)

Cod de referință Aplicabil la Completați titlul sau descrierea

3(b) Solvent 
naphta(petroleum), 
medium 
aliphatic(Hydrocarbons, 
C9-C12, n-alkanes, iso 
alkanes, cyclic, 
aromatics(2-25%)

Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele 
clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: 
Clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau 
asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH
Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH
Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.
Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
poluanții organici persistenți

15.1.2. Reglementări naționale

Germania
Clasa de pericol pentru ape (WGK) : WGK 3, Deosebit de periculos pentru apă (Clasificare conform AwSV, Anexa 1)
Ordonanța privind incidentele periculoase (12. 
BImSchV)

: Se supune Ordonanța privind incidentele periculoase (12. BImSchV)

Țările de Jos
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : 2-butanone oxime,Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-

alkanes, iso alkanes, cyclic, aromatics(2-25%) figurează în listă
SZW-lijst van mutagene stoffen : Solvent naphta(petroleum), medium aliphatic(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, iso 

alkanes, cyclic, aromatics(2-25%) figurează în listă
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca
Clasă pentru pericol de incendiu : Clasa II-1
Unitate de stocare : 5 litru
Observații cu privire la clasificare : R10 <H226;H315;H319;H372;H412>; Trebuie urmate îndrumările de gestionare în situații 

de urgență, privind stocarea lichidelor inflamabile
Reglementări naționale daneze : Tinerii sub vârsta de 18 ani nu sunt autorizați să utilizeze produsul

Femeile gravide/care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact 
direct cu acesta

Elveția
Clasă de depozitare (LK) : LK 3 - Lichide inflamabile
Ordonanța privind produsele chimice (SR 813.11) : Grup 2

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicații de schimbare

Secțiunea Element schimbat Modificare Observații

Data emiterii Adăugat

Înlocuiește fișa Modificat

Data revizuirii Modificat

2.2 Coduri EUH Modificat
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Indicații de schimbare

Secțiunea Element schimbat Modificare Observații

13.1 Informații suplimentare Modificat

Textul integral al frazelor H și EUH

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicitate acută (dermică), categoria 4

Aquatic Acute 1 Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1

Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2

Aquatic Chronic 3 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

Carc. 2 Cancerigenitate, categoria 2

Eye Dam. 1 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2

Flam. Liq. 3 Lichide inflamabile, categoria 3

Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2

Skin Irrit. 2 Corodarea/iritarea pielii, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizarea pielii, categoria 1

STOT RE 1 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere repetată, categoria 1

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, narcoză

H226 Lichid şi vapori inflamabili.

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

H312 Nociv în contact cu pielea.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

H361f Susceptibil de a dăuna fertilităţii.

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

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.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208 Conţine 2-butanone oxime(96-29-7), cobalt(II) 2-ethylhexanoate(136-52-7). Poate provoca o reacţie alergică.

Clasificarea și procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226 Pe baza datelor colectate în timpul testului

Skin Irrit. 2 H315
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Clasificarea și procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319 Avizul experților

STOT RE 1 H372 Metoda de calcul

Aquatic Chronic 3 H412 Metoda de calcul

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind 
sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru o anumită caracteristică a 
produsului.


