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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
1.1. Product identifier 

BUTAN ȘI AMESTECURI 
Fișă cu Date de Securitate 
În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830 
Data emiterii: 02/07/2019 Data Revizuirii: 06/04/2020 Înlocuiește fișa tehnică: 09/01/2018 Versiunea:12.0 

 
 
 
 

Forma produsului : Substanță 
Denumire comercială : BUTAN ȘI AMESTECURI 

Butan, Butan Propan, Amestec de Butan-Propan, Performanță, 
Performanță Extremă, Înaltă 

Grup de produse 
Prezentare / ambalare 

: Produs comercial 
: Recipientele sunt conforme cu reglementările existente. 

 
 

 
 

Tip de recipiente 

Gaz conținut 
 

Butan 
 

Butan 
Propan 

Amestec de 
Butan-

Propan / 
Performanță 

Performanță 
Înaltă 

/ 
Extremă 

REZERVOARE     
Campingaz 901 -904 -907 X    
CARTUȘE DE GAZ     
Campingaz GT 106 (90 g)  X   
Campingaz C206 (190 g) X X   
Campingaz CV206 (190 g)  X   
Coleman C190 (190 g)  X   
Coleman C190 GLS (190 g)  X   
Campingaz C206GLS X    
Campingaz C206GLS Super  X   
Campingaz CT200  X   
Coleman C100 (97 g)   X  
Coleman C250 (220 g)   X  
Coleman C500 (440 g)   X  
Campingaz CV270 (230 g) X X   
Campingaz CV270 Plus (230 g) X X   
Campingaz Theophilos (240 g) X    
Campingaz CV300 Plus (240g)  X   
Campingaz CV360 (52g) X    
Campingaz CV470 (450 g) X X   
Campingaz CV470 Plus (450 g) X X   
Campingaz CG1750 (170 g)   X  
Campingaz CG3500 (350 g)   X  
Campingaz CP250 (250 g) X    
Campingaz CP250 & CP250 SP (220 g) X    
Campingaz EL Greco CV470 (450g) X    
Campingaz EL Greco CV470 plus (450g) X    
Taymar-Campingaz T 1750 (170 g)   X  
Taymar-Campingaz T 3500 (350 g)   X  
Taymar-Campingaz RF 80 (185 g) X    
Taymar-Campingaz RF 89 (277 g) X    
Taymar-Campingaz RF 90 (350 g) X    
Instafiam 190 (190g) X    
Instafiam 190 GLS (190g) X    
Flama 190 (190g) X    
Campingaz CG1750 HY (170 g)    X 
Campingaz CG3500 HY (350 g)    X 



06/04/2020 (Versiune: 12.0) RO (Română) 2/14 

BUTAN ȘI AMESTECURI: Butan, Butan Propan, Amestec de 
Butan-Propan, Performanță, Performanță Extremă, Înaltă 
Fișă cu Date de Siguranță 
Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830 

 

 

 
 
 
 

Campingaz CG3500 GA (350 g)   X  
Coleman C100 Performanță (97 g)   X  
Coleman C300 Performanță (240 g)   X  
Coleman C100 Extremă (97 g)    X 
Coleman C100 Extremă 2.0 (100 g)    X 
Coleman C300 Extremă (230g)    X 
Coleman C500 Performanță (440g)   X  

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

 
1.2.1. Utilizări relevante identificate 
Destinat publicului larg. 
Categoria principală de utilizare : Utilizare de consum, Utilizare profesională. 
Utilizarea substanței / amestecului : GAZ PETROLIER LICHEFIAT 
Funcția sau categoria de utilizare : Combustibil 

 
1.2.2. Utilizări contraindicate 
Nu există informații suplimentare disponibile. 
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 
APPLICATION DES GAZ / CAMPINGAZ 
219, Route de Brignais 
69563 ST GENIS LAVAL – France 

 
T + 33 (0) 4 78 86 88 94 - F + 33 (0) 4 78 86 88 84 
info@coleman.eu/ infobnl@coleman.com - www.campingaz.com 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 
Biroul de Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica: 021.318.36.06  
 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 
Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 
Gaze inflamabile, categoria 1 H220 
Textul complet al frazelor H: A se vedea secțiunea 16 

 
Efecte fizico-chimice asupra sănătății umane și asupra mediului 
Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit. Gaz extrem de inflamabil. 
2.2. Elemente pentru etichetă 

 
Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Pictograme de pericol (CLP) :   
GHS02 

Cuvânt de avertizare (CLP) : Pericol 
Fraze de pericol (CLP) : H220 - Gaz extrem de inflamabil. 
Fraze de precauție (CLP) : P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, 
flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. 
P377 - Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât 
dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță. 
P381 - În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere. 
P403 - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. 

Blocare de siguranță pentru copii : Nu se aplică. 

mailto:infobnl@coleman.com
http://www.campingaz.com/
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BUTAN ȘI AMESTECURI: Butan, Butan Propan, Amestec de 
Butan-Propan, Performanță, Performanță Extremă, Înaltă 
Fișă cu Date de Siguranță 
Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830 

 

 

Indicații de pericol detectabile la atingere : Aplicabil: nu se aplică recipientelor de gaz transportabile. 
2.3. Alte pericole 
Butanul și amestecurile sale sunt produse, depozitate, transportate și distribuite sub presiune sub formă lichefiată. Nu sunt niciodată supuse, în 
condiții normale, manipulării directe, deoarece sunt închise, fără întrerupere, în sisteme etanșe până la distrugerea finală prin ardere (utilizare). 
Măsurile de precauție care trebuie luate sunt, mai presus de toate, menținerea izolării. Cu toate acestea, sunt indicate anumite măsuri de precauție 
specifice pentru a preveni sau a face față ventilării accidentale rezultată din posibile scurgeri. 
Proprietăți fizico-chimice Extrem de inflamabil 
În cazul unei scurgeri, gazul, mai greu decât aerul, este colectat în părțile inferioare, în absența ventilației. Încălzirea intensă a unui recipient poate 
duce la fisurarea acestuia și la răspândirea produsului; aprinderea vaporilor poate provoca deflagrație sau explozie. 
Pericol pentru oameni În stare gazoasă: Inhalarea vaporilor în concentrație mare poate provoca somnolență, amețeală, narcoză și, în cazuri 
extreme, comă din cauza epuizării oxigenului (efect anestezic și asfixiant). În stare lichidă: Arsuri reci, în special în caz de proiectare. 
Pericol pentru mediu Nu se cunoaște pericol în condiții normale. 

 
 

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind ingredientele 
3.1. Substanțe 
Observații : Inclus în Anexa IV/V din REACH, exceptat de la înregistrare 

Amestecuri de hidrocarburi compuse în principal din butani, butene, 
propan și propenă, odorizate de mercaptan. 

 

Denumire Element de identificare a produsului % 
Hidrocarburi bogate în C3-4, distilat de petrol; gaz 
petrolier; [combinație complexă de hidrocarburi 
obținută prin distilarea și condensarea țițeiului. 
Compus din hidrocarburi care conțin între 3 și 5 atomi 
de carbon (C3-C5) și predominant 3 până la 4 atomi 
de carbon (C3-C4).] (Nota K) (Nota U). 

(N° CAS) 68512-91-4 
(N° EC) 270-990-9 
(N° Index) 649-083-00-0 
(N° REACH) exceptat de la cerința de 
înregistrare 

100 

Nota K: Este posibil ca încadrarea conform căreia este cancerigen sau mutagen să nu se aplice dacă se poate demonstra că substanța conține mai 
puțin de 0,1% w/w de 1,3-butadienă (Einecs Nr. 203-450-8). Dacă substanța nu este clasificată ca fiind cancerigenă sau mutagenă, trebuie aplicate 
cel puțin frazele de precauție (P102-) P210-P403. Această notă se aplică numai anumitor substanțe complexe pe bază de petrol menționate în 
Partea 3. 

 
Nota U (Tabelul 3): Atunci când sunt introduse pe piață, gazele trebuie clasificate ca “gaz presurizat” în unul dintre următoarele grupuri: “gaz 
comprimat”, “gaz lichefiat”, “gaz lichefiat refrigerat” sau “gaz dizolvat”. Atribuirea la un grup depinde de starea fizică în care este ambalat gazul și, 
prin urmare, trebuie efectuată de la caz la caz. 
Textele frazelor H: a se vedea secțiunea 16. 

 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
Primul ajutor general : Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic dacă nu 

vă simțiți bine. 
Măsuri de prim ajutor în caz de inhalare : Transportați imediat persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru 

respirație. 
Tulburări respiratorii: consultați un medic / serviciul medical. Administrați oxigen sau 
respirație artificială dacă este necesar. 

Primul ajutor după contactul cu pielea : Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. Clătiți pielea cu 
multă apă sau faceți duș. În caz de degerături, pulverizați cu apă cel puțin 15 minute. 
Aplicați un pansament steril. Obțineți asistență medicală. Dacă hainele se lipesc de piele, 
nu le îndepărtați. Îndepărtați hainele contaminate, spălați pielea cu multă apă sau faceți duș 
(timp de 15 minute) și, dacă este necesar, mergeți la medic. Spălați pielea cu multă apă. 

Primul ajutor după contactul cu ochii : ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți 
lentilele de contact dacă victima le poartă și dacă acestea pot fi îndepărtate cu ușurință. 
Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / 
medic. Spălați ochii cu apă ca măsură de precauție. 

Primul ajutor după ingerare : Ingerare puțin probabilă. Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic dacă 
nu vă simțiți bine. 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
Simptome / efecte : Poate provoca somnolență sau amețeală. Poate avea efecte narcotice în concentrații 

scăzute. Simptomele pot include amețeală, durere de cap, greață și pierderea coordonării. 
Simptome / efecte după contactul cu pielea : Contactul cu gazul lichefiat provoacă degerături. 
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 
Tratament simptomatic. 
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BUTAN ȘI AMESTECURI: Butan, Butan Propan, Amestec de 
Butan-Propan, Performanță, Performanță Extremă, Înaltă 
Fișă cu Date de Siguranță 
Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830 

 

 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
Pentru Instalațiile Clasificate pentru Protecția Mediului (ICPE), este necesar să se respecte prevederile aplicabile indicate de textele privind 
Instalațiile Clasificate. 

 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere corespunzătoare 
Nu este recomandată 

 
: Dioxid de carbon. Pulverizare cu apă. Pulbere uscată. 
: Apă tare. 

 

Mijloace de stingere necorespunzătoare : Nu utilizați spumă. 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
Pericol de incendiu : Gaz extrem de inflamabil. 
Pericol de explozie : Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit. 
Produse de descompunere periculoase în 
caz de incendiu 

: Arderea incompletă produce în special monoxid de carbon (CO) toxic, a cărui inhalare este 
periculoasă. În anumite condiții, încălzirea accidentală intensă (în caz de incendiu, de 
exemplu) a unui recipient cu butan poate duce la fisurare și dispersarea produsului, a cărui 
aprindere poate duce la o explozie. 

 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 
Măsuri de precauție împotriva incendiilor : Evacuați zona 
Instrucțiuni de stingere a incendiilor : Încercați să opriți scurgerea fără risc. Eliminați toate sursele de aprindere, dacă acest lucru 

se poate face în siguranță. Scurgerea gazului aprins: Nu stingeți decât dacă scurgerea poate 
fi oprită în siguranță. 

Protecție în caz de incendiu : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom. Protecție 
completă a corpului. 

Alte informații : Gaz sau vapori mai grei decât aerul. Se poate acumula în zone închise, în special în 
punctele joase și subsoluri. De la începutul incendiului, îndepărtați materialele inflamabile și 
recipientele GPL expuse. Răciți în masă recipientele negolite cu apă pulverizată. Nu 
folosiți apă tare pe rezervoare, dacă acestea au fost încălzite. Dacă un recipient conectat 
la un dispozitiv al utilizatorului ia foc, nu îl aruncați sau nu îl răsturnați, ceea ce ar agrava 
pericolul (scurgere de gaz lichid, fisurarea recipientului etc.). Nu dați niciodată foc unui 
rezervor, deoarece butanul ar arde apoi în fază lichidă. Ține persoanele la distanță. 
Încercați să închideți robinetul în timp ce vă protejați, în special mâinile și antebrațele sau 
stingeți flacăra numai dacă sunteți sigur că puteți închide robinetul. Protecția persoanelor de 
intervenție. Protejați personalul cu îmbrăcăminte de protecție împotriva incendiilor, perdele 
de apă sau ecrane incombustibile. 

 

SECȚIUNEA 6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență 
Măsuri generale : Evitați toate sursele de aprindere. Țineți la distanță personalul inutil. Evacuați zona. Izolați 

împotriva foc, dacă este posibil, fără a vă asuma riscuri inutile. Evitați contactul cu pielea și 
ochii. Gaz sau vapori mai grei decât aerul. Se poate acumula în zone închise, în special în 
punctele joase și subsoluri. Stați contra vântului și departe de sursă. Vapori grei! Închideți 
toate orificiile joase din apropiere (guri de aerisire, guri de vizitare etc.). 
Păstrați materialele combustibile la distanță și, dacă este posibil, recipientele GPL expuse. 
Închideți orificiile joase din apropiere (guri de aerisire, canale de scurgere). Apelați la ajutor 
de specialitate. Scurgerea unui recipient: Dacă scurgerea nu poate fi oprită acționând 
robinetul dispozitivului, evacuați recipientul care prezintă scurgeri fără impact și plasați-l într-
un loc sigur, fără a-l vărsa. 

 
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență 
Proceduri de urgență : Ventilați zona deversării. Evacuați zona. Evitați contactul cu pielea. Fără flăcări deschise, 

fără scântei, iar fumatul interzis. 
 

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență 
Echipament de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Dacă este posibil, opriți sursa de 

combustibil și lăsați combustia să se oprească singură. Pentru mai multe informații, consultați 
secțiunea 8: “Controale ale expunerii / protecția personală”. 

 
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 
Evitați eliberarea în mediul înconjurător. 
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
Proceduri de curățare : GPL-urile nu prezintă niciun pericol cunoscut pentru mediu datorită evaporării lor imediate și 

a solubilității foarte scăzute în apă. Gazul eliberat accidental în atmosferă se diluează rapid 
și suferă o descompunere fotochimică. 
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BUTAN ȘI AMESTECURI: Butan, Butan Propan, Amestec de 
Butan-Propan, Performanță, Performanță Extremă, Înaltă 
Fișă cu Date de Siguranță 
Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830 

 

 

6.4. Trimitere la alte secțiuni 
Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 13. 

 
SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Asigurați o bună ventilație a stației de lucru. Purtați echipament individual de protecție. A nu 

se manipula până când nu au fost citite și înțelese toate măsurile de siguranță. Respectați 
instrucțiunile de siguranță. Păstrați recipientele închise atunci când nu sunt utilizate. Folosiți 
buteliile în poziție verticală. Nu le folosiți niciodată înclinate mai mult de 45°. Nu refolosiți 
recipientele goale. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări 
deschise și toate celelalte surse de aprindere. Fumatul interzis. Eliminați toate sursele de 
aprindere dacă acest lucru se poate face în siguranță. 
Evitați acumularea de sarcini electrostatice. Orice transfer, încărcare sau descărcare a 
vehiculului trebuie efectuată numai de personal instruit în acest scop și în conformitate cu 
procedurile corespunzătoare. Respectați instrucțiunile de pe recipiente. A se utiliza numai în 
încăperi bine ventilate pentru a permite evacuarea fumului și a reziduurilor de ardere (CO, 
CO2). A se utiliza numai cu dispozitivele corespunzătoare indicate pe recipiente. Utilizați 
întotdeauna recipientele în poziție verticală pentru a evita trecerea în fază lichidă în 
instalațiile destinate fazei gazoase. 
În cazul utilizării discontinue, închideți robinetul recipientului după utilizare. Mirosul 
caracteristic face posibilă detectarea gazului la o concentrație de 0,5% în aer. De îndată ce 
apare mirosul caracteristic, căutați scurgerea cu soluție de apă cu săpun sau produse 
adecvate. Nu căutați niciodată o scurgere cu flacără. Nu încercați niciodată să umpleți un 
recipient gol. Nu încălziți recipientele. Folosiți numai regulatoare de butan corespunzătoare 
presiunii setate de dispozitivele de operare. Nu sudați niciodată pe un recipient cu butan. 
Nu încălziți niciodată un recipient sau conducte care conțin gaz cu flacără deschisă. 

Măsuri de igienă : Nu mâncați, nu beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă pe mâini după 
manipulare. 

 
7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 
Măsuri tehnice Respectați reglementările actuale. Urmați procedurile corespunzătoare de împământare 

pentru a evita electricitatea statică. 
Depozitați butanul în conformitate cu reglementările corespunzătoare, în funcție de natura și 
cantitățile depozitate. Dacă depozitarea este importantă, aceasta poate intra sub incidența 
Regulamentului pentru Instalațiile Clasificate pentru Protecția Mediului (ICPE) și trebuie 
declarată sau autorizată. Apoi, este necesar să se respecte prevederile aplicabile indicate 
de textele privind Instalațiile Clasificate. 

 
Condiții de depozitare  : Protejați de lumina soarelui. A se păstra în conformitate cu reglementările locale. A se 

păstra într-o zonă bine ventilată. Păstrați la rece. 
A se păstra într-un loc bine ventilat, departe de orice sursă de căldură sau aprindere. Nu 
expuneți recipientele la o temperatură mai mare de 50 °C. 
Nu depozitați sub nivelul solului (pivniță sau subsol, de exemplu) Depozitați departe de 
punctele joase unde se pot acumula vapori. 
Nu păstrați recipientele într-un vehicul (încălzirea la soare). Evitați contactul cu agenți 
oxidanți puternici și apropierea de alte materiale combustibile. Utilizați numai recipiente și 
rezervoare destinate butanului și în conformitate cu reglementările. 
Utilizați echipamente electrice adecvate (antideflagrante, siguranță intrinsecă etc.) în zone 
periculoase. 

Produse incompatibile : Agenți oxidanți puternici. 
Materiale incompatibile : materiale combustibile. 
Temperatura de depozitare : < 50 °C 
Căldură și surse de aprindere : A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe fierbinți și surse de aprindere. 
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 
Nu este disponibilă(e) 

 

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii / protecția personală 
8.1. Parametri de control 
Toate lucrările la instalațiile de butan trebuie efectuate de personal instruit și în conformitate cu normele de siguranță și procedurile de lucru. 
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Valori limită de expunere profesională 
Valori limită de expunere medie profesională franceză (VME) pentru butan: VME = 800 ppm sau 1900 mg/m3. 

 
 

8.2. Controale ale expunerii 
Controale tehnice adecvate: 
Controale tehnice adecvate: Fără flăcări deschise, fără scântei, iar fumatul interzis. Asigurați o bună ventilație a stației de lucru. 

 

Îmbrăcăminte de protecție - selecția materialului: 

Cască pentru intervenție la operațiunile de depozitare, încărcare sau descărcare. Costum de protecție antistatic ignifug. 
 

Protecția mâinilor: 
Alegerea unei mănuși adecvate nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la un producător la altul. Timpul de 
penetrare trebuie stabilit cu producătorul mănușilor. 
mănuși de protecție împotriva frigului (piele de exemplu). 

 

Protecția ochilor: 

Ochelari de protecție cu ecrane laterale sau scut facial în caz de risc de proiectare. Ochelari reglabili.  
 

Protecția pielii și a corpului: 

Purtați îmbrăcăminte ignifugă, încălțăminte antistatică. 
 

Protecție respiratorie: 

În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament de respirat adecvat. 

Controale ale expunerii la mediu: 
Evitați eliberarea în mediu 

 

Alte informații: 
Doar persoanele cu experiență și instruire adecvate pot manipula gazele sub presiune. 

 
SECȚIUNEA 9. Proprietăți fizice și chimice 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
Stare fizică : Gaz 
Aspect : Lichid sub presiune. 
Culoare : Incolor. 
Miros : Caracteristic 
Pragul de acceptare a mirosului : Produsul este tratat pentru a emite un miros caracteristic 
pH : Nu este disponibil 
Viteza de evaporare relativă (acetat de 
butil = 1) 

: Nu este disponibilă 
Butan: 1 litru de butan lichid expus la presiune atmosferică generează un volum de 
vapori de aproximativ 230 litri. 

Punct de topire / punct de îngheț : Nu este disponibil 
Punct de fierbere : -27 la -3 °C 1 atm 
Punct de aprindere : < -50 °C 
Temperatura de autoaprindere : > 400 °C 
Temperatura de descompunere : Nu este disponibilă 
Inflamabilitate (solid, gaz) : Gaz extrem de inflamabil. 
Presiunea vaporilor : 2,05 la 3,45 bari 15 °C 
Presiunea vaporilor la 50 °C : 6,9 - 10 bari 
Densitate relativă a vaporilor la 20 °C : Nu este disponibilă 
Densitate relativă : Nu este disponibilă 
Densitate : 0,482 - 0,525 kg/l 50 °C 
Densitatea relativă a gazului : 1,8 - 2,01 T=15°C - P=1 bar 
Solubilitate : Ușor solubil în apă. 
Coeficient de partiție octanol/apă (log Kow) : Nu este disponibil 
Vâscozitate cinematică : Nu este disponibilă 
Vâscozitate dinamică : Nu este disponibilă 
Proprietăți explozive : Nu sunt disponibile 
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Proprietăți oxidante : Nu sunt disponibile 
Limita inferioară de explozie (LEL): : 1,5 vol % 
Limita superioară de explozie (LES): : 8,8 vol % 

 
  

Butan 
 

Super butan 
Amestec de 

Butan – Propan / 
Performanță 

Performanță 
Înaltă / 

Extremă 

Fierbere sub 1 atm. aprox. -3°C -18°C -23°C -27°C 
Presiunea relativă a vaporilor 
(bar) max. la 15 °C aprox. 

2,05 2.32 2.69 3.45 

Presiunea relativă a vaporilor 
(bar) max. la 50°C aprox. 

6.9 7.5 8.3 10 

Densitate (lichid la 50 °C) kg/l min. 0.525 0.513 0.500 0.482 
Densitate (T° = 15°C, P = 1 
atm) aprox. 

2.01 1.95 1.89 1.84 

 
9.2. Alte informații 
Nu sunt disponibile 

 
 SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate 
10.1. Reactivitate 
Gaz extrem de inflamabil. 
10.2. Stabilitate chimică 
 Stabil în condiții normale 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase 
 Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de utilizare. 
10.4. Condiții de evitat 
Evitați contactul cu suprafețe fierbinți. Căldură. Fără flăcări, fără scântei. Îndepărtați toate sursele de aprindere. 
10.5. Materiale incompatibile 
Materiale combustibile. Oxidanți puternici. 
10.6. Produse de descompunere periculoase 
Nu trebuie generate produse de descompunere periculoase în condiții normale de depozitare și utilizare. 
Produsele de ardere includ vapori de apă și dioxid de carbon. Monoxidul de carbon (toxic) este eliberat în timpul arderii slabe. 

 

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice 
11.1. Informații privind efectele toxicologice 
Toxicitate acută : Nu se aplică 

GPL este conținut în recipiente închise până la distrugerea lor prin ardere, pericolul existând 
doar în caz de scurgeri accidentale cu riscul dominant fiind aprinderea vaporilor în aer. 

Toxicitate acută (orală) : Neclasificată (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Toxicitate acută (dermică) : Neclasificată (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Toxicitate acută (inhalare) : Neclasificată (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 

Risc de somnolență, stare de ebrietate, narcoză și, extrem, comă prin inhalarea vaporilor cu 
concentrație mare. 

Corodarea / iritarea pielii : Neclasificată 
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 
Leziuni oculare grave / iritarea ochilor : Neclasificată 
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 
Sensibilizarea respiratorie sau a pielii  : Neclasificată (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Mutagenitatea celulelor germinale  : Neclasificată 
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 
Cancerogenitate : Neclasificată 
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 
Toxicitate reproductivă : Neclasificată 
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 
Toxicitate specifică pentru organele țintă - expunere 
unică : Neclasificată 
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 
Toxicitate specifică pentru organele 
țintă - expunere repetată 

: Neclasificată
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Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 
Pericol prin aspirare : Neclasificată 
Informații suplimentare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite 
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SECȚIUNEA 12. Informații ecologice 
12.1. Toxicitate 
Ecologie - general : Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice și nu provoacă efecte 

adverse pe termen lung asupra mediului. GPL-urile nu prezintă niciun pericol cunoscut 
pentru mediu datorită evaporării lor imediate și a solubilității foarte scăzute în apă. Gazul 
eliberat accidental în atmosferă se diluează rapid și suferă o descompunere fotochimică. 

 
Toxicitate acvatică acută : Neclasificată (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 
Toxicitate acvatică cronică : Neclasificată (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

12.2. Persistență și degradabilitate 
Nu există informații suplimentare disponibile. 
12.3. Potențial de bioacumulare 
Nu există informații suplimentare disponibile. 
12.4. Mobilitate în sol 
Nu există informații suplimentare disponibile. 
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
Nu există informații suplimentare disponibile. 
12.6. Alte efecte adverse 
Nu există informații suplimentare disponibile. 

 

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor 
Legislație regională (deșeuri) : Asigurați-vă că sunt respectate toate reglementările naționale sau locale. 
Metode de tratare a deșeurilor : Nu perforați sau ardeți ambalajul, chiar dacă este gol, după utilizare. Manipulați recipientele 

goale cu grijă, deoarece vaporii reziduali sunt inflamabili. Metoda recomandată de eliminare 
este arderea într-un sistem de evazare. Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu 
instrucțiunile de sortare ale agentului de colectare aprobat. 

 

 
Golirea unui recipient trebuie efectuată numai de personal special instruit, în conformitate cu 
procedurile și facilitățile corespunzătoare. Cel mai sigur mijloc este arderea gazelor folosind 
dispozitive speciale (de ex., torță). 
Respectați reglementările privind deșeurile pentru eliminarea cartușelor goale. 

 
Material de ambalare: CV 360, MAX 300: corp din aluminiu. 
Alte cartușe: tablă de oțel. 
Rezervoare reîncărcabile: oțel. 

 
SECȚIUNEA 14. Informații privind transportul 
În conformitate cu cerințele ADR/RID/IMDG/IATA/ADN. 
Atunci când transportați recipiente de gaz pentru uz privat, respectați instrucțiunile indicate pe recipiente, mai ales nu lăsați recipientele de gaz în 
vehicule la soare sau pe timp cald. 
Toate recipientele îndeplinesc cerințele reglementărilor de transport. 
Pentru transportul în cantități, urmați prescripțiile reglementărilor corespunzătoare (terestru, maritim sau aerian). 

 
REZERVOARE 

 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Număr ONU 

UN 1965 UN 1965 UN 1965 UN 1965 UN 1965 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție 

AMESTEC DE 
HIDROCARBURI 

GAZOASE, LICHEFIAT, 
N.O.S. 

AMESTEC DE 
HIDROCARBURI 

GAZOASE, LICHEFIAT, 
N.O.S. 

AMESTEC DE 
HIDROCARBURI 

GAZOASE, LICHEFIAT, 
N.O.S. 

AMESTEC DE 
HIDROCARBURI 

GAZOASE, LICHEFIAT, 
N.O.S. 

AMESTEC DE 
HIDROCARBURI 

GAZOASE, LICHEFIAT, 
N.O.S. 
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Descrierea documentului de transport 
UN 1965 

AMESTEC DE 
HIDROCARBURI 

GAZOASE, LICHEFIAT, 
N.O.S., 2.1, (B/D) 

UN 1965  
MESTEC DE 

HIDROCARBURI 
GAZOASE, LICHEFIAT, 

N.O.S., 2.1 

UN 1965 
AMESTEC DE 

HIDROCARBURI 
GAZOASE, LICHEFIAT, 

N.O.S., 2.1 

UN 1965 
AMESTEC DE 

HIDROCARBURI 
GAZOASE, LICHEFIAT, 

N.O.S., 2.1 

UN 1965 
AMESTEC DE 

HIDROCARBURI 
GAZOASE, LICHEFIAT, 

N.O.S., 2.1 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

 

   

 
14.4. Grupul de ambalare 

Nedeterminat. Nedeterminat. Nedeterminat. Nedeterminat. Nedeterminat. 

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 există informații suplimentare disponibile 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 
Transport terestru 
Cod de clasificare (ADR) : 2F 
Dispoziții speciale (ADR) : 274, 583, 652, 660, 662 
Cantități limitate ADR) 0 
Cantități exceptate (ADR) : E0 
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P200 
Dispoziții referitoare la ambalarea în comun (ADR) 
Instrucțiuni pentru cisterne portabile și 
containere pentru vrac (ADR) 

: MP9 
 

: (M), T50 
Cod rezervor (ADR) : PxBN(M) 
Dispoziții speciale pentru rezervoare (ADR) : TA4, TT9 
Vehicul pentru transportul cu cisterne : FL 
Categoria de transport (ADR) 2 
Dispoziții speciale de transport - Încărcare, 
descărcare și manipulare (ADR) 
Dispoziții speciale de transport - Operare (ADR) 

: CV9, CV10, CV36 
: S2, S20 

Număr de identificare a pericolului (cod Kemler) 23 

Panouri portocalii :  
Codul de restricție pentru tuneluri (ADR) : B/D 

 

Transport maritim  
Dispoziții speciale (IMDG) 274 
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : P200 
Instrucțiuni pentru rezervoare (IMDG) : T50 
Număr FS (Incendiu) : F-D 
Număr FS (Deversare) : S-U 
Categorie de încărcare (IMDG) : E 
Depozitare și manipulare (Cod IMDG) : SW2 
Proprietăți și observații (IMDG) : Gaz hidrocarbonat inflamabil lichefiat obținut din gaze naturale sau prin distilarea uleiurilor 

minerale sau a cărbunilor etc. Poate conține propan, ciclopropan, propilenă, butan, butilenă 
etc., în proporții variate. Mai greu decât aerul 
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Transport aerian 
Avioane de pasageri și marfă exceptate (IATA) : E0 
Cantități limitate pentru avioane de pasageri și 
mărfuri (IATA)   : Interzis 
Cantitate netă max. pentru cantitate limitată 
pentru aeronave de pasageri și mărfuri (IATA) 
Instrucțiuni de ambalare aeronave de 
pasageri și marfă (IATA) 
Cantitate netă max. pentru avioane de 
pasageri și marfă (IATA) 
Instrucțiuni de ambalare numai pentru 
avioane de marfă (IATA) 

: Interzis 
 

: Interzis 
 

: Interzis 
 

: 200 

Cantitate netă max. numai pentru avioane de marfă 
(IATA) : 150kg 
Dispoziții speciale (IATA) : A1 
Cod ERG (IATA) : 10L 
 
Transport pe cale fluvială 
Cod de clasificare (ADN) : 2F 
Dispoziții speciale (ADN) : 274, 583, 660, 662 
Cantități limitate (ADN) 0 
Cantități exceptate (ADN) : E0 
Transport permis (ADN) : T 
Echipament necesar (ADN) : PP, EX, A 
Ventilație (ADN) : VE01 
Număr de conuri / lumini albastre (ADN) 1 

 
Transport feroviar 
Cod de clasificare (RID) : 2F 
Dispoziții speciale (RID) : 274, 583, 660, 662 
Cantități limitate (RID) 0 
Cantități exceptate (RID) : E0 
Instrucțiuni de ambalare (RID) : P200 
Dispoziții speciale de transport - Încărcare, 
descărcare și manipulare (RID) 
Instrucțiuni pentru cisterne portabile și 
containere pentru vrac (ADR) 

: MP9 
 

: T50(M) 

Dispoziții speciale pentru rezervoare RID (RID) : TU38, TE22, TA4, TT9, TM6 
Categoria de transport (RID)  2 
Dispoziții speciale de transport - Încărcare, 
descărcare și manipulare (RID) 

: CW9, CW10, CW36 

Colet expres (RID) : CE3 
Număr de identificare a pericolului (RID) 23 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL 73/78 și cu Codul IBC 
Nedeterminat. 

 
CARTUȘE DE GAZ 

 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Număr ONU 

UN 2037 UN 2037 UN 2037 UN 2037 UN 2037 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție 

RECIPIENTE MICI, 
CARE CONȚIN GAZ 
(CARTUȘE DE GAZ) 

RECIPIENTE MICI, 
CARE CONȚIN GAZ 
(CARTUȘE DE GAZ) 

Cartușe de gaz RECIPIENTE MICI, 
CARE CONȚIN GAZ 
(CARTUȘE DE GAZ) 

RECIPIENTE MICI, 
CARE CONȚIN GAZ 
(CARTUȘE DE GAZ) 
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Descrierea documentului de transport 

UN 2037 RECIPIENTE 
MICI, CARE CONȚIN 
GAZ (CARTUȘE DE 

GAZ), 2.1, (D) 

UN 2037 RECIPIENTE 
MICI, CARE CONȚIN 
GAZ (CARTUȘE DE 

GAZ), 2.1 

UN 2037 Cartușe de 
gaz, 2.1 

UN 2037 RECIPIENTE 
MICI, CARE CONȚIN 
GAZ (CARTUȘE DE 

GAZ), 2.1 

UN 2037 RECIPIENTE 
MICI, CARE CONȚIN 
GAZ (CARTUȘE DE 

GAZ), 2.1 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
LQ LQ LQ LQ LQ 

 

   

 
14.4. Grupul de ambalare 

Nedeterminat. Nedeterminat. Nedeterminat. Nedeterminat. Nedeterminat. 

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 există informații suplimentare disponibile 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 
Transport terestru 
Cod de clasificare (ADR) : 5F 
Dispoziții speciale (ADR) : 191, 303, 344 
Cantități limitate (ADR) (LQ) : 1L 
Cantități exceptate (ADR) : E0 
Instrucțiuni de ambalare (ADR) : P003 
Dispoziții speciale de ambalare (ADR) : PP17, RR6 
Dispoziții referitoare la ambalarea în comun (ADR) : MP9 
Categoria de transport (ADR)  2 
Dispoziții speciale de transport - Încărcare, 
descărcare și manipulare (ADR) 
Dispoziții speciale de transport - Operare (ADR) 

: CV9, CV12 
: S2 

Codul de restricție pentru tuneluri (ADR) : D 
 

Maritime transport 
Dispoziții speciale (IMDG) : 191, 277, 303, 344 
Instrucțiuni de ambalare (IMDG) : P003 
Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) :  PP17 
Număr FS (Incendiu) : F-D 
Număr FS (Deversare) : S-U 
Categorie de încărcare (IMDG) : B 
Depozitare și manipulare (Cod IMDG) : SW2 
Proprietăți și observații (IMDG) : Conține în mod normal amestecuri de Butan lichefiat și Propan în diferite proporții pentru 

utilizare în sobe de camping etc. 
Transport aerian 
Avioane de pasageri și marfă exceptate (IATA)   : E0 
Cantități limitate pentru avioane de pasageri și 
mărfuri (IATA)   : Y203 
Cantitate netă max. pentru cantitate limitată 
pentru aeronave de pasageri și mărfuri (IATA)  
Instrucțiuni de ambalare aeronave de 
pasageri și marfă (IATA) 
Cantitate netă max. pentru avioane de 
pasageri și marfă (IATA) 

: 1kg 
 

: 203 
 

: 1kg 
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Instrucțiuni de ambalare numai pentru avioane de 
marfă (IATA) : 203 
Cantitate netă max. numai pentru avioane de marfă 
(IATA) : 15kg 15kg 
Dispoziții speciale (IATA) : A167, A802 
Cod ERG (IATA) : 10L 

 
Transport pe cale fluvială 
Cod de clasificare (ADN) : 5F 
Dispoziții speciale (ADN) : 191, 303, 344 
Cantități limitate (ADN) : 1 L 
Cantități exceptate (ADN) : E0 
Echipament necesar (ADN) : PP, EX, A 
Ventilație (ADN) : VE01 
Număr de conuri / lumini albastre (ADN) 1 

 
Transport feroviar 
Cod de clasificare (RID) : 5F 
Dispoziții speciale (RID) : 191, 303, 344 
Cantități limitate (RID) : 1L 
Cantități exceptate (RID) : E0 
Instrucțiuni de ambalare (RID) : P003 
Dispoziții speciale de ambalare (RID) : PP17, RR6 
Dispoziții speciale referitoare la ambalarea în comun 
(RID) : MP9 
Categoria de transport (RID) 2 
Dispoziții speciale de transport - Încărcare, 
descărcare și manipulare (RID) 

: CW9, CW12 

Colet expres (RID) : CE2 
Număr de identificare a pericolului (RID) 23 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL 73/78 și cu Codul IBC 
Nedeterminat. 

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. Regulamente UE 
 

Următoarele restricții se aplică în conformitate cu Anexa XVII la Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH): 

40. Substanțe clasificate ca gaze inflamabile, categoria 1 sau 2, lichide 
inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, substanțe solide inflamabile, 
categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit 
gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, lichide piroforice, categoria 1 
sau substanțe solide piroforice, categoria 1, chiar dacă sunt sau nu 
enumerate în Partea 3 din Anexa VI la Regulamentul (CE) Nr. 
1272/2008. 

BUTAN ȘI AMESTECURI Butan, Butan Propan, amestec de Butan-
Propan, Performanță Extremă, Înaltă - Hidrocarburi bogate în C3-4, 
distilat de petrol; gaz petrolier; [combinație complexă de hidrocarburi 
obținută prin distilare și condensarea țițeiului. Compus din hidrocarburi 
care conțin între 3 și 5 atomi de carbon (C3-C5) și predominant 3 până 
la 4 atomi de carbon (C3-C4).] 

 
BUTAN ȘI AMESTECURI nu se află pe Lista REACH a substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită 

BUTAN ȘI AMESTECURI nu sunt incluse în Anexa XIV la REACH 

BUTAN ȘI AMESTECURI nu face obiectul REGULAMENTULUI (UE) Nr. 649/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 4 
iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase 
BUTAN ȘI AMESTECURI nu face obiectul regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
poluanții organici persistenți și de modificare a directivei 79/117/CEE 

 
Directiva 2012/18/UE (SEVESO III) 
Seveso Informații suplimentare : 18. Gazele lichefiate inflamabile, categoria 1 sau 2 (inclusiv GPL) și gazele naturale 

 
15.1.2. Reglementări naționale 
Directive naționale: Asigurați-vă că toate reglementările naționale sau locale sunt respectate 
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Franța  
Număr ICPE Instalații clasificate 

Denumirea articolului 
Cod regim Depart

ament 
1414.text Gaze inflamabile lichefiate (instalație de umplere sau distribuție)   
1414.1 1. sisteme de umplere pentru butelii sau recipiente A 1 

1414.2a 2. Instalații care deservesc depozitarea gazelor inflamabile (inclusiv depozitarea subterană): 
a) Instalații de încărcare sau descărcare care deservesc un depozit de gaze inflamabile supus 
autorizării 

A 1 

1414.2b 2. Instalații care deservesc depozitarea gazelor inflamabile (inclusiv depozitarea subterană): 
b) Instalații, altele decât cele menționate la 2.a, atunci când numărul maxim de operații de 
încărcare și descărcare este mai mare sau egal cu 20 pe zi sau mai mare sau egal cu 75 pe 
săptămână 

A 1 

1414.2c 2. Instalații care deservesc depozitarea gazelor inflamabile (inclusiv depozitarea subterană): 
c) Instalații, altele decât cele menționate la 2.a și 2.b, atunci când numărul maxim de operații de 
încărcare și descărcare este mai mare sau egal cu 2 pe zi 

DC  

1414.3 3. instalații pentru umplerea rezervoarelor care alimentează motoare sau alte dispozitive 
utilizate care cuprind echipamente de siguranță (manometre și supape) 

DC  

1414.4 4. Instalații de încărcare sau descărcare a rezervoarelor, cu excepția celor operate exclusiv în 
scopul întreținerii rezervoarelor, rezervoarele fiind definite de reglementările referitoare la 
transportul rutier de mărfuri periculoase (ADR) sau feroviar (RID) 

A 1 

4718.text Gazele inflamabile lichefiate din categoriile 1 și 2 (inclusiv GPL) și gazele naturale (inclusiv 
biogazul rafinat, atunci când acesta a fost tratat în conformitate cu standardele aplicabile pentru 
biogazul purificat și rafinat, asigurând o calitate echivalentă cu cea a gazului natural, inclusiv 
conținutul de metan, și anume un conținut maxim de oxigen de 1%). Cantitatea totală care poate fi 
prezentă în instalații inclusiv în cavitățile subterane (straturi de resurse naturale, acvifere, cavități 
saline și mine dezafectate) fiind: 

  

4718.1 1. Mai mare sau egal cu 50 t 
Cantitate prag scăzut în sensul articolului R. Cantitate prag scăzut în sensul articolului R. 511-10: 
200 t. 

A 1 

4718.2 2. Mai mare sau egal cu 6 t, dar mai mic de 50 t 
Cantitate prag scăzut în sensul articolului R. 511-10 : 50 t. 
Cantitate prag ridicat în sensul articolului R. 511-10 : 200 t. 

DC 1 

15.2. Evaluarea securității chimice 
Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice. 

 
SECȚIUNEA 16. ALTE INFORMAȚII 

 

Indicarea modificărilor:  

Articol Element modificat Modificare Note 

2-15-16  Adăugat / modificat  
Abrevieri și acronime: 
ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways: 

Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare. 

ADR European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road: Acord european 
privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase. 

CLP Regulation on classification, labeling and packaging; regulation (EC) n ° 1272/2008: Regulament privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea; regulamentul (CE) nr. 1272/2008. 

LOAEL Minimum dose with harmful effect observed: Doză minimă cu efect nociv observat. 

LD50 Median lethal dose for 50% of the test population (median lethal dose): Doză letală medie pentru 50% din 
populația testată (doză letală medie). 

SDS Safety data sheet: FDS - Fișă cu date de securitate. 

IATA Internation Air Transport Association: Asociația Internațională a Transportului Aerian. 

IMDG International Maritime Dangerous Goods code: Codul mărfurilor periculoase internaționale. 

REACH Registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances. (EU) REACH Regulation No 
1907/2006: Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. (UE) 
Regulamentul REACH Nr. 1907/2006. 

 

RID International Regulations concerning the transport of dangerous goods by rail: Reglementări internaționale 
privind transportul feroviar de mărfuri periculoase. 

 

vPvB Very persistent and very bioaccumulative: Foarte persistent și foarte bioacumulativ.  
BCF Bioconcentration Factor: Factor de bioconcentrare.  
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CIRC International Center for Research on Cancer: Centrul internațional de cercetare a cancerului. 

CL50 Lethal concentration for 50% of the tested population (median lethal concentration): Concentrația letală 
pentru 50% din populația testată (concentrație letală medie). 

DMEL Derived dose with minimum effect. Derived dose with minimum effect: Doză derivată cu efect minim. Doză 
derivată cu efect minim. 

DNEL Derived dose without effect: Doza derivată fără efect. 

EC50 Effective median concentration: Concentrație medie efectivă. 

ETA Acute toxicity estimate: Estimarea toxicității acute. 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration: Concentrație fără efecte adverse observate. 

NOAEL Dose with no observed adverse effect: Doză fără efecte adverse observate. 

NOEC Concentration without observed effect: Concentrație fără efecte observate. 

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic: Persistent, bioacumulativ și toxic. 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică. 

PNEC Predicted Concentration (s) No Effect: Concentrație(i) previzibilă (e) fără efect. 

STP Wastewater treatment plant: Stație de epurare a apelor uzate. 

TLM Median limit tolerance: Limită de toleranță medie. 

Surse pentru date : REGULAMENTUL (CE) Nr. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare 
și abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) Nr. 
1907/2006. 11 ATP inserat / actualizat. 

Recomandare de instruire : Urmați recomandările de utilizare, depozitare, întreținere și înlocuire. Acest produs este destinat exclusiv 
utilizării descrise pe ambalaj. 

Alte informații : Asigurați-vă că sunt respectate toate reglementările naționale sau locale. Informațiile furnizate în această 
fișă cu date de securitate se bazează pe starea cunoștințelor noastre actuale și pe experiența noastră. 
DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE Informațiile conținute în această fișă provin din surse pe care le 
considerăm de încredere. Totuși, acestea sunt furnizate fără nicio garanție, expresă sau implicită, a 
exactității lor. Condițiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului sunt 
dincolo de controlul nostru și pot să nu fie responsabilitatea expertizei noastre. Din aceste motive, printre 
altele, ne declinăm orice responsabilitate în cazul pierderii, deteriorării sau costurilor ocazionate sau 
legate în vreun fel de manipularea, depozitarea, utilizarea sau eliminarea produsului. Această FDS a fost 
pregătită și trebuie utilizată numai pentru acest produs. Dacă produsul este utilizat ca o componentă a 
altui produs, este posibil ca informațiile conținute în acesta să nu fie aplicabile. 

 

Text complet al frazelor H și EUH: 
Gaz inflamabil 1 Gaze inflamabile, categoria 1. 

H220 Gaz extrem de inflamabil. 

 
FDS UE (Anexa II REACH). 
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și descriu produsul în scopuri unice de sănătate, siguranță și mediu. Prin 
urmare, acestea nu trebuie interpretate ca o garanție a unei proprietăți specifice produsului. 

 
  Alexandra I. Georgeta Ungureanu 

Traducator autorizat Ministerul Justitiei / Certified Translator by the Ministry of Justice 
Subsemnata Alexandra I. Georgeta Ungureanu, traducator autorizat conform Autorizatiei nr. 28218, certific exactitatea 

traducerii cu textul inscrisului original, care a fost vizat de mine.Traducerea a fost efectuata la cererea 
partii.Traducerea contine 14 pagini./ The undersigned Alexandra I. Georgeta Ungureanu, certified translator, 

authorization no. 28218, I certify herewith the accuracy of the translation with the text of the original document, which 
was provided by me with the endorsement.The translation was made following the party’s request. The translation 

contains 14 pages. 
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