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FISA DE DATE DE SECURITATE
(Norma REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010)

SECTIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUISI A SOCIETĂTII/ÎNTREPRINDERII
1.1. Element de identificare a produsului
Numele produsului : ANIOSPRAY QUICK
Codul produsului : 2084000
1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amesteculuisi utilizări contraindicate
Dezinfectarea suprafeţelor şi echipamentelor
Pentru informaţii suplimentare privind indicaţiile produsului, consultaţi eticheta.
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Personalitate Juridica : Laboratoires ANIOS.
Adresa : PAVE DU MOULIN .59260.LILLE - HELLEMMES.FRANCE.
Telefon : + 33 (0)3 20 67 67 67. Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68.
e:mail : fds@anios.com
www.anios.com
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă : + 33(0)1 45 42 59 59.
Societate/Organism : INRS.

SECTIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 şi modificărilor sale.
Lichid inflamabil, Categoria 2 (Flam. Liq. 2, H225).
Iritarea ochilor, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, Categoria 3 (Aquatic Chronic 3, H412).
Conform directivelor 67/548/CEE, 1999/45/CE şi modificărilor lor.
Inflamabil (R 10).
Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică: nociv (R 52/53).
Această mixtură nu prezintă pericol pentru sănătate, cu excepţia eventualelor valori limitate de expunere profesională (vezi paragrafele 3 şi 8).
2.2. Elemente pentru etichetă
Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 şi modificărilor sale.
Pictograme de pericol :

GHS07

GHS02

Cuvânt de avertizare :
PERICOL
Fraze de pericol :
H225
Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H319
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H412
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauţie -Generale :
P102
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Fraze de precauţie - Prevenire :
P210
A se feri de scântei şi flăcări expuse. Fumatul interzis.
P261
A se evita respirarea produsului pulverizat.
P273
Evitaţi dispersarea în mediu.
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P280
A se purta mănuşi de protecţie.
Fraze de precauţie - Intervenţie :
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.
Fraze de precauţie - Depozitare :
P403
A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.
Fraze de precauţie - Eliminare :
P501
Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos.
2.3. Alte pericole
Amestecul nu conţine „Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită” (SVHC) >= 0,1%, publicate de Agenţia Europeană pentru
Produse Chimice (ECHA), conform articolului 57 din REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Niciun alt pericol identificat potrivit datelor de până acum.

SECTIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
3.2. Amestecuri
Compoziţia :
identificare
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6
REACH:
01-2119457610-43

(CE) 1272/2008
GHS07, GHS02
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

67/548/CEE
F
F;R11

Nota
[1]

%
50 <= x % < 100

ETHANOL
INDEX: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
REACH:
01-2119457558-25

GHS02, GHS07
Dgr
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Xi,F
Xi;R36
F;R11
R67

[1]

0 <= x % < 2.5

GHS07, GHS05, GHS09
Dgr
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1,
H410
M Chronic = 10

C,N
C;R34
Xn;R22
N;R50/53

PROPAN-2-OL
CAS: 94667-33-1
EC: 619-057-3
REACH:
01-2119950327-36
PROPIONAT DE
N,N-DIDECIL-N-METILPOLI(OXIETIL)AMONIU

Informatii despre componenti. :
Formularea frazelor H, EUH şi a frazelor R: a se vedea secţiunea 16.
[1] Substanţă pentru care există valori limită de expunere la locul de muncă.

SECTIUNEA 4 : MĂSURI DE PRIM AJUTOR
In mod general, în caz de dubiu sau daca simptomele persista, consultati fara rezerve un medic.
NICIODATA nu dati sa inghita unei persoane inconstiente.
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
In caz de expunere prin inhalare :
Îndepărtaţi victima de locul expus şi duceţi-o afară.
In caz de împroscare sau de contact cu ochii :
Dacă este cazul, îndepărtaţi lentilele de contact.
Spălaţi cu apă proaspătă şi curată din abundenţă timp de 15 minute, ţinând pleoapele ridicate.
Aveţi grijă să nu introduceţi apă în ochiul nevătămat.
A se efectua tratament complementar într-o clinică oftalmologică sau de către un oftalmolog. Arătaţi ambalajul sau eticheta.
Continuaţi curăţarea până la consultaţia medicală.
In caz de împroscare sau de contact cu pielea :
A se îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată sau murdară. Acesta nu va mai fi folosită fără a fi decontaminată.
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A se clăti imediat cu apă din abundenţă.
În cazul iritării pielii, consultaţi un medic. Arătaţi ambalajul sau eticheta.
In caz de înghitire :
Clătiţi gura, nu permiteţi victimei să bea, nu induceţi voma, calmaţi persoana şi transportaţi-o imediat la spital sau la medic. Arătaţi eticheta
medicului.
4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate
A se vedea secţiunea 11
4.3. Indicatii privind orice fel de asistentă medicală imediatăsi tratamentele speciale necesare
A se ţine cont de indicaţiile medicului

SECTIUNEA 5 : MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
Inflamabil.
Pulverizaţi apă pentru a răci suprafeţele expuse la surse de foc şi pentru a proteja personalul.
A se ţine departe de sursele de foc produsele comburante.
A se ţine departe de sursele de foc, orice material inflamabil.
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere adecvate
Impiedicati apa rezultata din lupta contra incendiului sa patrunda în canalizarea de scurgere sau cursuri ale apelor.
A se folosi extinctoare pe bază de pudră sau spumă.
Spume speciale pentru lichide polare, pudre şi dioxid de carbon.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul în cauză
Un incendiu va produce adesea un fum gros negru. Expunerea la produsele de descompunere poate comporta riscuri pentru sanatate.
Nu respirati fumurile.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
Cei ce vor interveni vor fi echipati cu aparate de protectie respiratorie autonome izolante.
Salopetă completă de protecţie.

SECTIUNEA 6 : MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ
6.1. Precautii personale, echipament de protectiesi proceduri de urgentă
A se referi la masurile de protectie enumerate in rubricile 7 si 8.
Menţineţi la distanţă persoanele neprotejate.
Puneţi toate sursele inflamabile în afara oricărui pericol şi păstraţi-le la distanţă.
Eliminaţi toate sursele posibile de aprindere şi ventilaţi încăperile.
6.2. Precautii pentru mediul înconjurător
Inconjurati si adunati scurgerile cu materiale absorbante necombustibile, de exemplu: nisip, pamânt, sticla pisata în butoaie în vederea eliminarii
deseurilor.
Daca produsul contamineaza pânzele freatice, râuri sau canalizari, preveniti autoritatile competente dupa procedurile regulamentare.
Amplasaţi butoaie în vederea eliminării deşeurilor recuperate conform reglementărilor în vigoare (a se vedea secţiunea 13).
Nu aruncaţi în mediile naturale (cursuri de apă, soluri, vegetaţie, etc.)
6.3. Metodesi material pentru izolarea incendiilorsi pentru curătenie
Absorbiţi produsul vărsat cu materiale absorbante necombustibile, şi măturaţi sau scoateţi cu făraşul. Puneţi deşeurile în containere pentru a fi
eliminate. Nu le amestecaţi cu niciun alt deşeu. Spălaţi cu apă din abundenţă suprafaţa contaminată.
Nu recuperaţi produsul pentru a-l reutiliza.
6.4. Trimiteri către alte sectiuni
Observaţii privind eliminarea: a se vedea secţiunea 13.

SECTIUNEA 7 : MANIPULAREASI DEPOZITAREA
7.1. Precautii pentru manipularea în conditii de securitate
Produs pentru uz extern - A nu se înghiţi.
A se evita orice contact cu pielea şi ochii.
Manipulaţi, respectând instrucţiunile de folosire de pe etichetă.
Nu respiraţi aerosolii şi particulele rezultate din vaporizare.
A se manipula la o temperatură de cel mult 45°C.
A se manipula într-un loc bine aerisit (reînnoire a aerului de 10-15 ori pe oră).
A se manipula într-un loc bine aerisit, cu extragere la sursă, în timpul opera?iunilor de transfer al unor cantită?i mari.
Prevenirea incendiilor :
Utilizaţi amestecul în spaţii lipsite de orice flacără deschisă sau alte surse de igniţie şi să aveţi un echipament electric protejat.
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Pastrati ambalajele bine inchise si îndepartatile de sursele de caldura, de scântei si flacara deschisa.
Nu utilizati unelte care pot provoca scântei. Nu fumati.
Interziceti accesul persoanelor neautorizate.
A se păstra la loc ferit de materialele inflamabile.
Echipamente si proceduri recomandate :
Pentru protecţia individuală, a se vedea secţiunea 8.
Observati precautiile indicate pe eticheta deasemeni reglementarile în privinta protectiei muncii.
Evitaţi contactul amestecului cu ochii.
Aerisiţi bine încăperea.
Sursă de apă în apropiere.
Echipamente si proceduri interzise :
Fumatul, consumarea de alimente şi de băuturi sunt interzise în locurile unde se utilizează amestecul.
7.2. Conditii de depozitare în conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităti
Păstraţi recipientul bine închis.
A se păstra numai în recipientul original, la loc răcoros şi bine aerisit, ferit de orice sursă de aprindere, de căldură şi de lumina solară directă.
Temperatură de depozitare recomandată: de la +5°C la +25°C.
A nu se depăşi termenul de valabilitate indicat pe ambalaj.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Uz exclusiv profesional
Consultaţi paragraful 1 pentru indicaţia produsului

SECTIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALĂ
Datele acestui capitol se raportează la produsul specific indicat în acest document. În cazul manipulării concomitente şi/sau a expunerii simultane
la diferiţi agenţi chimici, aceştia din urmă trebuie imperativ luaţi în considerare în alegerea echipamentelor de protecţie individuală.
VLM/VME (Valoare Limită de Expunere şi Valoare Medie de Expunere) prezentate mai sus sunt menţionate de numărul CAS al substanţei.
Paragraful 3 precizează numele chimic corespondent numărului CAS.
8.1. Parametri de control
Valori limită de expunere profesională :
- Germania - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS
VME :
VME :
Depăşire
Observaţii
64-17-5
500 ml/m3
960 mg/m3
2(II)
DFG. Y
67-63-0
200 ml/m3
500 mg/m3
2(II)
DFG, Y
- Belgia (Hotărârea din 19/05/2009, 2010) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Definiţie :
64-17-5
1000 ppm
67-63-0
400 ppm
500 ppm
- Franţa (INRS - ED984 :2008) :
CAS
VME-ppm :
VME-mg/m3 :
VLE-ppm :
VLE-mg/m3 :
64-17-5
1000
1900
5000
9500
67-63-0
400
980
- Spania (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Definiţie :
64-17-5
1000 ppm
67-63-0
400 ppm
500 ppm
- Polonia (2009) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Definiţie :
64-17-5
1900 mg/m3
67-63-0
900 mg/m3
1200 mg/m3
- Cehia (Regulamentul nr. 361/2007) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Definiţie :
64-17-5
1000 mg/m3
3000 mg/m3
67-63-0
500 mg/m3
1000 mg/m3
- Slovacia (Regulamentul nr. 300/2007) :
CAS
TWA :
STEL :
Ceiling :
Definiţie :
64-17-5
500 ppm
960 mg/m3
II..1
67-63-0
200 ppm
500 mg/m3
II..1
- Elveţia (SUVA 2009) :
CAS
VME-mg/m3:
VME-ppm:
VLE-mg/m3:
VLE-ppm:
64-17-5
960
500
1920
1000
67-63-0
500
200
1000
400

Criterii :
Note :
Criterii :
Criterii :
Criterii :
Criterii :

Timp:
4x15
4x15
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8.2. Controale ale expunerii
Controale tehnice adecvate
Asiguraţi-vă de buna aerisire a încăperilor. Concentraţiile din atmosferă de la locul de muncă nu trebuie să depăşească valorile limită date în
condiţiile normale de utilizare.
Măsuri de protecţie individuală, cum ar fi echipamentele de protecţie individuală
Utilizaţi echipamente de protecţie individuală curate şi corect întreţinute.
Depozitaţi echipamentele de protecţie individuală într-un loc curat, departe de zona de lucru.
În timpul utilizării, nu consumaţi alimente, băuturi şi nu fumaţi. Dezbrăcaţi şi spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de a o reutiliza. Asiguraţi o
ventilaţie adecvată, în special în spaţiile închise.
- Protecţia ochilor/feţei
Evitati contactul cu ochii.
A se pune la dispoziţia personalului ochelari de siguranţă cu protecţie laterală.
A se prevedea locul de muncă cu aparate pentru baie oculară.
În lipsă, sursă de apă în apropiere
- Protecţia mâinilor
Alegerea mănuşilor trebuie făcută în funcţie de aplicaţie şi de durata de utilizare a locului de muncă.
Mănuşile de protecţie trebuie alese în funcţie de locul de muncă: alte produse chimice care pot fi manipulate, protecţii fizice necesare (tăiere,
înţepare, protecţie termică), dexteritate necesară.
În timpul manipulării acestui produs, purtaţi mănuşi adecvate.
Sunt recomandate îndeosebi mănuşile din cauciuc sintetic sau din cauciuc nitril.
În cazul apariţiei de semne de degradare, mănuşile trebuie înlocuite imediat.
- Protecţia corpului
Personalul va purta îmbrăcăminte de lucru spălată în mod regulat.
După contactul cu produsul, toate părţile contaminate ale corpului vor trebui să fie spălate.
- Protecţia respiratorie
În caz de aerisire insuficientă, existând riscul depăşirii VLE/VME, purtaţi un aparat respirator adecvat.
Mai ales mască de tip A2P2

SECTIUNEA 9 : PROPRIETĂTILE FIZICE SI CHIMICE
9.1. Informatii privind proprietătile fizice si chimice de bază
Informaţii generale:
Stare Fizica :

Lichid Fluid.

Informaţii importante legate de sănătate, siguranţă şi mediu :
pH :
Punct/interval de fierbere :
Punct de aprindere :
Presiune de vapori (50°C) :
Densitate :
Hidrosolubilitate :
Punct/interval de topire :
Temperatura de autoinflamare :
Punct/interval de descompunere :

5.80 .
Neutru.
> 35°C
21.50 °C.
neimplicata.
+/- 0.9
Solubil.
neprecizat.
neprecizata.
neprecizat.

9.2. Alte informatii
Miros :

parfumat

SECTIUNEA 10 : STABILITATESI REACTIVITATE
10.1. Reactivitate
Nu există reacţii periculoase dacă prescripţiile/indicaţiile privind depozitarea şi manipularea sunt respectate.
10.2. Stabilitate chimică
Acest amestec este stabil în condiţiile de manipulare şi depozitare recomandate în secţiunea 7.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Cf. secţiunile 10.1 & 10.2
10.4. Conditii de evitat
A nu se pulveriza deasupra unei flăcări sau deasupra oricărui corp incandescent.
A se evita expunerea la căldură.
10.5. Materiale incompatibile
A nu se amesteca cu alte produse.
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Toate materialele sensibile la alcool
Consultaţi dosarul ştiinţific*: Diagrama compatibilităţilor pentru produse/materiale
* disponibil la cerere
10.6. Produsi de descompunere periculosi
La temperaturi mari, produse periculoase de descompunere se pot produce, sub formă de fum, din monoxizi şi dioxizi de carbon, oxizi de azot.

SECTIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE
11.1. Informatii privind efectele toxicologice
11.1.1. Substanţe
Necunoscut
11.1.2. Amestec
Datele toxicologice ale amestecului (rezultate din studii sau din aplicarea metodei convenţionale) sunt descrise mai jos.
Toxicitate acută :
Estimarea toxicităţii acute (ETA)*:
ETA orală:

> 2000 mg/kg

* conform metodei de calcul prezentată în regulamentul CLP (Clasificare, Etichetare, Ambalare) Partea a 3-a Capitolul 3.1, din datele diferitelor
componente prezente în produs
Ingestia poate genera o iritare a aparatului digestiv, o durere abdominală, dar şi dureri de cap şi greţuri.
Coroziune cutanată/iritaţie cutanată :
Posibilitatea apariţiei mâncărimii cu roşeaţă locală uşoară spre moderată.
Leziuni oculare grave/iritaţie oculară :
Poate cauza o uşoară iritare oculară: simptomele conjunctivitei: roşeaţă şi lăcrimare.

SECTIUNEA 12 : INFORMATII ECOLOGICE
Informaţiile următoare sunt bazate pe datele relative la componente.
A se evita scurgerea produsului în cursurile de apă.
12.1. Toxicitate
12.1.2. Amestecuri
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
12.2. Persistentăsi degradabilitate
Nu este disponibilă nicio dată.
12.3. Potential de bioacumulare
Nu este disponibilă nicio dată.
12.4. Mobilitate în sol
Nu este disponibilă nicio dată.
12.5. Rezultatele evaluării PBT si vPvB
Nu este disponibilă nicio dată.
12.6. Alte efecte adverse
Nu este disponibilă nicio dată.

SECTIUNEA 13 : CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
Trebuie stabilită o gestionare corespunzătoare a deşeurilor reprezentate de amestec şi/sau de recipientul acestuia, conform dispoziţiilor directivei
2008/98/CE.
Ambalajele nu trebuie refolosite.
Nu aruncaţi în cursurile de apă.
13.1. Metode de tratare a deseurilor
Deseuri :
Gestionarea deşeurilor se face fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului şi, în special, fără a crea risc pentru apă, aer, sol,
faună sau floră.
Reciclati sau eliminati conform legislatiei in vigoare, de preferinta printr-o unitate de reciclare sau o firma autorizata.
Ambalaje murdare :
Goliti complet recipientul.Pastrati eticheta/etichetele pe recipient.
A se duce la o unitate de reciclare.
Codurile deseurilor (Directiva 2001/573/EC, 2006/12/EEC, Directiva 94/31/EEC relative la deseurile periculoase) :
18 01 06 * produse chimice pe bază de sau continând substante periculoase
Pentru informaţii:
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Codul deşeului este indicat cu titlu informativ.
Codul deşeurilor trebuie stabilit de către utilizator, în conformitate cu aplicarea produsului.
18 = Deşeuri provenind de la îngrijirea medicală sau veterinară şi/sau de la cercetarea asociată (excepţie făcând deşeurile de bucătărie şi de
restaurant neprovenind direct din îngrijirea medicală)

SECTIUNEA 14 : INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
Transportati produsul conform dispozitiilor ADR pentru sosea, al RID pentru calea ferata, al IMDG pentru mare, si al ICAO/IATA pentru
transportul aerian (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014).
14.1. Numărul ONU
1170
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expeditie
UN1170=ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
- Clasificarea :

3
14.4. Grupul de ambalare
II
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
ADR/RID
IMDG

Clasa
3
Clasa

Grupa
II
Grupa

Eticheta
3
LQ

Ident.
33
EMS

LQ
1L
Dispo.

Dispo.
144 601
EQ

II
Grupa

1L
Pasager

F-E,S-D
Pasager

144
Cargo

E2
Cargo

3

Cod
F1
2°Etichet
a
2°Etichet
a
-

IATA

3
Clasa

II

353

5L

364

60 L

3

-

II

Y341

1L

-

-

EQ
E2

Cat.
2

nota

EQ

A3 A58
A180
A3 A58
A180

E2

Tunel
D/E

E2

Pentru cantităţile limitate, consultaţi secţiunea 2.7 a OACI/IATA şi capitolul 3.4 al ADR şi l’IMDG.
Pentru cantităţile exceptate, consultaţi secţiunea 2.6 a OACI/IATA şi capitolul 3.5 al ADR şi l’IMDG.
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 si Codul IBC
Nu se aplică

SECTIUNEA 15 : INFORMATII DE REGLEMENTARE
15.1. Regulamente/legislatie în domeniul securitătii, sănătătii si al mediului specifice (specifică) pentru substanta sau amestecul în cauză
- Informaţii referitoare la clasificare şi etichetare, care figurează în secţiunea 2:
Următoarele reglementări au fost luate în considerare:
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 modificat prin regulamentul (CE) nr. 618/2012
- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 modificată de reglementarea (UE) nr. 758/2013
15.2. Evaluarea securitătii chimice
Informaţiile obţinute din evaluarea siguranţei chimice a substanţelor prezente în cadrul produsului sunt integrate în secţiunile adecvate din
prezenta fişă de date de siguranţă, de fiecare dată când este necesar.

SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMATII
Conditiile de lucru ale utilizatorului nefiindu-ne cunoscute, informatiile date în prezenta fisa de securitate sunt bazate pe cunostintele noastre si pe
reglementarile atât nationale cât si comunitare.
Intotdeauna este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru a raspunde exigentelor legale si reglementarilor locale.
Informaţiile oferite în prezenta fişă de date de siguranţă trebuie considerate ca fiind o descriere a cerinţelor de siguranţă aplicabile acestui
amestec.
Este recomandată transmiterea informaţiilor acestei fişe de date de securitate utilizatorilor, eventual într-o formă adecvată.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [17204-24180-32148-015379] - 2015-02-06 - 06:43:02

FISA DE DATE DE SECURITATE (REGULAMENTUL (CE) n° 1907/2006 - REACH)
ANIOSPRAY QUICK - 2084000

Versiunea 4.1 (25-07-2014) - Pagina 8/8

Această informaţie se referă la produsul descris specific şi nu poate fi valabilă în combinaţie cu alt(e) produs(e). Produsul nu trebuie întrebuinţat
în alte scopuri decât cele specificate în rubrica 1, fără a fi obţinut în preleabil instrucţiuni scrise de manipulare.
MODIFICĂRI FĂCUTE FA?Ă DE VERSIUNEA PRECEDENTĂ
- Punerea în aplicare a clasificării şi etichetării conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008.
Etichetarea cu frazele H, EUH şi frazele R menţionate în secţiunea a 3-a :
H225
H302
H314
H319
H335
H336
H400
H410
R 11
R 22
R 34
R 36
R 50/53
R 67

Lichid şi vapori foarte inflamabili.
Nociv în caz de înghiţire.
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Foarte inflamabil.
Nociv în caz de înghiţire.
Provoacă arsuri.
Iritant pentru ochi.
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

Abrevieri :
ADR : Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
GHS02 : flacără
GHS07 : semnul exclamării

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [17204-24180-32148-015379] - 2015-02-06 - 06:43:02

