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

1.1 Element de identificare a produsului 

Denumire comercială  

GAT MOTION 4 SC 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 

Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului 
Ierbicid  

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

Adresă    
GAT Microencapsulation AG 
Gewerbezone 1 
A-2490 Ebenfurth 

Număr de telefon   + 43 - 2624-53922 
Număr de fax    + 43 - 2624-53922 38 

Consiliere privind fişa tehnică de securitate 
msds@microencapsulation.at 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 
În timpul orelor de program: 
Telefon de urgenţă: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/ interior 235 (Luni-Vineri 8:00 – 15:00 ); Biroul pentru 
Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică, Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. 
Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 Bucureşti 
 
Pentru informaţii medicale (în limba germană şi engleză): 
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord) 

  

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 

Încadrarea conform Dispoziţiei (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) 
EUH066 
Aquatic Chronic 2; H411 

Clasificare conform Directivei 67/548/CEE sau 1999/45/CE 
R66 
N; R51/53 

Indicaţii privind încadrarea 
Inscripţionarea s-a efectuat datorită rezultatelor obţinute la analizele toxicologice. 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi amestecurilor şi a Regulamentului (CE) nr. 790/2009. 

 

 

Pictograme de pericol 

 

      

GHS09       

Cuvântul de avertizare 
Atenţie  

Fraze de pericol 
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
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Fraze de pericol (UE) 
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de 

utilizare. 

Fraze de precauţie 
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P391 Colectaţi scurgerile de produs. 
P501 Eliminarea ca deşeu a conţinutului / recipientului în conformitate cu normele locale / 

regionale / naţionale / internaţionale.  

  

 

Produsul este etichetat conform Directivei EC privind preparatele periculoase 1999/45/CE şi 
amendamentelor şi HG 937/2010. 

 Este clasificat ca fiind periculos pentru consumatori/utilizatori. 

  

 Fraze de risc: 

 
R66             Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

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

 
Periculos pentru mediu 
 

 Fraze de siguranţa: 

 
S2                A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 
S61              A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de 
                    securitate. 

2.3 Alte pericole 
Nu există date disponibile. 
 
 

  

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 

3.1 Substanțe 
Nu se aplică. Produsul este un amestec. 

3.2 Amestecuri 

Caracteristici chimice    
Erbicid - suspensie uleioasă de nicosulfuron 
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Conţinut de substanţe periculoase   
 

Nr. Denumirea substanţei Referinţe suplimentare     
 

 

 Nr. CAS / CE / 
Index / REACH 

Încadrarea  67/548/CEE Încadrarea  (CE) 
1272/2008 (CLP) 

Concentraţie   Masă 
%   

 

 

 1 DISTILATE (PETROL), TRATATE CU HIDROGEN, UŞOARE  
 

 

 64742-47-8 
265-149-8 
649-422-00-2 
- 

Xn; R65 
R66 

Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 

> 10,00 - < 30,00 Masă 
%   

 

 

 2 ALCANI, C11-15-ISO-  
 

 

 90622-58-5 
292-460-6 
- 
- 

Xn; R65 
R66 

Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 

> 10,00 - < 30,00 Masă 
%   

 

 

 3 nicosulfuron  
 

 

 111991-09-4 
- 
- 
- 

N; R50/53 Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

    4,80 Masă 
%   

 

 

 4 TRISILOXAN MODIFICAT CU POLIETER  
 

 

 134180-76-0 
- 
- 
- 

Xn; R20/21 
Xi; R36 
N; R51/53 

Acute Tox. 4; H312 
Acute Tox. 4; H332 
Aquatic Chronic 2; H411 
Eye Irrit. 2; H319 

> 1,00 - < 5,00 Masă 
%   

 

 

 5 solvent nafta (petrol), aromatice grele  
 

 

 64742-94-5 
265-198-5 
649-424-00-3 
- 

Xn; R65 
N; R51/53 
R67 
R66 

Aquatic Chronic 2; H411 
Asp. Tox. 1; H304 
EUH066 
STOT SE 3; H336 

> 1,00 - < 5,00 Masă 
%   

 

 

 6 dodecilbenzensulfonat de calciu  
 

 

 26264-06-2 
247-557-8 
- 
- 

Xi; R41 
Xi; R38 

Eye Dam. 1; H318 
Skin Irrit. 2; H315 

> 1,00 - < 5,00 Masă 
%   

 

 

 7 eter poliglicolic de acizi graşi  
 

 

 - 
- 
- 
- 

Xn; R22 
Xi; R41 
N; R51/53 

Acute Tox. 4; H302 
Aquatic Chronic 2; H411 
Eye Dam. 1; H318 

< 0,50   Masă 
%   

 

 

Textul complet al frazelor R, H şi EUH: a se vedea Capitolul 16   
  

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Informații generale  
În caz de accident sau stare de indispoziţie se va consulta imediat un medic. Schimbaţi îmbrăcămintea contaminată. 

În caz de inhalare  
Scoateţi persoana afectată din zona periculoasă. În caz de pierdere a cunoştinţei se aduce în poziţie laterală stabilă şi 
se solicită ajutor medical. Se va aerisi. 

În caz de contact cu pielea   
Se va spăla imediat cu apă şi săpun. 

În caz de contact cu ochii   
Se îndepărtează lentilele de contact, se ţin deschise pleoapele şi se clăteşte cu multă apă curentă şi curată cel puţin 
15 minute. Se consultă un medic oftalmolog. Tratament medical. 

În caz de ingerare 
Nu provocaţi voma. Chemaţi imediat un medic. Nu se va administra nimic pe cale orală unei persoane aflată în stare 
de inconştienţă. 
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4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
Nu există date disponibile. 

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 
Nu există date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Agenţi de stingere recomandaţi   
Ceaţa de apă; Jet de apă pulverizat; Bioxid de carbon; Praf de stingere; Spumă 

Agenţi de stingere neadecvaţi 
Jet puternic de apa 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
În caz de incendiu se degajă un fum negru şi dens. Inhalarea produselor de descompunere periculoase poate dăuna 
grav sănătăţii. Produsele de combustie ale acestei substanţe trebuie să fie clasificate invariabil ca otravă respiratorie. 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Folosiţi masca de gaze autonomă. 

  

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență 
Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Folosiţi echipamentul individual de protecţie. Respectaţi normele de 
protecţie (vezi cap. 7-8). 

Pentru personalul care intervine în situații de urgență 
Nu există date disponibile. Pentru echipamentul de protecţie personală - a se vedea secţiunea 8. 

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 
Nu lăsaţi produsul să se scurgă în canalizare/ape de suprafaţă/pânza freatică. În caz de pătrundere în sol, ape sau 
canalizare se informează autorităţile competente. 

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
Materialul scurs se va limita cu materiale absorbante neinflamabile (de ex. nisip, pământ, kiselgur, vermiculit) şi se va 
aduna în recipiente prevăzute pentru acestea, conform prevederilor locale, în scopul îndepărtării ca deşeu (vezi Cap. 
13). 

6.4 Trimiteri către alte secțiuni 
Nu există date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

Instrucţiuni privind manipularea în condiţii de siguranţă   
Se va evita contactul cu pielea şi cu ochii. Recipientele se păstrează închise etanş. În cazul depăşirii valorilor limită de 
expunere la locul de muncă se va folosi o mască de gaze corespunzătoare. În timpul lucrului nu se mănâncă, nu se 
bea  şi nu se fumează. 

Măsuri generale de protecţie şi de igienă  
În timpul lucrului nu se mănâncă şi nu se bea şi nu se fumează. După terminarea lucrului şi înainte de pauză,  pielea 
se va curăţa (spăla) bine. Se va păstra la loc ferit de alimente şi băuturi, hrană pentru animale. 

Instrucţiuni privind prevenirea  incendiului şi exploziei   
Se va păstra la loc ferit de orice sursă de foc – Fumatul interzis. 

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

Măsuri tehnice şi condiţii de depozitare  
Păstraţi recipientul închis ermetic, la loc rece şi bine aerisit. 
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Cerinţele privind spaţiile de depozitare şi recipientele  
Închideţi cu atenţie recipientele deschise şi depozitaţi-le în poziţie verticală pentru a împiedica degajarea produsului. A 
se păstra produsul numai în recipientul original. 

Instrucţiuni de depozitare în comun  
Nu se va depozita împreună cu: Agenţi oxidanţi 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Nu există date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 

8.1 Parametri de control 
Nu există parametri care trebuie urmăriţi. 

8.2 Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare 
Nu există date disponibile. 

Echipamente de protecţie individuală  

Protecţia organelor respiratorii  
În cazul depăşirii parametrilor limită la locul de muncă se va folosi o masă de gaze corespunzătoare. Filtru A sau o 
mască de protecţie a respiraţiei independentă de aerul ambiant. 

Protecția ochilor / feței 
Ochelari de protecţie etanşi (DIN EN 166) 

Protecţia mâinilor   
În cazul contactului cu pielea, folosirea  mănuşilor  care au fost testate, de exemplu, conform Normelor Europene 374, 
poate asigura o protecţie suficientă. Inaintea folosirii, mănuşile de protecţie trebuie obligatoriu verificate dacă 
corespund condiţiilor existente la locul de muncă (rezistenţă mecanică, compatibilitate cu produsul utilizat, proprietăţi 
antistatice, etc.). A se respecta instrucţiunile şi informaţiile date de producătorul mănuşilor de protecţie privitoare la 
modul lor de utilizare, depozitare, îngrijire şi schimbare. Mănuşile de protecţie se vor schimba imediat în momentul în 
care s-au deteriorat sau uzat. Operaţiunile de lucru se vor organiza în aşa fel, încât mănuşile de protecţie să nu 
trebuiască purtate permanent. 

Altele 
Îmbrăcăminte de lucru rezistentă la substanţe chimice. 

Limitarea şi supravegherea expunerii în mediul ambiant  
Nu există date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice  și chimice 

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
  

 

Formă/Culoare    
 

 

fluid 
 

 

galben-maroniu 
 

270 137   

  

 

Miros    
 

 

aromat 
 

90    

  

 

Pragul de acceptare a mirosului 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Valoare pH  
 

 

Valoare       4,5  
 

 

Temperatură de referinţă     20 °C 
 

   4,5 
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Punct de fierbere / domeniu de fierbere  
 

 

Nu există date  
 

  

 

Punct de topire / domeniu de topire 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Punct de descompunere / domeniu de descompunere 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Punct de inflamabilitate   
 

 

Valoare    >   100 °C 
 

 3  100 

  

 

Temperatura de autoaprindere 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Proprietăți oxidante 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Proprietăți explozive 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Inflamabilitatea (solid, gaz)
 

 

Nu există date  
 

  

 

Limita inferioară de inflamabilitate sau de explozie
 

 

Nu există date  
 

  

 

Limita superioară de inflamabilitate sau de explozie;
 

 

Nu există date  
 

  

 

Presiunea vaporilor 
 

 

nu este disponibil 
 

n.v.    

  

 

Densitatea vaporilor 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Viteza de evaporare 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Densitatea relativă 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Densitate   
 

 

Valoare       0,884 g/cmł 
 

 

Temperatură de referinţă     20 °C 
 

   0,884 

  

 

Solubilitate în apă   
 

 

Observaţie   dispersabil 
 

    

  

 

Solubilitatea (solubilitățile) 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Viscozitate   
 

 

Valoare    apro
x. 

  35,98 mPa*s 
 

 

Temperatură de referinţă     20 °C 
 

 

Tip dinamic 
 

 

Valoare       20,65 mPa*s 
 

 

Temperatură de referinţă     40 °C 
 

 

Tip cinematic 
 

 10 4  

9.2 Alte informaţii 
  

 

Alte informaţii  
 

 

Nu există date disponibile. 
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SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 

10.1 Reactivitate 
Nu există date disponibile. 

10.2 Stabilitate chimică 
Nu există date disponibile. 

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase 
Nu există date disponibile. 

10.4 Condiții de evitat 
Stabil, dacă se aplică prescripţiile recomandate pentru depozitare şi manipulare (vezi aliniatul 7). 

10.5 Materiale incompatibile 
Produsul reactioneaza cu: Oxidant 

10.6 Produși de descompunere periculoși 
Nu se cunosc produse de descompunere periculoase. 

  

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 

11.1 Informații privind efectele toxicologice 
  

 

Toxicitate  orala acută      
 

 

LD50 >   5000 mg/kg 
 

 

Specie  Şobolan 
 

 

Substanţă de referinţă   Produs    
 

3  5000 67 

  

 

Toxicitate acută dermală 
 

 

LD50 >   4000 mg/kg 
 

 

Specie  Şobolan 
 

 

Substanţă de referinţă   Produs    
 

 3 50  

  

 

Toxicitate acută prin inhalare  
 

 

LC50 >   5,0 mg/l 
 

 

Durată de expunere        4 ore 
 

 

Specie  Şobolan 
 

 

Substanţă de referinţă   nicosulfuron 
 

 50   

  

 

Corodarea/iritarea pielii 
 

 

Specie  Iepure 
 

 

Substanţă de referinţă   Produs    
 

 

Evaluare     nu iritant 
 

 10   

  

 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 
 

 

Specie  Iepure 
 

 

Substanţă de referinţă   Produs    
 

 

Evaluare     nu iritant 
 

 10   

  

 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 
 

 

Mod de absorbţie  Piele 
 

 

Specie  Cobai 
 

 

Substanţă de referinţă   Produs    
 

 

Evaluare     Nu sensibilizează 
 

 Lk.3647 20  

  

 

Mutagenitatea celulelor germinative 
 

 

Substanţă de referinţă   Produs    
 

 

Observaţie   Nu au fost constatate efecte de mutaţie genetică în diverse studii in 
vitro şi in vivo.  

 

  9000  



Fisă de securitate conform 1907/2006/CE    

Denumire comercială : GAT MOTION 4 SC 

Numărul produsului : 000843-RO-CLP 
Versiune actuală: 1.0.0, întocmită la: 11.10.2012  Versiune înlocuită : -, întocmită la: - Regiune: RO 
 

 

  
  

Pagină    8(11) 

  

 

Toxic pentru reproducere    
 

 

Nu există date  
 

  

 

Cancerogenitatea 
 

 

Nu există date  
 

  

 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică
 

 

Nu există date  
 

  

 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată
 

 

Nu există date  
 

  

 

Pericol prin aspirare 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe 
termen lung și de o expunere pe termen scurt 

 

 

Contactul repetat şi de lungă durată cu pielea poate provoca degresarea şi iritarea acesteia. 
 

901    

  

SECȚIUNEA 12: Informaţii ecologice    

12.1 Toxicitate 
  

 

Toxicitate pentru peşte     
 

 

LC50   65.7 mg nicosulfuron / l 
 

 

LC50   55.6 - 100 mg produs/ l 
 

 

Durată de expunere        96 ore 
 

 

Specie  Păstrăvul-curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 
 

 50   

  

 

Toxicitate pentru dafnii  
 

 

LC50 >   1000 mg nicosulfuron / l 
 

 

EC50    3.3 mg nicosulfuron / l 
 

 

EC50    82.3 mg produs/ l 
 

 

Durată de expunere        48 ore 
 

 

Specie  Daphnia magna 
 

 U_900 
 
 
 
 

  

 

Toxicitate pentru alge    
 

 

EC50 >   100 mg/l 
 

 

Durată de expunere        72 ore 
 

 

Specie  Desmodesmus subspicatus 
 

 

Substanţă de referinţă   Produs 
 

 

 

Toxicitate pentru bacterii    
 

 

Nu există date  
 

 

 
 

 U_900   

12.2 Persistență și degradabilitate 
Nu există date disponibile. 

12.3 Potențial de bioacumulare 
Nu există date disponibile. 

12.4 Mobilitate în sol 
Nu există date disponibile. 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
Nu există date disponibile. 

12.6 Alte efecte adverse 
Nu există date disponibile. 

12.7 Alte informaţii 
 

Alte informaţii  
 

 

Este interzisă scurgerea produsului în ape, în canalizare sau în staţiile de epurare.  
 

Lk.8016000    
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SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

 
Eliminarea deşeului de produs se va face conform legislaţiei şi normelor în vigoare, după consultarea unui operator 
autorizat responsabil cu eliminarea. 
Este indicat a se depozita deşeul de produs în locuri special amenajate şi distrus în instalaţii speciale de incinerare. 
Nu eliminaţi in sistemele de canalizare. 
 
Legislaţia privind eliminarea deşeurilor: 
Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor 
HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase 
 
Ambalajul 
Recipientul se goleste complet. Clătiţi containerele de cel puţin trei ori. 
Nu reutilizaţi recipientele golite. Îndepărtarea ca deşeu este identică cu cea a produsului. 
 
Legislaţia conform careia se elimină ambalajele de produs: 
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. 
HG 1872/2006 pentru modificarea şi completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor 
şi deşeurilor de ambalaje 
 

Produs    
Cod de deşeu   ‘‘020108‘‘ Deşeuri de substanţe chimice pentru agricultură, care conţin substanţe 

periculoase 
Codul (codurile) pentru deşeuri menţionat (menţionate) conform catalogului pentru deşeuri (AVV) este valabil (sunt 
valabile) ca recomandare. Stabilirea definitivă a acestora se va efectua după punerea de acord cu societatea locală de 
îndepărtare a deşeuri. 
 

  

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 

14.1 Transport ADR/RID/ADN 
Clasă    9 
Cod de clasificare  M6 
Grupul de ambalare III 
Număr de pericol Numărul 
Kemler   

90 

Numărul ONU UN3082 
Marcarea mărfurilor   SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S N.O.S. 
Iniţiator  de pericol nicosulfuron 
Codul privind restricțiile în tunel E 
Etichetă de securitate   9 
  

14.2 Transport IMDG 
Clasă    9 
Grupul de ambalare III 
Numărul ONU UN3082 
Denumirea corectă ONU pentru 
expediție 

SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. 

Iniţiator  de pericol Nicosulforon 
EmS F-A+S-F 
Etichete 9 
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14.3 Transport ICAO-TI / IATA 
Clasă    9 
Grupul de ambalare III 
Numărul ONU UN3082 
Denumirea corectă ONU pentru 
expediție 

SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, n.o.s. 

Iniţiator  de pericol Nicosulforon 
Etichete 9 
 

 
 
14.4 Indicatorul substanței privind         
        pericolul pentru mediul         
        înconjurător 

 

 
Periculos pentru mediu, clasa de 
transport 9 

 

14.5 Alte informaţii 
Nu există date disponibile. 

14.6 Pericole pentru mediul înconjurător 
Specificaţii privind periclitarea mediului înconjurător, dacă prezintă relevanţă, a se vedea 14.1 - 14.3. 

14.7 Precauții speciale pentru utilizatori 
Nu există date disponibile. 

14.8 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC 
Irelevant  

  

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 

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

Reglementări UE  
Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase 
Observaţie   Anexa I, partea 2, categoria 9 b 
Reglementări naţionale
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; 
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase; 

 

 

15.2 Evaluarea securității chimice 
Nu există date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 16: Alte informații 

Sursele de date folosite pentru elaborarea fişei de securitate: 
Directiva europeană 67/548/CE resp. 1999/45/CE, versiunea curentă. 
(EC) No 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), versiunea curentă. 
Directiva europeană 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE  
Listele naţionale din ţările respective cuprinzând indicatorii limită de poluare atmosferică, versiunile curente.  
Regulile de transport conf. ADR, RID, IMDG, IATA,versiunile curente. 
Sursele de informare folosite la stabilirea datelor fizice, toxicologice şi ecotoxicologice au fost menţionate la capitolele 
respective. 
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Textul complet al frazelor R, H şi EUH menţionate la secţiunea 2 şi 3 (dacă nu este deja specificat în aceste 
secţiuni). 
R20/21 Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea. 
R22 Nociv în caz de înghiţire. 
R36 Iritant pentru ochi. 
R38 Iritant pentru piele. 
R41 Risc de leziuni oculare grave. 
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. 

  

H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H312 Nociv în contact cu pielea. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H332 Nociv în caz de inhalare. 
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Secţia  care elaborează fişe de securitate   
UMCO Umwelt Consult GmbH 
Georg-Wilhelm-Str. 183 , D-21107 Hamburg 
Telefon: +49 40 / 79 02 36 300  Fax: 040 / 79 02 36 357  e-mail: umco@umco.de 

  

Datele se bazează pe informaţiile şi experienţa noastră actuală. În Fişa tehnică de securitate se descriu produsele din 
punctul de vedere al riscurilor pe care le prezintă. Datele nu garantează proprietăţile produsului. 

  

 


