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Traducere din limba engleză  

 

 
 

 

 

1.1 Element de identificare a produsului 
 

Denumirea produsului: CorpuCid 01 Spray E 
Codul produsului: 
Utilizarea produsului: Dezinfectarea suprafețelor 

 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate  
Utilizări identificate: 
Substanță chimică de laborator 

 
Utilizări contraindicate 
Nu se cunosc. 

 
1.2 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate Producător/Distribuitor 

 

Importator:  
IVN Nettetal e.K. 

Herrenpfad Süd 31 
D-41334 Nettetal 

e-mail: info@corpusan.com 
Bürodienst: 02157-123682 (9-16h) 

 

1.3 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 
 

Organ consultativ național/ Centru pentru substanțe periculoase 
Număr de telefon: +49 (0) 2157 123682 (Acest serviciu este disponibil numai pentru profesioniștii din domeniul sănătății)  
Producător/Distribuitor/Importator 
Număr de telefon: +49 (0) 2157 123682 

 
 

 
 

2.1 Clasificarea substanței sau amestecului 
 

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CPL)  
Lichid inflamabil, categoria 2; H225 
Iritarea ochilor, categoria 2; H319 
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică, categoria 3, H336 

 
2.2 Elemente pentru etichetă 

 
Componentă/componente periculoasă/periculoase pentru etichetare  
Izopropanol (propan-2-ol 

 
Notă: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de 
protecție a feței  (a se vedea secțiunea 8) când umpleți (umpleți sau goliți) recipiente mai mari (<1000 ml). 

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 
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2.2 Elemente pentru etichetă 

 
Etichetarea (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008) 
Pictograme de pericol: 

 

 
Cuvânt de avertizare Pericol 
Fraze de pericol - fraze cu H: 
H225 Lichid și vapor extrem de inflamabile. 
H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
H336 Vaporii pot cauza somnolență și amețeli. 

 
Instrucțiuni de securitate - fraze cu P: 
P210 A se evita expunerea la căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flacără deschisă și alte surse de aprindere. Nu fumați. 
P260 Nu inhalați vapori. 
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a 
feței. 
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Eliminați orice 
lentile de contact existente, dacă este posibil. Continuați să vă clătiți. 
P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. 

 
2.3 Alte pericole 

 
Substanțele chimice sunt în mod inerent periculoase. Prin urmare, numai personalul instruit poate realiza 
manipularea acestor acordând atenția necesară. 

 

 
 

Caracterizarea chimică 
Soluție alcoolică  
Ingrediente periculoase 

 

Nr. CAS Bezeichnung Anteil 

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

67-63 (-0-
16h) 

Propan-2-ol 70% 

200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25  

Lich. Infl. 2 Iritare oculară 2, STOT SE 3; H225, H319, H336 

 

Nr EG. Nr. index: Număr REACH  

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

64-17-5 Etanol 0,1% 

200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43-001  

F, R11 

 

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 
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Pentru textul complet al frazelor de pericol din această secțiune, a se vedea secțiunea 16. 
 

 
 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 

Scoateți îmbrăcămintea contaminată. 
 

După inhalare: Asigurați aer curat. Dacă apar simptome sau dacă aveți îndoieli, cereți sfatul medicului. 
 

După contactul cu pielea: Spălați pielea sub duș  / cu apă. Dacă apar simptome sau dacă aveți îndoieli, cereți sfatul 
medicului. 

 
După contactul cu ochii: țineți pleoapele deschise și clătiți bine cu apă curată timp de cel puțin 10 minute. Dacă iritația 
oculară persistă, consultați un oftalmolog. 

 
După înghițire: clătiți gura. Sunați medicul dacă nu vă simțiți bine. 

 
 

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

Greață, vomă, iritație, somnolență, somnolență, efecte narcotice. 
 
 

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

- 
 

 
 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
 

Agenți de stingere corespunzători: Spumă rezistentă la alcool, substanță chimică uscată, dioxid de carbon, mediu de 
stingere inutilizabil cu apă: Jet complet de apă 

5.2 Pericole speciale generate de substanță sau amestec 

Riscuri speciale în timpul stingerii incendiilor 
Pericol de incendiu 
A se ține departe de sursele de căldură sau aprindere. 
Lanternă la o distanță cât mai mare posibilă. 
Prevenirea acumulării vaporilor care pot forma concentrații explozive. Se pot acumula vapori în zonele joase. 
Produși de ardere periculoși: Dioxid de carbon, monoxid de carbon 

 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 

 
Utilizați o mască de respirație dependent de tubul de oxigen. Îmbrăcăminte de protecție. 

Informații suplimentare: 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
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Vaporii sunt mai grei decât aerul și se împrăștie pe sol. Amestecul cu aburi este exploziv, chiar și în containere goale și 
necurățate. Răciți recipientele aflate în pericol cu jet de apă pulverizată. Reziduurile rezultate în urma incendiilor și apa 
contaminată folosită pentru stingerea incendiilor pot fi eliminate în conformitate cu reglementările locale. 

 

 
 

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 
 

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Asigurați o ventilație corespunzătoare. La degajarea gazelor, purtați protecție 
respiratorie. Evitați contactul cu ochii. 

 
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 

 
Nu eliminați în sistemul de canalizare/ape de suprafață/pânza freatică. 

 
6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

 
Procedura de curățare: Îndepărtați toate sursele de aprindere dacă puteți face asta în condiții de siguranță. Eliminați scurgerile 
dacă acest lucru este posibil fără asumarea de riscuri. Izolați materialele care se scurg, folosind material absorbant 
neinflamabil (de exemplu, nisip, pământ, pământ de diatomee, vermiculită) și adunați-le și puneți-le într-un recipient pentru a 
fi eliminate conform regulamentelor locale/naționale (a se vedea secțiunea 13). Spălați urmele cu apă. Dacă sunt dispersate 
cantități mari, izolați produsul sau limitați-i prezența în alt fel, pentru ca acesta să nu se scurgă în apă.  

 
6.4 Trimiteri la alte secțiuni 

 
A se vedea Secțiunea 1 pentru informații de contact de urgență. 
Echipament individual de protecție, a se vedea secțiunea. 8. 
A se vedea secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor. 

 

 
 

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

Asigurați o ventilație adecvată. 

Măsuri de prevenire a incendiilor, precum și a formării de aerosoli și praf. Evitați apropierea de sursele de aprindere - 
Fumatul interzis. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. Din cauza riscului de explozie, se 
previne pătrunderea vaporilor în pivnițe, canale de scurgere și puțuri. 

 

Informații privind igiena generală la locul de muncă 
 

Spălați-vă pe mâini înaintea pauzelor și la sfârșitul programului de lucru. Țineți departe de alimente, băuturi și de hrana 
animalelor. Nu fumați în timp ce munciți. 

 

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

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
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Păstrați recipientul bine închis. A se proteja de lumina soarelui. 

 
Substanțe sau amestecuri incompatibile: Respectați instrucțiunile de depozitare la comun. Atenție la alte 

informații: Rezervorul plasat direct în sol și echipamente care trebuie umplute. Cerințe privind ventilația: 

Utilizarea ventilației locale și generale. 

Cerințe speciale pentru spațiile de depozitare sau containere: Temperatura recomandată de depozitare: 15-25° C. 
 
 

7.3 Utilizare (utilizări) finală(e) specifică(e) 
 

Utilizare (utilizări) specifică (specifice): Nu există informații disponibile. 
 
 

 
 

8.1 Parametri de monitorizat 
 

Limitele expunerii profesionale: 
 

Inhaltsstoffe Nr. CAS Werttyp (Art 
der Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Propan-2-ol 67-63-0 MAK: 200 ppm 
500 mg/m3 

DFG MAK 

Spitzenbegrenzung: 
Überschreitungsfaktor 
(Kategorie) 

2. 

   200 ppm 
500 mg/m3 

TRGS 900 

Spitzenbegrenzung: 
Überschreitungsfaktor 
(Kategorie) 

2. 

 

Valoare-limită biologică de expunere profesională  
 
 

Stoffname CAS-Nr Zu überwachende 
Parameter 

Probennahmezeitpunkt Grundlage 

Propan-2-ol 67-63-0 Acetonă: 25 mg/l (Blut) Probenahmezeitpunkt: 
Expositionsende, bzw. 
Schichtende. 

DE BAT 

  Aceton: 25 mg/l (Urin) Probenahmezeitpunkt: 
Expositionsende, bzw. 
Schichtende. 

DE BAT 

 

Nivel derivat (calculat) fără efect (DNEL) conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006: 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 
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Stoffname Anwendungsbereich Expositionswege Mögliche 
Gesundheitsschäden 

Wert 

Propan-2-ol Arbeitnehmer Haut Langzeit - 
systemische 
Effekte 

888 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - 
systemische 
Effekte 

500 mg/m3 

 Verbraucher Haut Langzeit - 
systemische 
Effekte 

319 mg/kg 

 Verbraucher Einatmen Langzeit - 
systemische 
Effekte 

89 mg/m3 

 Verbraucher Oral Langzeit - 
systemische 
Effekte 

26 mg/kg 

 

Concentrația estimată fără efect (PNEC) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: 
 
 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Propan-2-ol Süßwasser 140,9 mg/l 

 Meerwasser 140,9 mg/l 
 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 140,9 mg/l 
 Abwasserkläranlage 2251 mg/l 
 Meeressediment 552 mg/kg 
 Boden 28 mg/kg 
 Süßwassersediment 552 mg/kg 
 

8.2 Controale ale expunerii 
 

Echipament individual de protecție 
 

Protecția ochilor: Ochelari de protecție ficși 
 

Protecția mâinilor: Material: cauciuc nitril. 
 

Observații: Timp de perforare:> 480 min 
 

Protecția pielii și a corpului Alegeți metoda de protecție a corpului în funcție de cantitatea și 
concentrația substanței periculoase la locul de muncă. Nu sunt necesare echipamente speciale de protecție. 

 
 

Protecție respiratorie: Folosiți protecție respiratorie cu un tip de filtru recunoscut la dezvoltarea 
vaporilor. 

 
Protecție respiratorie cu filtru de vapori (EN 141) Echipament de filtrare cu 

filtru ABEK. 
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9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
 

Aspect: lichid 
Culoare: transparent 
Miros: ca alcoolul 
pH: 6-8 
Punct de inflamabilitate > 100 °C 
Punct de topire/Interval de topire: -114 °C 
Punct de fierbere/Interval de fierbere: 78 °C 
Presiunea vaporilor: nu există date disponibile 
Temperatura de aprindere: 425 °C 
Pericol de explozie: Produsul nu este exploziv, dar se pot forma amestecuri explozive de vapori cu aer. 
Limite de explozie 

inferioară: 3 vol % 
superioară: 15 vol % 

 
Solubilitate/miscibilitate în apă: Complet miscibil 

 
 
 

 
 

10.1 Reactivitate Risc de aprindere 
 

Vaporii pot forma amestecuri explozive în aer. Se pot forma peroxizi explozivi. 
 

10.2 Stabilitate chimică 
 

Materialul este stabil în condiții ambientale normale și în condițiile de temperatură și presiune preconizate în timpul 
depozitării și manipulării. 

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase 
 

Reacții riscante/periculoase cu: metale alcaline, metale alcalino-pământoase, oxid de crom (VI), acid puternic, 
triclorură de fosfor, hidrocarburi halogenate, fier, clor, amine, aluminiu, aldehide, risc de explozie: peroxid de 
hidrogen, oxizi de azot (NOx), oxidant puternic, oxigen, acid azotic, perclorați 

 

10.4 Condiții de evitat 
 

Radiație UV/lumina soarelui. Protecție la căldură. 
 

10.5 Materiale incompatibile  

Produse din cauciuc, diverse materiale plastice 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice 
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10.6 Produși de descompunere periculoși  

Peroxizi. 

 

 
 

12.1. Toxicitate 
 

conform 1272/2008/CE: Nu este clasificat ca periculos pentru mediul acvatic.  

Toxicitate acvatică (acută) Toxicitate acvatică (acută) a componentelor amestecului 

 

 
Toxicitate cronică pentru mediul acvatic 

 
(Cronic) toxicitatea acvatică a constituenților amestecului 

 

 

 

 
12.2. Proces de degradabilitate 

Structura este ușor biodegradabilă. 

 

 
Degradabilitatea componentelor amestecului 

 

 

 
12.3. Potențial de bioacumulare 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
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Nu se acumulează considerabil în organisme. n-

octanol/apă (log KOW) 0,05 

(Izopropanol) 

Potențial de bioacumulare al componentelor amestecului 

 

 
12.4 Mobilitatea în sol 

 
Nu există informații disponibile. 

 
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

Nu există date disponibile. 

12.6 Alte efecte adverse 
 

Ușor periculos pentru apă. (AwSV) 
 
 

 
 

Informații despre eliminare (persistență și degradabilitate): 
Ușor biodegradabilă. Oxidare fotochimică rapidă în aer. 
· Log pOW: log P(o/w): -0,32. 
· Potențialul de mobilitate și bioacumulare: Solubil în apă. Dispare într-o zi prin evaporare și dizolvare. Fără bioacumulare 
substanțială Dacă sunt eliberate cantități mari, produsul poate pătrunde în sol și poate avea efecte nocive asupra pânzei freatice. 
Toxicitate acvatică: 
Toxicitate pentru pești: 
LC50: 11200 mg/l/24h (Oncorhynchus mykiss, US EPA E03-05) 
LC50: 13000 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss, OECD 203) 
Toxicitate pentru specia Daphnia: 
LC50: 12340 mg/l/48h (Daphnia magna, ASTM E729-80) 
Plante acvatice: 
EC50: 275 mg/l/72h (Chlorella vulgaris, OECD 201) 
EC10: 12 mg/l/72h (Chlorella vulgaris, OECD 201) 
Bacterii (Pseudomonas putida): Limita concentrației toxice: 6500 mg/l 
Nămol activ: Daune peste 15g/l 
· Comportament în stațiile de tratare a apelor menajere: EC50: > 1000 mg/l. 
· Informații suplimentare: Poate cauza lipsă de oxigen în apele din mediul înconjurător. 
CSB: 1700 mg/g 
BSB5: 1000 mg/g 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 
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· Clasa de pericol pentru apă: 1 (VwVwS): ușor periculos pentru apă. 
 
 

 
 

13.1 Metode de tratare a deșeurilor 
 

Acest material și recipientul său trebuie eliminate la fel ca deșeurile periculoase. Aruncați conținutul/recipientul pentru a fi 
eliminate în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale. 

 
Informații relevante pentru eliminarea prin ape uzate: Nu goliți în scurgeri. Tratarea 

deșeurilor din containere/ambalaje 

Este un deșeu periculos; Se pot utiliza numai ambalaje aprobate (de exemplu, în conformitate cu ADR). Informații 

relevante pentru eliminarea prin ape uzate 

Nu goliți în scurgeri. Tratarea deșeurilor din containere/ambalaje Este un deșeu periculos; Se pot utiliza numai ambalaje 
aprobate (de exemplu, în conformitate cu ADR). 

13.2 Legislația relevantă privind deșeurile 
 

Alocarea numerelor de cod ale deșeurilor/denumirilor deșeurilor se efectuează în conformitate cu industria EAKV 
și cu procesul specific. 

 

13.3 Comentarii 
 

Deșeurile trebuie sortate astfel încât să poată fi tratate separat de instalațiile municipale sau naționale de tratare 
a deșeurilor. Vă rugăm să consultați reglementările naționale sau regionale relevante. 

 

 
 

Transport rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare de mărfuri periculoase (ADR/RID/ADN) 
 

14.1 Număr ONU ONU 1219 
 

14.2 Corectă 
 

Denumirea corectă ONU pentru expediție IZOPROPANOL, LÖSUNG 

14.3 Clasă de pericol la transport 3 

14.4 Grup de ambalare II 

Etichetă:                           3 

SECȚIUNEA 14: Informații pentru transport 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
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Cod de clasificare: F1 

 
Cantitate limită (LQ): 1 L 

 
Cantitate limitată E2 

 
Categoria de transport (BK) 2 

 
Cod de pericol: 33 

 
Cod de restricții în tunel E D/E 

 

14.5 Pericole pentru mediu: 
 

Poluează mediul acvatic marin: Nu 
 

14.6 Precauții speciale pentru utilizator 

Atenție: Lichide 

inflamabile. 

14.7 Transport în vrac în conformitate cu Anexa II la MARPOL 73/78 și cu Codul IBC 
 

- 
 

Codul maritim internațional pentru Mărfuri Periculoase (IMDG) 

Numărul ONU 1219 

Denumirea oficială pentru transport  IZOPROPANOL 
 

Declarația expeditorului UN1219, IZOPROPANOL, 3, II, 12°C c.c. 
 

Clasă 3 
 

Poluant marin – 
 

Grupul de ambalare   II 
 

Eticheta 3 
 

 

 
Prevederi speciale (SV) – 

 
Cantitate preconizată (EQ) E2 

 
Cantitate limitată (LQ) 1 L 
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EmS F-E, S-D 

 
Categoria de stivuire B 
Organizația Aviației civile internaționale (ICAO-IATA/DGR)  
Numărul ONU 1219 
Denumirea oficială pentru transport  Izopropanol 

Declarația expeditorului UN1219, Izopropanol, 3, II 

Clasă 3 

Grup de ambalare II 

Eticheta 3 
 

 

 
Prevederi speciale (SV) A180 

 
Cantitate preconizată (EQ) E2 

 
Cantitate limitată (LQ) 1 L 

 
 

 
 

15.1 Reglementări privind siguranța, sănătatea și mediul/legislație substanței sau amestecului 

în cauză,  

Dispoziții relevante ale Uniunii Europene (UE) 

• Regulamentul 649/2012/UE privind exportul și importul de produse chimice periculoase (PICS) 
 

Nicio componentă nu este listată. 
 

• Regulamentul 1005/2009/CE privind substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS) 
 

Nicio componentă nu este listată. 
 

• Regulamentul 850/2004/CE privind poluanții organici persistenți (POP)  

Nicio componentă nu este listată. 

SECȚIUNEA 15: Informații referitoare la reglementări 
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• Restricții în conformitate cu REACH, Anexa XVII 

 

 

Legendă  

R3 

1. Nu pot fi utilizate - în obiecte decorative utilizate pentru a produce efecte de lumină sau de culoare (prin modificare de 
fază), de exemplu în iluminat ambiental și scrumiere; - în farse; - în jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau în 
produse a căror utilizare vizată este aceasta, inclusiv decorarea. 2 Produsele care nu respectă cerințele paragrafului 1 nu pot 
fi puse pe piață. 3. Nu pot fi introduse pe piață în cazul în care conțin o substanță colorantă din alte motive decât cele fiscale 
și/sau un parfum, cu condiția ca: - să poată fi folosite ca și combustibil pentru vânzarea către publicul general în lămpi 
decorative cu ulei și – utilizarea lor vizată să fie clasificată drept periculoasă și să fie marcate cu R65 sau H304. 4. Lămpile 
decorative cu ulei care urmează să fie vândute către publicul general nu vor fi puse pe piață dacă nu respectă standardul 
european pentru lămpile decorative cu ulei, standard adoptat de Comitetul European pentru Standardizare (CEN) (EN 
14059). 5. Fără a aduce atingere implementării altor dispoziții comunicare cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanțelor și amestecurilor periculoase, furnizorii se vor asigura, înainte de punerea pe piață, că: (a) uleiurile de lampă 
identificate prin R65 sau H304 și care urmează să fie vândute către publicul general prezintă clar vizibil, lizibil și ne-radiabil 
următoarele inscripții: „Aceste lămpi pline cu lichid nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor”, iar de la 1 decembrie 2010 
„Chiar și o mică înghițitură de ulei de lampă – sau simpla introducere în gură a unui fitil de lampă – poate duce la afectare 
pulmonară ce poate pune viața în pericol”. b) Lichidele de aprindere a grătarului, desemnate prin R65 sau H304, care 
urmează să fie vândute către publicul general, vor fi marcate, de la 1 decembrie 2010, în mod lizibil și de neșters: „Chiar și o 
mică înghițitură de lichid de aprindere a grătarului poate duce la afectare pulmonară ce poate pune viața în pericol”. (c) 
Uleiurile de lampă și materialele de aprindere a grătarului, desemnate prin R65 sau H304, care urmează să fie vândute către 
publicul general sunt ambalate, începând din 1 decembrie 2010, în containere opace negre cu o capacitate maximă de 1 litru. 
6. Până la cel târziu 1 iunie 2014, Comisia va invita Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice să întocmească un dosar 
conform Articolului 69 din acest Regulament, cu o posibilă interdicție a lichidelor de aprindere a grătarului și 
combustibililor de lămpi decorative etichetați cu R65 sau H304, care urmează să se vândă către publicul general. 7. 
Persoanele fizice sau juridice care pun primele pe piață uleiuri de lampă și lichide de aprindere a grătarului marcate cu R65 
sau H304 vor furniza date despre alternative la uleiurile de lampă și lichidele de aprindere a grătarului etichetate cu R65 sau 
H304 către autoritatea corespunzătoare din statul membru în cauză, până la 1 decembrie 2011 și anual ulterior. Statele 
membre pun aceste date la dispoziția Comisiei.  

 
Legendă  

R40 
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1. A nu se utiliza ca substanță sau amestec în dispozitivele de distribuire cu aerosol care urmează să se vândă 
către publicul general în scop de divertisment și decorativ, de exemplu: - pentru decorațiuni cu efecte de luciu 
metalic, mai ales pentru festivități, - zăpadă și gheață artificială, - sunete indecente, - filamente, - elemente 
scatologice de amuzament, - tonuri de claxon pentru amuzament, - spumă și fulgi în scop decorativ, - pânze de 
păianjen artificiale, - bombe cu miros urât. 2. Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare cu privire 
la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor, furnizorul se va asigura, înainte de punerea pe piață, că 
ambalajul dispozitivelor de distribuire aerosoli mai sus menționate este marcat în mod vizibil, lizibil și de neșters 
după cum urmează: „Exclusiv pentru utilizatori profesioniști”. 3. Prin derogare, paragrafele 1 și 2 nu se vor 
aplica distribuitoarelor de aerosoli menționate în Articolul 8 (1) (a) din Directiva Consiliului 75/324 / CEE (2). 4. 
Distribuitoarele cu aerosoli menționate în paragrafele 1 și 2 pot fi puse pe piață doar dacă îndeplinesc cerințele 
precizate în acesta.  

 

• Restricții conform REACH, Titlul VIII  

Nu. 

• Listă de substanțe supuse autorizării (REACH, Anexa XIV) / Lista candidaților SVHC 
 

Nicio componentă nu este listată. 
 
• Politica SEVESO (cu privire la afectarea mediului înconjurător) 

 

 

 
 

Nota 51) Lichide inflamabile din categoria de pericol 2 sau 3, care nu sunt listate în cadrul P5a și P5b 
 

• Directiva 75/324 / CEE cu privire la ambalarea aerosolilor  

Directiva privind vopselurile decorative pentru îmbuteliat (2004/42 / CE)  

Conținut COV 70% 

824,8 g / l 
 

Directiva privind emisiile industriale (COV, 2010/75 / UE)  

Conținut COV 70% 

Conținut COV 870 g / l 
 

Conținut COV 824,8 g / l 
 

Conținutul de apă a fost scăzut 
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Directiva 2011/65 / UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în 
echipamentele electrice și electronice (RoHS) - Anexa II: Nicio componentă nu este listată. 

 

Regulamentul 166/2006 / CE de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de 
poluanți (PRTR): Nicio componentă nu este listată. 

 
Directiva 2000/60 / CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (WFD): 
Nicio componentă nu este listată. 

 
Regulamentul 98/2013 / UE privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi: nicio 
componentă nu este listată 

Regulamentul 111/2005 / CE de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de 
droguri între Uniune și țările terțe: nicio componentă nu este listată 

 

Reglementări naționale (Germania) 
 
• Poluanți ai apelor (AwSV) Clasa de pericol pentru apă (WGK): 1 (ușor periculos pentru apă) 
– Clasificare conform Anexei 1 (AwSV) 

• Instrucțiuni tehnice pentru menținerea purității aerului (Germania) 
 

 

Notă 
 

3) Fluxul de masă total de 0,50 kg / h sau concentrația de masă de 50 mg / m³ nu trebuie depășită, în fiecare caz în 
raport cu carbonul total, în general (cu excepția substanțelor organice asemănătoare prafului) 

 

• Depozitarea substanțelor periculoase în containere mobile (TRGS 510) (Germania) 
 

Clasa de depozitare (LGK): 3 (lichide inflamabile)  

Regulamente ale asiguratului 

Se vor respecta restricțiile de utilizare conform Legii privind protecția tinerilor la locul de muncă (94/33/CE). Se 
vor respecta restricțiile de utilizare conform Directivei de protecție a maternității (92/85/CEE) pentru mamele 
gravide sau care alăptează. Suplimentar vor fi avute în vedere și reglementările naționale! 

 

Norme tehnice pentru substanțe periculoase. Registre naționale 
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Legendă 

AICS Inventarul australian al substanțelor chimice  

CICR Regulament privind inventarul și controlul substanțelor chimice  

CSCL-ENCS Lista substanțelor chimice existente și noi (CSCL-ENCS) 
DSL Lista internă a substanțelor (DSL) 
ECSI EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP) 
IECSC Inventarul substanțelor chimice existente produse sau importate în China  

INSQ Inventarul național al substanțelor chimice  
ISHA-ENCS Inventarul substanțelor chimice existente și noi (ISHA-ENCS) 
KECI Inventarul coreean al substanțelor chimice existente  

NZIoC Inventarul neozeelandez al substanțelor chimice  

PICCS Inventarul filipinez al produselor și substanțelor chimice  
REACH Reg. REACH registrierte Stoffe 
TCSI Inventarul taiwanez al substanțelor chimice  

TSCA Legea privind controlul substanțelor toxice  
 
 

15.2 Evaluarea siguranței chimice 
 

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec. 
 
 

 SECȚIUNEA 16: Alte informații 
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Clasificare conform Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
Lichide inflamabile. 3; H226; 
Iritarea ochilor. 2; H319; 
Lista frazelor H relevante 
(Secțiunea 2 și 3). 
H314 Cauzează arsuri severe ale pielii și leziuni oculare.  
H225 Lichid și vapor extrem de inflamabil. 
H312 Nociv în contact cu pielea.  
H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.  
H318 Cauzează leziuni oculare grave. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H226  Lichid și vapor inflamabil.  
H335 Poate cauza iritarea căilor respiratorii.  
H319 Provoacă o iritare grava a ochilor. 
H336 Vaporii pot cauza somnolență și amețeli. 
H302 Nociv în caz de înghițire. 

 
Textul integral al altor abrevieri 

 
ADN – Acordul european privind transportul internațional de bunuri periculoase pe cursuri de apă interioare; ADR – Acordul european 
privind transportul rutier internațional de bunuri periculoase; AICS – Inventarul australian al substanțelor chimice; ASTM – Societate 
americană pentru testarea materialelor; bw – greutate corporală; CLP – Regulament privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor, Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008; CMR – substanță cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere; DIN standard al 
Institutului German pentru Standardizare; DSL lista internă a substanțelor (Canada); ECHA – Agenția Europeană pentru substanțe chimice; 
Număr CE – Număr Comunitate Europeană; ECx concentrație asociată cu reacție x%;  ELx viteză de încărcare aferentă reacției x%; EMS – 
Plan de urgență; ENCS – Substanțe chimice existente și noi (Japonia); ErCx concentrație asociată unei viteze de creștere x%; GHS – Sistem 
armonizat global; GLP – Bună practică de laborator; IARC – Agenția internațională de cercetare a cancerului; IATA – Asociată 
internațională pentru transport aerian; IBC – Cod internațional pentru construirea și echiparea vaselor pentru transportul în vrac al 
substanțelor chimice periculoase; IC50 – Concentrație inhibitoare semi-maximală; ICAO – Organizația Internațională de Aviație Civilă; 
IECSC – Lista de substanțe chimice disponibile în China;  IMDG – Codul internațional pentru transportul de bunuri periculoase de nave 
maritime; IMO – Organizația Maritimă Internațională; ISHL – Legea cu privire la sănătatea și siguranța la locul de muncă (Japonia); ISO – 
Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI – Lista substanțelor chimice din Coreea; LC50 – concentrație letală pentru 40% dintr-
o populație studiată; LD50 – doză letală pentru 50% dintr-o populație studiată (doză letală mediană); MARPOL – Convenția Internațională 
pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. – nemenționat în altă parte; NO (A) EC – concentrație la care nu se poate depista niciun efect 
(nociv); NO (A) EL – doză la care nu se poate depista niciun efect (nociv); NOELR – Nicio încărcare cu efect observabil; NZIoC – 
Inventarul neozeelandez al substanțelor chimice; OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS – Biroul pentru 
securitate chimică și prevenirea poluării (OSCPP); PBT – substanțe persistente, care se bioacumulează și toxice; PICCS – Lista filipineză a 
produselor și substanțelor chimice; (Q) SAR – Raport (cantitativ) structură-activitate; REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH); RID – Regulament privind transportul internațional feroviar al bunurilor periculoase; SADT – temperatură de 
descompunere cu auto-accelerare; SDS fișă cu date de securitate; TCSI – Lista de substanțe chimice disponibile în Taiwan; TRGS – Reguli 
tehnice pentru substanțe periculoase; TSCA – Legea cu privire la controlul substanțelor toxice (State Unite); ONU – Organizația Națiunilor 
Unite; vPvB – foarte persistent și foarte bioacumulativ 

 
Mai multe informații 

 
Formatul datei: 13.12.2019  

ENGLEZĂ / GERMANĂ 

Amendamentele la ultima ediție sunt evidențiate pe marginea acestei propuneri.  Această versiune înlocuiește 
toate problemele anterioare. 
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Informațiile din această fișă cu date de securitate corespund celor mai bune cunoștințe de care dispunem în 
momentul revizuirii. Informațiile sunt destinate să vă ofere indicații despre manipularea în condiții de siguranță a 
produsului menționat în prezenta fișă tehnică de securitate, referitoare la stocare, prelucrare, transport și 
eliminare. Detaliile nu pot fi transferate altor produse. În măsura în care produsul menționat în prezenta fișă cu 
date de securitate este amestecat cu alte materiale, amestecat sau prelucrat sau supus prelucrării, informațiile din 
prezenta fișă cu date de securitate nu pot fi transferate în noul material produs în acest mod, cu excepția cazului 
în care se precizează contrariul în mod explicit. 


