
PREVENTOL CD 601

IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC
PERICULOS ŞI A FIRMEI SAU ÎNTREPRINDERII

FIŞA TEHNICĂ DE
SECURITATE

Denumire produs

PREVENTOL CD 601

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România

1.

:

Utilizarea
substanţei/preparatului
chimic periculos

: Biocid pentru utilizări industriale

Identificarea substanţei sau preparatului chimic periculos

Furnizor / Producător : LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
51369 Leverkusen, Germany, Telephone: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

04942647

Număr telefon de urgenţă : 0722 24 11 24 (Bayer S.R.L.) sau
+49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)

IDENTIFICAREA PERICOLELOR
SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale.

Pericole fizice / chimice : Inflamabil.

:Pericole pentru sănătatea
oamenilor

Nociv prin inhalare.  Provoacă arsuri grave.  Iritant pentru căile
respiratorii.  Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact
cu pielea.

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

2.

COMPOZIŢIA/INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE
Definiţia produsului
(REACH)

:
Da.

Numărul
CAS

% Număr CE ClasificareDenumirea ingredientului

3.

Numărul
REACH

Preparat

propan-2-ol 67-63-0 15 - 18 200-661-7 F; R11
Xi; R36
R67

dioctyl sodium sulfosuccinate 577-11-7 6 - 9 209-406-4 Xi; R41, R38
bifenil-2-ol 90-43-7 6 - 8 201-993-5 Xi; R36/37/38

N; R50
4-chloro-3-methylphenol 59-50-7 4 - 5 200-431-6 Xn; R21/22

Xi; R41
R43
N; R50

glutaral 111-30-8 3 - 5 203-856-5 T; R23/25
C; R34
R42/43
N; R50

sodium lauryl ether sulphate 68891-38-3 2 - 3 Xi; R36/38
lactic acid 50-21-5 1 - 2 200-018-0 Xi; R41, R38
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Numărul
CAS

% Număr CE ClasificareDenumirea ingredientului Numărul
REACH

Limitele expunerii ocupaţionale, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

etanol 64-17-5 1 - 2 200-578-6 F; R11

Contact cu pielea

4.
Măsuri de prim ajutor

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

Solicitaţi imediat asistenţă medicală.  Mutaţi persoana expusă într-o
zonă cu aer curat.  În cazul în care se presupune că aburii nu s-au
risipit, salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat
respirator autonom corespunzător.  Menţineţi persoana la cald şi în
stare de repaus.  Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată
sau dacă survine stopul respirator, se va face respiraţie artificială
sau se va administra oxigen de către personalul calificat.  Poate fi
periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin respiraţie
gură-la-gură.  Dacă persoana afectată este inconştientă, va fi
aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul.
Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă
precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.  În caz de neplăceri
sau de apariţie a simptomelor, se va evita expunerea ulterioară.

Solicitaţi imediat asistenţă medicală.  Gura va fi spălată cu apă.
Mutaţi persoana expusă într-o zonă cu aer curat.  Menţineţi
persoana la cald şi în stare de repaus.  Dacă materialul a fost
înghiţit şi persoana expusă este conştientă, daţi-i să bea mici
cantităţi de apă.  Opriţi-vă dacă persoana se simte rău, întrucât
vomitatul poate fi periculos.  Nu induceţi voma decât dacă sunteţi
instruit în acest sens de personalul medical.  În caz de apariţie a
vomei, capul trebuie ţinut în jos, pentru ca voma să nu pătrundă în
plămâni.  Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către un medic.
Nu administraţi nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut
cunoştinţa.  Dacă persoana afectată este inconştientă, va fi aşezată
în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul.  Menţineţi
căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum
gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Solicitaţi imediat asistenţă medicală.  Pielea contaminată va fi
spălată cu apă şi săpun.  Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi
încălţămintea contaminată.  A se continua clătirea pentru cel puţin
10 minute.  Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către un
medic.  În caz de neplăceri sau de apariţie a simptomelor, se va
evita expunerea ulterioară.  A se spăla îmbrăcămintea înainte de
reutilizare.  Curăţaţi temeinic încălţămintea înainte de reutilizare.

Solicitaţi imediat asistenţă medicală.  Se vor spăla imediat ochii, cu
apă din abundenţă, ridicînd din când în când pleoapele superioare
şi inferioare.  Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact;
dacă da, scoateţi-le.  A se continua clătirea pentru cel puţin 10
minute.  Arsurile chimice trebuie tratate imediat de către un medic.
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MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR5.

Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate
persoanele din apropiere.  Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care
implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare.
Se vor muta recipientele din zona de incendiu, dacă operaţiunea nu
implică riscuri.  A se pulveriza apă, pentru a se menţine temperatura
scăzută a recipientelor expuse la foc.

Produse cu combustie
periculoasă

Pericole speciale prezentate
de expunere

Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele
materiale:
oxizi de carbon
oxizi de sulf
compuşi halogenaţi
oxid/oxizi metalic/metalici

Lichid inflamabil.  În cazul unui incendiu sau prin încălzire va avea
loc o creştere a presiunii, iar recipientul se poate sparge, cu risc
ulterior de explozie.  Scurgerea în canalizare poate crea pericol de
incendiu sau explozie.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător
şi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă,
funcţionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie
special pentru pompieri

A se folosi produse chimice uscate, CO2, apă pulverizată (perdea)
sau spumă.

Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

:

A nu se folosi jet de apă.

Adecvat :

Neadecvat :

6. MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

Măsuri de prevedere
privind mediul înconjurător

Măsuri de prevedere
personale

A se opri scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă risc.  Mutaţi
recipientele din zona cu lichid vărsat.  Împiedicaţi pătrunderea în
canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise.  A se îndigui
şi colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante
necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică
sau diatomit) şi a se pune într-un recipient adecvat în vederea
eliminării conform reglementărilor locale (a se vedea secţiunea 13).
A se utiliza unelte care nu produc scântei şi echipamente antiex.  A
se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul
eliminării deşeurilor.  Materialul absorbant contaminat poate
prezenta aceleaşi pericole ca şi produsul vărsat.  Notă: a se vedea
secţiunea 1 pentru informaţiile de contact în caz de urgenţă şi
secţiunea 13 pentru eliminarea deşeurilor.

:

: Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal
sau fără o pregătire corespunzătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  Nu
atingeţi şi nu păşiţi prin materialul împrăştiat.  A se închide toate
sursele de aprindere.  Sunt interzise fumatul, folosirea torţelor de
semnalizare şi a flăcărilor în zona critică.  A se evita inhalarea
vaporilor sau a aburilor.  A se asigura o ventilaţie adecvată.
Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător
(a se vedea secţiunea 8).

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi
contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se
anunţa autorităţile competente în cazul în care produsul a poluat
mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :
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A se opri scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă risc.  Mutaţi
recipientele din zona cu lichid vărsat.  A se dilua cu apă şi a se
curăţa, dacă este hidrosolubil, sau a se absorbi cu un material uscat
inert şi a se pune într-un recipient destinat evacuării deşeurilor.  A se
utiliza unelte care nu produc scântei şi echipamente antiex.  A se
elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul
eliminării deşeurilor.

Împrăştiere uşoară :

MANIPULARE ŞI DEPOZITARE7.

Ambalaje

A se folosi recipientul original.:Recomandat

Manipulare

Depozitare : A se păstra în conformitate cu reglementările locale.  A se păstra
într-o zonă izolată şi aprobată.  A se păstra în recipientul original,
protejat de lumina directă a soarelui, intr-un loc uscat, răcoros şi
bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Secţinunea
10) şi de produse de mancare şi de băut.  A se elimina toate
sursele de aprindere.  A se ţine separat de materialele oxidante.
Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare.
Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute
în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.  A nu se păstra în
recipiente neetichetate.  A se utiliza un ambalaj (recipient)
corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător
(a se vedea secţiunea 8). Consumarea de alimente, de lichide şi
fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare şi
prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe mâini şi pe
faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma.
Persoanele cu antecedente de sensibilizare a pielii sau astm, alergii
sau boli de respiraţie cronice sau recurente nu trebuie angajate în
nici unul din procesele în care este utilizat acest produs. A se evita
contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inhalaţi vaporii sau
aburii. A nu se ingera. A se folosi numai în condiţii de aerisire
adecvată. În cazul în care ventilaţia nu este corespunzătoare,
purtaţi aparat respirator adecvat. A nu se intra în zonele de
depozitare şi în spaţiile închise decât dacă acestea sunt ventilate în
mod adecvat. A se păstra în recipientul original sau într-un alt
recipient aprobat, confecţionat dintr-un material compatibil, închis
ermetic atunci când nu este utilizat. A se păstra şi folosi departe de
surse de căldură, scântei, flacără deschisă sau orice alte surse de
aprindere. Folosiţi echipament electric anti-ex (pentru ventilaţie,
iluminat şi manipularea materialelor). A se folosi unelte care nu
produc scântei. Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor de
electricitate statică. Pentru a evita pericolul de incendiu sau
explozie, descărcaţi electricitatea statică în timpul transferului,
legând la pământ şi fixând recipientele şi echipamentul înainte de
transferarea materialului. Recipientele goale conţin resturi de
produs şi pot fi periculoase.

:
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8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ

A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Utilizaţi metode
de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau alte
măsuri tehnice de control pentru a menţine expunerea muncitorilor
la substanţe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate
sau obligatorii.  Mijloacele tehnice de control trebuie, de asemenea,
să menţină concentraţiile de gaze, vapori sau praf sub orice limite
inferioare de explozie.  A se utiliza echipamente de ventilaţie antiex.

:Măsuri tehnice

Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaţi
un aparat respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer,
de mărime adecvată, corespunzător unui standard aprobat.
Alegerea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe nivelurile de
expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de periculozitate al
produsului şi pe limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului
ales.
Recomandat: Mască de protecţie a respiraţiei cu filtru ABEK

:Protecţia respiraţiei

Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul manipulării
produselor chimice întotdeauna trebuie purtate mănuşi
impermeabile, rezistente la substanţe chimice, conforme unui
standard aprobat.  După contaminare cu produsul înlocuiţi imediat
mănuşile şi îndepărtaţi-le corespunzător.
<1 ore (timp de penetrare): Policloropren - CR sau Clorură de
polivinil - PVC

:Protecţia mâinilor

Proceduri de monitorizare
recomandate

: Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate
apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de
muncă sau biologice în vederea determinării eficacităţii aerisirii sau
a altor măsuri de control şi / sau necesităţii utilizării echipamentelor
de protecţie respiratorie.  Se va lua în considerare Standardul
European EN 689 pentru metodele de evaluare a expunerii prin
inhalare de agenţi chimici şi ghidurile naţionale pentru metodele de
determinare a substanţelor periculoase.

Măsuri de management al riscului

Echipament de protecţie individual

Controlul expunerii ocupaţionale

propan-2-ol Ministry of Social Assistance and Family Policies and
Ministry of Public Health (România, 10/2006).

VLA: 200 mg/m3 8 oră/ore.
VLA: 81 ppm 8 oră/ore.
Termen scurt: 500 mg/m3 15 minut/minute.
Termen scurt: 203 ppm 15 minut/minute.

dioctyl sodium sulfosuccinate Ministry of Social Assistance and Family Policies and
Ministry of Public Health (România, 10/2006).

Termen scurt: 20 mg/m3 15 minut/minute.
etanol Ministry of Social Assistance and Family Policies and

Ministry of Public Health (România, 10/2006).
VLA: 1900 mg/m3 8 oră/ore.
VLA: 1000 ppm 8 oră/ore.
Termen scurt: 9500 mg/m3 15 minut/minute.
Termen scurt: 5000 ppm 15 minut/minute.
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În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării
expunerii la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta
dispozitiv de protecţie a ochilor, ce corespunde unui standard
aprobat.
Recomandat: ochelari de protecţie cu ecrane laterale

:Protecţia ochilor

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului
trebuie selectate pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate
şi trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea
acestui produs.
Recomandat: Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie.

:Protecţia pielii

Măsuri igienice : Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea
produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi
toaleta, precum şi la terminarea programului de lucru.  A se folosi
tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potenţial
contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi
duşurile de siguranţă să fie aproape de locul de muncă.

:Măsuri tehnice Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau
de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de
protecţie a mediului înconjurător.  În unele cazuri, se vor impune
modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau modificări
tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce
emisiile la niveluri acceptabile.

Controlul expunerii mediului

>100 °C (1013 hPa)

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE
SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS

Stare fizică

Punct de topire

Punct de fierbere

Lichid.

<0°C (<32°F)

Caracteristică.Miros

Incolor.Culoare

Temperatură de
inflamabilitate

Recipient închis, în formă de cupă: 34°C (93.2°F) [DIN 51755]

9.

:

:

:

:

:

:

Informaţii generale

Aspect

Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu

Miscibil în apă.Solubilitatea :

Densitate : 1 la 1.1 kg/L (20 °C)

Condiţii de evitat

STABILITATE ŞI REACTIVITATE10.

: Evitaţi toate sursele posibile de aprindere (scântei sau flacără).  Nu
presurizaţi, tăiaţi, sudaţi, alămiţi, lipiţi, găuriţi, rectificaţi sau expuneţi
recipientele la căldură sau surse de aprindere.

Produsul este stabil.Stabilitate :

Posibilitatea unor reacţii
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii
periculoase.
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Produse de descompunere
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma
produşi de descompunere periculoşi.

Reactiv sau incompatibil cu următoarele materiale:  materiale
oxidante

Materiale de evitat :

INFORMAŢII TOXICOLOGICE11.

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata
expunerii

Inhalare : Nociv prin inhalare.  Iritant pentru căile respiratorii.  Poate provoca
sensibilizare prin inhalare.

Poate cauza arsuri ale cavităţii bucale, esofagului şi stomacului.:Ingerare

Foarte coroziv pentru piele.  Provoacă arsuri grave.  Poate provoca
sensibilizare în contact cu pielea.

:Contact cu pielea

Foarte coroziv pentru ochi.  Provoacă arsuri grave.:Contact cu ochii

Test

PREVENTOL CD 601 LD50
Dermic

- Şobolan >2000
mg/kg

- -

LD50
Orală

- Şobolan >2000
mg/kg

- -

LC50
Inhalare
Prafuri şi
ceţuri

- Şobolan -
Mascul

5.76 g/m³ 4 ore 403 Acute
Inhalation Toxicity

LC50
Inhalare
Prafuri şi
ceţuri

- Şobolan -
Femelă

4.15 g/m³ 4 ore 403 Acute
Inhalation Toxicity

Semne / simptome de supraexpunere

Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse
probleme respiratorii şi respiraţie cu şuierături
astm

:Inhalare

Ingerare Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri stomacale

:

Iritaţie/coroziune

Piele : Foarte coroziv. testat pe sobolani

Sensibilizant

Denumire produs /
ingrediente

Calea de
expunere

Specii Rezultat Descrierea testului

PREVENTOL CD 601 pielea Porcuşor de
Guineea

Sensibilizant -

Efecte cronice După instalarea sensibilizării, pot apărea reacţii alergice severe în
cazul expunerii ulterioare la niveluri extrem de reduse.

:

Toxicitate acută

Posibile efecte grave asupra sănătăţii
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Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata
expunerii

Test

Simptomele adverse pot include următoarele:
durere
lăcrimare
roşeaţă

Ochii :

Piele : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
roşeaţă
poate genera apariţia de flictene

INFORMAŢII ECOLOGICE12.
Date despre ecotoxicitate

Denumire produs /
ingrediente

propan-2-ol - Acut EC50
>100 mg/L

- Dafnie -
Daphnia
magna

48 ore

- Acut EC50
>100 mg/l

- Alge -
Scenedesmus
subspicatus

72 ore

- Acut LC50
>100 mg/L

- Peşte -
Leuciscus
idus

48 ore

bifenil-2-ol - Acut EC50
1.35 mg/l

- Alge 72 ore

- Acut EC50 2.7
mg/l

- Dafnie -
Daphnia
magna

48 ore

- Acut LC50 4
mg/l

- Peşte -
Oncorhynchus
mykiss

96 ore

4-chloro-3-methylphenol - Acut IC50 11.1
mg/l

- Alge -
Desmodesmus
subspicatus

96 ore

- Acut LC50 7.6
mg/l

- Peşte -
Pimephales
promelas

96 ore

- Acut LC50 3.9
mg/l

- Dafnie -
Daphnia
magna

48 ore

- Acut LC50
0.917 mg/l

- Peşte -
Oncorhynchus
mykiss

96 ore

Test SpeciiRezultat Durata
expunerii

Alte informaţii ecologice

Denumire produs /
ingrediente

Medie de viaţă
acvatică

Fotoliză Biodegradabilitate

propan-2-ol - - Rapid
bifenil-2-ol - - Rapid
4-chloro-3-methylphenol - - Rapid
glutaral - - Rapid
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Denumire produs /
ingrediente

Medie de viaţă
acvatică

Fotoliză Biodegradabilitate

propan-2-ol 70 % 10 zile -
bifenil-2-ol 75 % 28 zile 301D Ready Biodegradability -

Closed Bottle Test
4-chloro-3-methylphenol >90 % 28 zile OECD 301C Ready

Biodegradability - Modified MITI
Test (I)

glutaral 74 % 28 zile OECD 301D Ready
Biodegradability - Closed Bottle
Test

Denumire produs /
ingrediente

Perioadă (zile)Viteza de
degradare/
nivel de
eliminare (%)

Test

Indisponibil.

Potenţialul bioacumulator

Denumire produs /
ingrediente

LogPow BCF Potenţial

bifenil-2-ol 3 22 joasă
4-chloro-3-methylphenol 3 10 joasă
glutaral -0.33 Măsurat - joasă

MĂSURI PRIVIND EVACUAREA
SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS

13.

Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deşeu
periculos.

Deşeuri periculoase :

Metode de eliminare : Verificaţi posibilitatea de reutilizare.  Ambalaţi, respectiv închideţi
reziduurile de produs şi recipientele necurăţate, marcaţi-le şi
îndepărtaţi-le corespunzător sau revalorificaţi-le cu respectarea
prevederilor autorităţilor naţionale.  În cazul cantităţilor mai mari
consultaţi furnizorii.  În cazul predării mai departe a recipientului gol
necurăţat, trebuie atras atenţia persoanei care preia recipientul în
privinţa unei posibile periclitări prin resturile de produs.  În cazul
îndepărtării ca deşeu în cadrul UE trebuie utilizat codul de deşeu
corespunzător valabil conform Registrului European de Deşeuri
(EAV).  Printre altele este sarcina producătorului de deşeuri să
atribuie deşeurilor sale coduri de deşeuri specifice branşei şi felului
procesului, conform Registrului European de Deşeuri (EAV).

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL
Reglementare Numărul

ONU
Denumirea expediţiei Clasă PG Etichetă Informaţii

suplimentare
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Reglementare Numărul
ONU

Denumirea expediţiei Clasă PG Etichetă Informaţii
suplimentare

ADR/RID CORROSIVE LIQUID,
FLAMMABLE, N.O.S.
(GLUTARAL, 2-
PROPANOL)

8 II

IMDG CORROSIVE LIQUID,
FLAMMABLE, N.O.S.
(GLUTARAL, 2-
PROPANOL)

8 II

Corrosive liquid,
flammable, n.o.s.
(GLUTARAL, 2-
PROPANOL)

UN2920IATA 8

8CORROSIVE LIQUID,
FLAMMABLE, N.O.S.
(GLUTARAL, 2-
PROPANOL)

IIUN2920

II

UN2920

UN2920

ADNR

Număr de
identificare a
pericolului
83

Cantitate limitată
LQ22

Număr de
identificare a
pericolului
83

Cantitate limitată
LQ22

-

Avion de pasageri
808: 1 L

Avion comercial
812: 30 L

GGVSE UN2920 CORROSIVE LIQUID,
FLAMMABLE, N.O.S.
(GLUTARAL, 2-
PROPANOL)

8 II

Caustic./Caustică.
Combustibil./Combustibilă.
Temperatură de inflamabilitate (Recipient închis, în formă de cupă): 34°C (DIN 51755)
Iritant pentru piele şi ochi./Iritantă pentru piele şi ochi.
Puternic mirositor./Puternic mirositoare.
Sensibilitate la frig începând cu +5 °C.
Sensibilitate la căldură începând cu+30 °C.
A se păstra separat de alimente.

PG: Grupa de ambalare

Număr de
identificare a
pericolului
83

Cantitate limitată
LQ22
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INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE
APLICABILE

15.

Reglementări UE

Simbol sau simboluri
pentru pericole

:

Coroziv

4-chloro-3-methylphenol
glutaral

Aplicaţii industriale.

Conţine

Fraze de siguranţă S26- La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se
consultă medicul.
S28- La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă şi săpun.
S36/37/39- A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de
protecţie corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/faţa.
S45- În caz de accident sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta
imediat medicul (dacă este posibil, i se arată eticheta).
S60- A se elimina produsul şi ambalajul (recipientul) ca deşeu
periculos.

R10- Inflamabil.
R20- Nociv prin inhalare.
R35- Provoacă arsuri grave.
R37- Iritant pentru căile respiratorii.
R42/43- Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu
pielea.

Fraze de risc

:

:

Clasificarea şi etichetarea au fost efectuate conform Directivelor UE 67/548/CEE şi 1999/45/CE
(inclusiv amendamentele acestora) şi iau în considerare utilizarea standard a produsului.

ALTE INFORMAŢII16.

Istoric

Textul complet al frazelor R
la care se face referinţă în
secţiunile 2 şi 3  - România

: R11- Foarte inflamabil.
R10- Inflamabil.
R23/25- Toxic prin inhalare şi prin înghiţire.
R20- Nociv prin inhalare.
R21/22- Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R34- Provoacă arsuri.
R35- Provoacă arsuri grave.
R41- Risc de leziuni oculare grave.
R36- Iritant pentru ochi.
R37- Iritant pentru căile respiratorii.
R38- Iritant pentru piele.
R36/38- Iritant pentru ochi şi piele.
R36/37/38- Iritant pentru ochi, căile respiratorii şi piele.
R43- Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
R42/43- Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu
pielea.
R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.
R50- Foarte toxic pentru organismele acvatice.
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2009-03-20Data tipăririi

Data emiterii

Versiune

2009-03-20

1

Data punerii anterioare în
circulaţie

2008-06-20

:

:

:

:

Datele prezentate se bazează pe cunoştinţele noastre si experienta noastra actuale privind
produsul. Fisa tehnica de securitate  descrie produsul din punct de vedere al siguranţei în
utilizare. Informatiile nu constituie o  garanţie privind compoziţia, proprietăţile sau
performanţele produsului.

Aviz pentru cititor

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.
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