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

1.1. Element de identificare a produsului 

Forma produsului : Amestecuri 

Denumirea produsului : FURY 10 EC 

Codul produsului : 6251 

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

1.2.1. Utilizări identificate relevante 

Utilizarea substanței/amestecului : Insecticid 

1.2.2. Utilizari nerecomandate 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

FMC CHEMICAL Sprl 
Boulevard de la Plaine, 9/3 
1050 BRUXELLES - BELGIQUE 
T 00 32 2 6459584 - F 00 32 2 6459655 msdsinfo@fmc.com 

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

Număr pentru apeluri de urgență : 00 32 14 58 45 45 (all countries) 

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 

Acute Tox. 4 (Oral) H302 

Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour) H332 

Skin Irrit. 2 H315 

Eye Irrit. 2 H319 

STOT SE 3 H335 

STOT RE 2 H373 

Asp. Tox. 1 H304 

Aquatic Acute 1 H400 

Aquatic Chronic 1 H410 

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16 

Clasificarea conform Directivei 67/548/CEE [DSD] sau 1999/45/CE [DPD] 

R10 

Xn; R20/22 

Xi; R37/38 

Xn; R48/22 

N; R50/53 

Xn; R65 

Textul complet al frazelor R: a se vedea secțiunea 16 

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului. 

Lichid şi vapori inflamabili 
Periculos prin inhalare şi dacă este înghiţit. 
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii 
Poate provoca leziuni ale organelor  
Provoacă o iritare gravă a ochilor 
Provoacă iritarea pielii 

Compania importatoare si distribuitoare:
SUMMIT AGRO ROMANIA SRL, Victoria Center, Calea Victoriei, Nr. 145, Etaj 6, Sector 1, 010072, Bucuresti, Romania
Tel: +40-21-223-1447/48/49; Fax: +40-21-223-1492

Telefon pentru urgente Romania:
Apelati: + 40 21 318 36 06 - Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti
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Poate provoca iritarea căilor respiratorii 
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

2.2. Elemente pentru etichetă 

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

Pictograme de pericol (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

 

GHS09 

  

Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol 

Material continand substante periculoase : Zeta-cypermethrin, Acid benzensulfonic, derivați alchilici (liniari) în C10-13, sare de calciu 

Fraze de pericol (CLP) : H226 - Lichid şi vapori inflamabili 
H302 + H332 - Nociv încaz de înghiţire sau inhalare 
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii 
H315 - Provoacă iritarea pielii 
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii 
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung 

Fraze de precauție (CLP) : P210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. 
Fumatul interzis 
P260 - Nu inspiraţi vaporii 
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/echipament de protecţie a feţei 
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic 
P331 - NU provocaţi voma 
P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de 
repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie 
P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 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 
P501 - Eliminați acest material și recipientul său la un centru de colectare a deșeurilor 
periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau 
internaționale 

Coduri EUH : EUH208 - Conţine Zeta-cypermethrin(52315-07-8). Poate provoca o reacţie alergică 
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile 
de utilizare 

 
 

 

2.3. Alte pericole 

Alte pericole care nu au drept rezultat 
clasificarea 

: Niciunul, potrivit informațiilor noastre. 

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 
 

3.1. Substanță 

Neaplicabil 
 

 

3.2. Amestecuri 

Descriere: : Pesticid de tip piretroid pe bază de zeta-cipermetrin 
 

Numele Element de identificare 
a produsului 

% Clasificare în 
conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE 

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

Solvent nafta (petrol), ușor aromatic (Nr. CAS) 64742-95-6 
(Nr. UE) 265-199-0 
(REACH-Nr) 01-2119455851-
35 

< 90 R10 
Xn; R65 
R66 
R67 
Xi; R37 
N; R51/53 
 

Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

STOT SE 3, H335 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Zeta-cipermetrin (Nr. CAS) 52315-07-8 
(Nr. UE) 257-842-9 

< 20 T; R25 
Xn; R20 
Xn; R48/22 
R43 
N; R50/53 
 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 

Skin Sens. 1, H317 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 
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Numele Element de identificare 
a produsului 

% Clasificare în 
conformitate cu 
Directiva 67/548/CEE 

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

Acid benzensulfonic, derivați alchilici 
(liniari) în C10-13, sare de calciu 

(REACH-Nr) 01-2119560592-
37 

< 5 Xi; R38 
Xi; R41 
 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

2-Ethylhexan-1-ol (Nr. CAS) 104-76-7 
(Nr. UE) 203-234-3 

< 5 Xn; R20 
Xi; R36/37/38 
 

Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), 
H332 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 
 

 

 

Textul complet al frazelor R și H: a se vedea secțiunea 16 
  

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Măsuri de prim ajutor după inhalare : A se transporta victima la aer proaspăt 
În caz de stop respiratoriu, efectuați respirație artificială 
Chemați imediat medicul. 

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : A se spăla victima, pe loc, imediat și cu multă apă, scoțându-i totodată îmbrăcămintea 
contaminată 
A se spăla imediat cu multă apă și săpun 
În caz de iritație persistentă, consultați medicul. 

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți imediat cu apă din abundență, menținând pleoapele bine îndepărtate (cel puțin 15 
minute) 
În caz de iritație persistentă, consultați un oftalmolog. 

Măsuri de prim ajutor după ingerare : A se clăti gura cu apă 
Nu încercați niciodată să induceți voma 
Nu dați nimic de băut unei persoane care nu este conștientă 
Chemați imediat medicul. 

 

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

Simptome/leziuni : Convulsii 
Tremur 
Ataxie 
Alopecie 
Raluri 
Dificultăți de respirație 
Tulburări locomotorii  
Lăcrimare. 

 

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

Se aplică o terapie simptomatică și de suport ca răspuns la reacțiile pacientului. 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Solventul potrivit : Dioxid de carbon (CO2) 
Spumă 
Pulbere. 

Agenți de stingere neadecvați : Apă (produsul este periculos pentru mediu – a nu se dilua). 
 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

Produse de descompunere periculoase în caz 
de incendiu 

: În timpul arderii: 
Este posibilă degajarea de emanații toxice. 

 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Măsuri de stingere a incendiilor : Se izolează zona de incendiu. Se evacuează în direcția vântului 
A se îndigui și a se izola fluidele de stingere (produs periculos pentru mediul înconjurător) 
Nu inhalați fumul. 

Echipamente de protecție pentru pompieri : 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 evita contactul cu pielea și cu ochii 
A nu se inhala vaporii. 
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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”. 

 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 

A nu se lăsa produsul să se răspândească în mediul înconjurător 
A se îndigui și a se izola produsul împrăștiat (produs periculos pentru mediul înconjurător). 
 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

Pentru izolare : Colectați produsul cu ajutorul unei substanțe absorbante 
Lichidul răspândit se absoarbe cu nisip, pământ, vermiculită 
Neutralizați produsul nerecuperabil cu:  
o soluție de sodă calcinată sau caustică și un alcool adecvat (metanol, etanol sau izopropanol). 

Metode de curățare : A se spăla cu multă apă și cu detergent. 

Alte informații : Eliminați materialele impregnate, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
 

6.4. Trimiteri către 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 

: Captarea vaporilor la punctul de emisie 
Material și echipamente adecvate pentru utilizare atunci când există risc de explozie 
A se utiliza unelte care nu produc scântei. 

Măsuri de igienă : A se spăla mâinile după manipulare 
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului 
A se separa îmbrăcămintea de lucru de îmbrăcămintea de stradă. A se curăța separat 
După lucru, faceți întotdeauna duș. 

 

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

Condiții de depozitare : Păstraţi ambalajul închis ermetic şi uscat (ferit de umiditate) 
A se păstra într-un spațiu rece și bine ventilat  
A se proteja de lumina solară 
A se păstra departe de surse de aprindere 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
Păstrați departe de alimente și băuturi, inclusiv de cele pentru animale. 

Materialele ambalajului : Ambalaj original. 
 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Nu există informații disponibile. 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 
 

8.1. Parametri de control 

Nu sunt disponibile informații suplimentare 
 
 

 

 

8.2. Controale ale expunerii 

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

Protecție mâinilor : Mănuși de protecție din cauciuc nitrilic 
Mănuși de protecție din cauciuc neopren. 

Protecția ochilor : Ochelari de securitate. 

Protecția pielii și a corpului : Manipularea produsului în cantități mari: 
Costum impermeabil (Hypalon, Tyvek, Saranex, PVC...).  
Încălțăminte de securitate. 

Protecția respirației : Dispozitiv de protecție respiratorie cu filtrare cu colector de pesticide. 

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice 
 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Stare fizică : Lichidă 
  

Culoare : Galben 
Maro. 
  

Miros : de substanțe chimice. 
  

Pragul de acceptare a mirosului : Neaplicabil 
  

pH : 5,39 (soluție apoasă 1 %) 
  

Viteza de evaporare în comparație cu acetatul 
de butil 

: Neaplicabil 
  

Punctul de topire : Neaplicabil 
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Punct de fierbere : Neaplicabil 
  

Punctul de aprindere : 47 °C (vas închis) 
  

Temperatura de autoaprindere : Nedeterminat 
  

Temperatura de descompunere : Neaplicabil 
  

Inflamabilitate (solid, gaz) : Neaplicabil 
  

Presiunea de vapori : Neaplicabil 
  

Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C : Neaplicabil 
  

Densitatea : 0,915 (20 °C) 
  

Solubilitate : Apă: Se formează o emulsie 
  

Log Pow : Neaplicabil 
  

Viscozitate, cinematic : 1,7477 mm²/s (20 °C) - 1.2798 mm²/s (40 °C) 
  

Viscozitate, dinamic : Nu sunt date disponibile 
  

Proprietăți explozive : Nu sunt date disponibile 
  

Proprietăți oxidante : Nu este oxidant. 
  

Limite de explozivitate : Neaplicabil 
  

 

9.2. Alte informații 

Alte proprietăți : Tensiunea superficială 29.1 mN/m (25 °C) - 27.9 mN/m (40 °C). 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 
 

10.1. Reactivitate 

Conform informațiilor pe care le deținem, acest produs nu prezintă un pericol deosebit. 
 

10.2. Stabilitate chimică 

Stabil la temperatura ambiantă și în condiții normale de utilizare. 
 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase 

Nu există, potrivit informațiilor noastre. 
 

10.4. Condiții de evitat 

Nu există, potrivit informațiilor noastre. 
 

10.5. Materiale incompatibile 

Oxidanți puternici 
Acid azotic 
Acid sulfuric. 
 

10.6. Produși de descompunere periculoși 

Prin descompunere termică (piroliză), eliberează: 
Oxizi de carbon (CO, CO2) 
Clor 
Cianură de hidrogen 
Clorură de hidrogen. 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
 

11.1. Informații privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută :  Nociv în caz de înghiţire. Nociv în caz de inhalare. 
 

FURY 10 EC  

DL50 orală la șobolan 403 mg/kg 

LD50 contact dermic la iepuri > 2000 mg/kg 

CL50 inhalare la șobolan 2,6 mg/l/4 h 
 
 

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă iritarea pielii. 

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii : Neclasificat (Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 

Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat (Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 

Zeta-cipermetrin : 
Nu există dovezi de genotoxicitate 

Cancerogenitatea : Neclasificat (Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 

Cipermetrin: 
Fără potențial cancerigen 

 

 

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat (Ținând seama de datele disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 

Zeta-cipermetrin : 
NOAEL (efecte asupra reproducerii): 22 mg/kg/zi 
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STOT (toxicitate asupra organelor țintă 
specifice) – expunere unică 

: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

 

 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă 
specifice) – expunere repetată 

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

Cipermetrin: 
Metabolizat rapid 

 

 

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

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 
 

12.1. Toxicitate 

Ecologie - aspecte generale : Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

FURY 10 EC  

LC50 pești 0,013 mg/l 

EC50 Dafnia 0,0008 mg/l 

ErC50 (alge) 1,6 mg/l 

NOEC cronic crustacee 0,0001 mg/l 

Informații suplimentare (rezultate obținute cu privire la un produs similar) 
 
 
 
 

 

12.2. Persistență și degradabilitate 
 

Zeta-cypermethrin (52315-07-8) 

Persistență și degradabilitate Timp de înjumătățire (în sol) : 6-24 d 
(Date obținute prin analogie cu : Cipermetrin cis/trans +/-40/60) 
DT50 apă/sediment : 1.5-2.5 d. 

 

12.3. Potențial de bioacumulare 
 

Zeta-cypermethrin (52315-07-8) 

BCF 443 (Date obținute prin analogie cu: Cipermetrin cis/trans +/-40/60)  

Log Pow 5 - 6 (pH = 2; 24 °C) 
 

12.4. Mobilitate în sol 
 

Zeta-cypermethrin (52315-07-8) 

Ecologie – sol Produsul se adsoarbe în sol 
Date obținute prin analogie cu : Cipermetrin cis/trans +/- 40/60  

 

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
 

Componentă  

  Zeta-cypermethrin (52315-07-8)  
Puțin probabil să fie PBT sau vPvB, deoarece BCF <2000 

 

 

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 : Aruncarea la canalizare sau în râuri este interzisă. 

Recomandări pentru eliminarea deșeurilor : SP1 : A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele 
de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de 
evacuare a apelor din ferme sau drumuri)! 
Eliminați în conformitate cu dispozițiile locale aplicabile 
Incinerați într-o instalație autorizată. 

Informații suplimentare : După curățare, a se recicla sau a se elimina într-un centru autorizat. 

Legislatia nationala din domeniul deseurilor de produs si de ambalaje (Legea 211/2011 privind regimul deseurilor ; HG 621/2005 privind ambalajele 
si de deseurile de ambalaje). 

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 
 

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

14.1. Numărul ONU 

Nr. ONU (ADR) : 1993 

Nr. ONU (IATA) : 1993 

Nr. ONU (IMDG) : 1993 
 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție 

Descrierea documentului de transport : UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (Solvent nafta (petrol), ușor aromatic(64742-95-6)), 3, 
III, (D/E), PERICULOS PENTRU MEDIU 
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14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

Clasa  : 3 

Etichete de pericol  : 3 

 
 

14.4. Grupul de ambalare 

Grupul de ambalare (ADR) : III 
Grupa de ambalaj (IATA) : III 
Grupul de ambalare (IMDG) : III 
 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Periculos pentru mediu : 

 

Alte informații : Periculos pentru mediu. 
 

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 

14.6.1. Transportul terestru 

Număr de pericol (Număr Kemler) : 30 

Codul de clasificare (ADR) : F1 

Panouri portocalii : 

 

Cod de restricționare tunel (ADR) : D/E 

14.6.2. Transport maritim 

Dispoziții speciale (IMDG) : 223 
 274 
 955 

14.6.3. Transport aerian 

Dispoziții speciale (IATA) : A3 
 

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

Nu conține substanțe supuse restricțiilor din anexa XVII 

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH 

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH 
 

 

 

  

15.1.2. Reglementări naționale 

Directiva 2003/82/CE : î ceea ce priveşte fraze standard privind riscurile speciale şi măsurile de precauţie pentru produsele de protecţie a plantelor 
 
 
 
 

15.2. Evaluarea securității chimice 

Evaluarea securității chimice conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu este necesară, întrucât se aplică art. 15 din același 
regulament 
  

SECȚIUNEA 16: Alte informații 
 

Indicații de schimbare: 

Această fișă a fost actualizată (a se vedea data din partea de sus a paginii) 
Secțiuni modificate în FDS : 1-2-3-12-15. 
 

Alte informații : Fury  și FMC sunt mărci de comerț înregistrate ale FMC Corporation. 



FURY 10 EC 
Fişă cu date de securitate  
conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010 
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Textul complet al codurilor R-, H- și EUH-: 

Acute Tox. 3 (Oral) Toxicitate acută (orală), categoria 3 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicitate acută (inhalare), categoria 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour) Toxicitate acuta (inspiratia:vapori) Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicitate acută (orală), 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 

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 

Skin Irrit. 2 Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 

Skin Sens. 1 Sensibilizare – Piele, categoria 1 

STOT RE 2 Toxicitate asupra unui organ  țintă specific – expunere repetată, categoria 2 

STOT SE 3 Toxicitate asupra unui organ  țintă specific – o singură expunere, categoria 3, iritarea căilor 
respiratorii 

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

H226 Lichid şi vapori inflamabili 

H301 Toxic în caz de înghiţire 

H302 Nociv în caz de înghiţire 

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

H315 Provoacă iritarea pielii 

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii 

H318 Provoacă leziuni oculare grave 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor 

H332 Nociv în caz de inhalare 

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii 

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală 

H373 Poate provoca 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 

R10 Inflamabil 

R20 Nociv prin inhalare 

R20/22 Nociv prin inhalare şi prin înghiţire 

R25 Toxic în caz de înghiţire 

R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele 

R37 Iritant pentru sistemul respirator 

R37/38 Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele 

R38 Iritant pentru piele 

R41 Risc de leziuni oculare grave 

R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea 

R48/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire 

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic 

R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic 

R65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire 

R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii 

R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală 

N Periculos pentru mediu 

T Toxic 

Xi Iritant 

Xn Nociv 
 

 

 
FDS FMC UE (Annexe II REACH) 

 
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 vreo caracteristică anume a produsului 


