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Unsoare
KROSS® Ca-2-G 
SECTIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / PREPARATU-
LUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII  

1.1 Denumirea produsului
KROSS® Lithium Ca-2-G
1.2 Utilizari relevante ale amestecului   
Unsoare grafitata pe bază de sapun de calciu
Utilizarea acestui produs se face in conformitate cu aceasta Fisa cu date de Secu-
ritate
Utilizari contraindicate  
Nu se cunosc
1.3. Distribuitor:               
CONEX DISTRIBUTION SA, Calea Chisinaului nr. 32, IASI, Romania
Phone: +40 232 273 443; e-mail: office@conexdist.ro
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 
Phone: +40 232 273 443 (int.112) (9:00-17:00)

SECTIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului 
- in conformitate cu Regulamentul Nr. 1272/2008 (CLP)
Iritarea ochilor, categoria de pericol 2.
- in conformitate cu HG 937/2010 (Directiva 1999/45/EC)  si HG 1408/2008 (Direc-
tiva 67/548/EEC)  
Produsul nu este clasificat periculos conform HG 1408/2008 si HG 937/2010 prin 
aplicarea metodei de calcul convenţional.
2.2 Elemente pentru eticheta
Pictograme GHS 

Cuvant de avertizare 
Atentie
Fraza de pericol: 
H319: Poate provoca o iritare grava a ochilor.
Fraze de precautie: 
P 101: Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau 
eticheta produsului.
P102: A nu se lasa la indemana copiilor.
- Prevenire 
P264: Spalati-va bine pielea si ochii dupa utilizare;
P280: Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de pro-
tectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei;
- Interventie 
P305+P351+P338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de 
mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru 
se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P337+P313: Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.
- Depozitare 
Nu se solicita.
- Eliminare 
Р501:  Eliminati continutul / recipientul la un centru specializat de colectare in con-
formitate cu legislatia nationala in vigoare.  

Informatii suplimentare pentru eticheta:  EUH 210: “Fisa cu Date de Securitate dis-
ponibila la cerere”

2.3 Alte pericole: 
Produsul nu este si nici nu contine substante care sunt potential PBT sau vPvB  in 
conformitate cu Anexa XIII.

SECTIUNEA 3. COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND 
COMPONENŢII (INGREDIENTELE)
3.2 Descriere chimică: preparat

Denumirea substantei
Numarul de Inreg-
istrare REACH

EINECS/CAS No.
%

Classificare in 
conformitate cu 
Regulamentul Nr. 
1272/2008 (CLP)

(m/m)

Residual oils (petro-
leum), solvent refined 
ЕС

**
265-101-6 /64742-
01-4

<70.0
Nu este clasificat 
(conform nota L)

Calcium soap fatty 
acids

** ** <20.0 Nu este clasificat

Graphite **
231-955-3/ 7782-
42-5

<10.0 Eye Irrit 2    H319

Calcium dihydroxid
01-2119475151-
45-XXXX

215-137-3/1305-
62-0

<3.0

Skinn Irrit 2

Eye Irrit. 1

H315/318/335

Stearic acid              ** 200-313-4/57-11-4      <1.0 Nu este clasificat

Substantele componente amestecului nu au clasificare in conformitate cu HG 
1408/2008 (67/548/EEC).
Note:
** Nu este disponibil sau nu se solicita inregistrare in prezent.
1.   Acest produs contine uleiuri minerale care sunt inalt rafinate si nu sunt consid-
erate a fi cancerigene in conformitate cu IARC.
 Toate uleiurile minerale din acest preparat un conţinut mai mic de 3% hidrocar-
buri aromatice polinucleare, identificate prin extracţie în dimetilsulfoxid (DMSO), 
măsurat conform metodei IP 346.
2.  Numerele listate de ECHA nu au nici o semnificatie juridica; mai degraba sunt 
indicatori puri tehnici si sunt afisate doar pentru informare.
Pentru textul complet al frazelor H si P: a se vedea SECŢIUNEA 16.

SECTIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor 

Inhalare: 
Scoateti persoana la aer curat. Aplicați oxigen sau respirație artificială, dacă este 
necesar. Nu utilizați metoda de gură-la-gură dacă victima a inhalat substanța. So-
licitati imediat asistență medicală.
Contact cu pielea: 
Spălați zonele de contact cu multă apă și săpun timp de câteva minute. Îndepărtați 
îmbrăcămintea contaminată. Solicitaţi imediat asistenţă medicală dacă iritaţia se 
amplifică şi persistă.
Contact cu ochii:
În cazul contactului cu ochii, clătiţi cu multă apă timp de câteva minute. Solicitaţi 
imediat asistenţă medicală dacă iritaţia se amplifică şi persistă.
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Inghitire: NU INDUCEŢI VOMA!  Solicitaţi asistenţă medicală. 
Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală unei persoane care este în stare de 
inconştienţă sau are convulsii.
Sfaturi pentru persoanele care acorda prim-ajutor 
Atunci când acordati primul ajutor trebuie sa va protejati întotdeauna împotriva 
expunerii la substanțe chimice sau la sangele contaminat prin purtarea de mănuși, 
măști și ochelari de protecție. După acordarea primului ajutor spălați pielea expusă 
cu apă și săpun.

4.2  Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
Inhalarea prelungită in concentrații neobișnuit de mari de ceață produs sau vaporii 
pot provoca iritarea nasului, dureri de cap, greață și somnolență. Contactul prelun-
git sau repetat cu pielea poate produce reacții alergice, cum ar fi roșeață, erupții 
cutanate și dermatite. Contactul prelungit cu ochii poate provoca iritații, roșeață 
și disconfort. 
În cazul în care se inghite o cantitate mai mare din produs, pot apărea disconfort 
abdominal, greață si diaree. 
Materialul poate fi aspirat în plămâni în timpul actului de înghițire sau 
vărsături. Acest lucru ar putea duce la edem pulmonar și pneumonie chimica.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele 
speciale necesare  
Notă pentru medici: Tratați simptomatic

SECTIUNEA 5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere
Medii adecvate de stingere a  Incendiilor: 
Utilizaţi pudre uscate, spumă, dioxid de carbon sau nisip.
Dacă scurgerea de produs nu s-a aprins, utilizaţi apă pulverizată pentru dispersarea 
vaporilor şi pentru asigurarea protecţiei persoanelor implicate în oprirea scurgerii.
Medii de stingere neadecvate din motive de siguranţă: 
Nu utilizati jet de apa.

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

5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Echipament special de protecţie  
Purtați echipament de protecție adecvat.
Se recomandă echipament special de protecţie rezistent la foc, cască cu ecran 
pentru față, mănuși, cizme de cauciuc şi aparat respirator autonom, în cazul unui 
incendiu izbucnit în spaţii închise sau în zone cu o ventilaţie slabă
Proceduri de stingere a incendiilor 
În caz de incendiu: sunaţi imediat pompierii. În cazul unor incendii mici se pot 
utiliza extinctoare, care vor fi manipulate de persoane instruite privind pericolele 
prezentate de substanţele lichide inflamabile. Incendiile care depăşesc acest stadiu  
vor fi stinse de persoane care au urmat cursuri de pregătire. Folositi apa pentru a 
răci containerele expuse la foc. Asiguraţi un plan de evacuare al clădirii.

SECTIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCI-
DENTALA

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  
Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență 
Țineti personalul neimplicat la distanță. Purtați echipament de protecție și 
îmbrăcăminte adecvată în timpul curatirii. Nu atingeți containerele deteriorate sau 
produsul scurs fără a purta un echipament de protecție adecvat.
Pentru personalul care intervine în situații de urgență 
Purtați echipament de protecție și îmbrăcăminte adecvată în timpul curatirii. 
Asiguraţi o ventilaţie adecvată dacă scurgerea s-a produs în spaţii închise sau slab 

ventilate.
Evacuati persoanele fără echipament individual de protecție adecvat.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 
Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apa, sol, subsoluri sau spații în-
chise. Reziduurile de lichid pot fi absorbite cu un absorbant inert biodegrabil (EN-
VIROPEAT)
În caz de scurgerilor necontrolate în canalizare sau sol, să informeze imediat 
autoritățile de reglementare competente. Colectaţi lichidul ca atare în vederea 
reciclării şi/sau eliminării.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
A se curata cat mai curand posibil toate deversarile in conformitate cu cerintele 
pentru controlul expunerii/protectia personala.
Utilizați nisip și rumeguș pentru a curăța. Utilizeze tehnici de curățare 
corespunzătoare, cum ar absorbția de materiale rezistente la foc sau de pompare

6.4 Trimiteri către alte secțiuni  
Pentru informatii privind protectia personala a se vedea sectiunea 8.
Pentru informatii privind eliminarea deseurilor a se vedea sectiunea 13.

SECTIUNEA 7. MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
Spălați-vă pe mâini înainte și după manipulare. Nu fumați. Evitați contactul prelun-
git sau repetat cu pielea. Evitați inhalarea vaporilor. 

7.2 Depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Depozitele și locuri de încărcare / descărcare trebuie să fie proiectate în conformi-
tate cu reglementările in vigoare. Păstrati containerele ermetic închise, atunci când 
nu sunt utilizate. Evitați expunerea la căldură. Depozitați în spații acoperite cu o 
ventilație adecvată, la temperatura mediului ambiant. Nu depozitați în apropierea 
substanțelor explozive, comprimate, gaze lichefiate sau aflate sub presiune, lichide 
inflamabile sau agenți de oxidare.

7.3  Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)   
Conform Specificatiei de produs.

SECTION 8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECŢIA 
PERSONALĂ

8.1 Parametri de control   
Conform HG 1218/2006  privind stabilirea cerințelor minime de securitate și 
sănătate în muncă pt protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența 
agenților chimici, completat prin HG 1/2012
Limitele ocupaţionale de expunere  
TWA - 5 mg/m3 de aer pentru vapori de ulei mineral la o  expunere pe termrn lung 
de 8 ore.
STEL - 10 mg/m3 de aer pentru vapori de ulei mineral la o  expunere pe termen 
scurt (15 minute)
Valori limitate biologice  
Nu există limite de expunere remarcate pentru ingrediente
Proceduri de monitorizare recomandate 
Urmați procedurile de monitorizare standard
DNEL Nu este disponibil  
PNEC Nu este disponibil
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8.2 Controale ale expunerii
 
Controale tehnice corespunzătoare 
Ar trebui să fie furnizată o ventilare adecvată, astfel încât limitele de expunere sa 
nu fie depășite. Ventilatia trebuie adaptate condițiilor. Ventilație locală de evacuare 
sau alte controale tehnice pentru a menține nivelul în aer sub limitele de expunere 
recomandate. În cazul în care nu au fost stabilite limite de expunere, mențineți 
concentrațiile din aer la un nivel acceptabil.
Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție 
personală  
Urmati bunele practici de igienă profesională și personală pentru a controla ex-
punerile de produse.
Protectia ochilor/gura 
Ochelari de protectie/masca; EN 166 si EN 168.
Protectia mainilor 
Mănuşi de protecţie din neopren, conform SR EN 374 si EN 420.
Protectia pielii/corpului 
Angajaţii expuşi trebuie să fie instruiţi cu privire la igiena personala.  Aceasta in-
clude curăţarea pielii expuse de câteva ori de zi cu apă şi săpun, precum şi schim-
barea şi curăţarea hainelor de lucru pătate.  Se recomandă haine cu mânecă lungă.  
Dacă este necesar utilizaţi cizme
de protecţie chimică, pentru a evita contaminarea. Nu purtaţi inele, ceasuri sau alte 
obiecte care ar putea reţine produs 
şi provoca reacţii ale pielii.
Protectie respiratorie 
Nu este necesară în condiţii normale de manipulare.  Dacă se formează vapori sau 
ceaţă de produs, utilizaţi protecţie respiratorie adecvată. Trebuie utilizată protecţie 
respiratorie la curăţarea scurgerilor mari de produs, la  introducerea produsului în 
rezervoare, recipiente sau când se lucrează în spaţii  închise.  EN 405
Pericole Termice 
Nu sunt disponibile
Masuri de igiena   
Atunci când se utilizează, nu mânca, bea sau fuma. Respectați întotdeauna 
măsurile de igiena personala, cum ar fi spalatul pe mâini dupa manipularea mate-
rialului si înainte de a mânca, bea si / sau fuma. Spalati în mod regulat hainele de 
lucru pentru a îndepărta impuritățile. Aruncați încălțăminte contaminată care nu 
pot fi curățate.
Controlul expunerii mediului 
Poate forma o peliculă la suprafaţa apei împiedicând oxigenarea apei şi posibil 
efect nociv asupra organismelor acvatice. Produsul poate penetra solul până la 
suprafaţa pânzei freatice.

SECTIUNEA 9. PROPRIETĂŢI  FIZICE ŞI CHIMICE    

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
Aspect Pasta omogena

Coloare negru

Miros Specific

Prag de miroa Nu se aplica  

pH Nu se aplica

Punctul de topire/punctul de înghețare, °С Nu se aplica

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere, °С Nu se aplica

Punctul de inflamabilitate, °С, СОС 218-232

Viteza de evaporare Nu exista date disponibile

Inflamabilitatea (solid, gaz); Nu se aplica

Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de 
explozie

Nu se aplica

Presiunea de vapori Nu se aplica

Densitatea vaporilor (aer=1) Nu se aplica

Densitatea relative la 20°С, g/ml <1

Solubilitate Insolubil in apa, solubil in solventi organici. 

Coeficientul de partiție n-octanol/apă - Kow Nu exista date disponibile

Temperatura de autoaprindere, °С Nu se aplica

Temperatura de descompunere, °С Nu se aplica

Vascozitatea cinematica, cSt 46 cSt la 100°С (pentru uleiul de baza); 

Proprietati explozive -

Proprietati oxidante -

9.2 Alte informatii
Punct de picurare, °С 
95

SECTION 10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate 
Nu este de așteptat să intre în reacții.
10.2 Stabilitate chimica 
Produsul este considerat stabil chimic în condiții normale de depozitare și manipu-
lare.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase  
Nu se cunosc
10.4 Condiții de evitat 
Produsul este stabil în condiţii normale de temperatură şi presiune.
10.5 Materiale incompatibile  
Agenti oxidanti puternici
10.6 Produși de descompunere periculoși 
Nu se cunosc

SECTION 11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind căile probabile de expunere 
 
11.2 Informații privind efectele toxicologice 
 
Toxicitate acuta 
Pe baza datelor disponibile: criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite (bazat pe 
data de uleiuri de bază):
LD50 oral (sobolan) >5 g/kg (OECD 405)
LD50 dermal (iepure) >2 g/kg (OECD 404).
Corodarea/iritarea pielii
Nu este de așteptat să cauzeze coroziunea sau iritarea pielii.Contactul prelungit sau 
repetat al pielii cu hainele umezite de produs poate provoca dermatite.
Lezarea gravă/iritarea ochilor
Nu este de aşteptat să provoace iritaţii ale ochilor. Uleiul de bază a fost testat con-
form metodei OECD 405. La contactul accidental cu ochii, poate provoca uşoare 
iritaţii sau înroşiri.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii
Nu este de așteptat să fie sensibilizant pentru căile respiratorii sau a pielii. Contact 
cu pielea prelungit sau repetat ca la hainele udate cu material poate cauza der-
matite.
Mutagenitatea celulelor germinative
Nu există date disponibile care să indice că produsul sau orice component al său 
prezent la niveluri mai mari de 0,1% este mutagenic sau genotoxic. 
Cancerogenitatea
Acest produs nu este cancerigen in conformitate cu IARC, ACGIH, NTP, sau OSHA. 
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Nota L – indeplineste cerintele EU conţinut mai mic de 3% hidrocarburi aromatice 
polinucleare, identificate prin extracţie în dimetilsulfoxid (DMSO), măsurat con-
form metodei IP.
Toxicitatea pentru reproducere
Nu contine componenti toxici pentru reproducere. 
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică;  Nu este de 
așteptat pentru a produce leziuni ale organelor țintă specifice. Informatii bazate pe 
datele obtinute pentru substantele similare.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată
Nu este de așteptat pentru a produce leziuni ale organelor țintă specifice. Infor-
matii bazate pe datele obtinute pentru substantele similare.
Pericol prin aspirare
Dacă produsul este încălzit poate genera ceaţă sau vapori. Expunerea la ceaţa sau 
vaporii de produs poate provoca iritarea membranelor mucoase şi a căilor respi-
ratorii.
Alte informatii 
Nu sunt disponibile.

SECTIUNEA 12. INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate
Acest produs este foarte putin toxic in conformitate cu datele componentilor.
LC50 (96 ore, pesti) este > 100mg/l (OECD 203)
EC50 (48h, crustacee) este > 10 000mg/l (OECD 202)
EC50 (72-96h, alge) > 100mg/l (OECD 201)
NOEL/21 zile pentru crustacee este > 10mg/l (OECD 211)
NOEL/21 zile pentru alge > 100mg/l  
NOEL/10 minute pentru micro-organisme  > 1.93 mg/l (DIN 38412, DIN 38409

12.2 Persistență și degradabilitate 
Produsul este uşor biodegradabil. Biodegradabilitate intrinsecă <22% dupa 28 de 
zile  ( OECD 301B)

12.3 Potențial de bioacumulare 
Log KOW: 3,6-9 Coeficient de partiţie n-octanol/apă.                                                    
O valoare a Log Kow > 3,0 indică o posibilă bioacumulare a produsului.

12.4 Mobilitate în sol
Scazuta, datorita solubilitatii scazute in apa.
Scurgerile de produs pot penetra solul contaminând apele subterane.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
Produsul nu este si nici nu contine substante care sunt potential PBT sau vPvB.

12.6 Alte efecte adverse 
Poate forma o peliculă la suprafaţa apei împiedicând oxigenarea apei şi posibil 
efect nociv asupra organismelor acvatice.

SECTIUNEA 13. CONDIDERATII PRIVIND ELIMINAREA 

13.1 Informațiile necesare pentru gestionarea adecvată a deșeurilor ame-
stecului 
Schimbaţi întotdeauna uleiurile uzate numai în locuri şi service-uri autorizate!  
Eliminaţi containerele de lubrifianţi goale la puncte de colectare autorizate. 
Deşeurile de ulei şi produse petroliere trebuie predate la puncte de colectare au-
torizate în vederea reciclării sau eliminării conform legislaţiei şi normelor în vigoare.
Legislaţia privind eliminarea deşeurilor de produs
Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor
HG 235 / 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.    
HG 856/02  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cu-
prinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
HG  621/05  privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje , HG 

128/02 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata prin HG 268/2005, 
HG 1061/08  privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe terito-
riul României
HG  349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin HG 
210/2007
Cod deseu  de produs:
13 08 09* Alte deseuri nespecificate
15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate 
Cod deşeu ambalaj

SECTIUNEA 14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

14.1 Numărul ONU  -
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție 
Nu se aplica
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
-
14.4 Grupul de ambalare din Regulamentele-tip ONU, dacă este aplicabil  
Nu se aplica
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător  
ADR Produs neclasificat pentru transport rutier
RID Produs neclasificat pentru transport feroviar
AND Produs neclasificat pentru transport fluvial.
IATA Produs neclasificat pentru transport aerian.
IMDG Produs neclasificat pentru transport maritim.
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  
Nu exista
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul 
IBC - în conformitate cu  instrumentele Organizației Maritime Internaționale 
(OMI): 
Nu se aplica

SECTIUNEA 15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA

15.1. Regulamente/legislație Ro în domeniul securității, sănătății și al medi-
ului specifice  pentru  substanţa/amestecul în cauză 
Această Fişă cu Date de Securitate este întocmită conform Regulamentului EU Nr. 
453/2010 care inlocuieste Anexa II a Regulamantului REACH nr.1907/2006.
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor pericu-
loase.
Regulamentul CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/
CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
Regulamantului REACH nr.1907/2006.
HG 937/2010 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice 
periculoase; 
HG 347/2003, HG 932/2004, HG 646/2005,  HG498/2007 privind restricţionarea 
introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice peri-
culoase;  
Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoa-
se; 
Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind 
regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili.
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru 
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea  la agenţi canceri-
geni sau mutageni la locul de muncă.
HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea regu-
lamentului (CE) nr.1907/2006/CE - REACH. 
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Restricţii la introducerea pe piaţă şi utilizare, HG 347/2003 modificată şi completată 
de HG932/2004, HG 646/2005 şi 498/2007:
Produsul nu conţine substanţe restricţionate. 
15.2. Evaluarea securității chimice  
Nu este disponibila.

SECTIUNEA 16. ALTE INFORMAŢII

Această Fişă cu Date de Securitate este întocmită conform Regulamentului EU Nr. 

453/2010  Annex II
Informatii privind capitolele revizuite:
Editie noua
Data
01.04.2015
Lista de abrevieri

PBT Persistent, Bioacumulativ si Toxic.

vPvB foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

LD50 Doza letală 50 (concentrația medie de o substanță toxică, care va ucide 50% din animalele testate 
într-un termen desemnat).

LC50 Concentrația letală 50 (concentrația în apă având 50% șanse de a cauza moartea vieții acvatice).

LЕ50 Doza letala efectiva 50 

DMSO Dimetilsulfoxid 

DNEL Nivel derivat fara efect

PNEC Concentratie Predictiva fara efect

NOAEL Nivel de effect advers neobservat

SCL Limita de concentratie specifica.

 
Fraze de risc componenţi conform Regulamantului CE 1272/2008 
H315 – Provoacă iritarea pielii.
H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
H319 - Poate provoca o iritare grava a ochilor.
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii 

Datele din această Fişă se bazează pe experienţa şi pe cunoştinţele actuale privind 
produsul. 
Informaţiile din această Fişă sunt destinate pentru a descrie produsul din punct 
de vedere al cerinţelor privind siguranţa sănătăţii, securitatea muncii şi protecţia 
mediului înconjurător. În cazul nerespectării recomandărilor din această fişă, firma 
producătoare nu este responsabilă pentru apariţia unor efecte şi urmări nefavora-
bile.


