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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
Forma produsului : Amestecuri
Denumirea produsului : Premium Red Gasket (Pressure Pack)
UFI : RMWW-7X0V-14C4-YVM0
Codul produsului : PP200R
Tipul produsului : Aerosoli.
Grupul de produse : Amestec
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
1.2.1. Utilizări identificate relevante
Destinat publicul larg
Categoria principală de utilizare : Utilizare profesională,Utilizare de către consumatori,Utilizare industrială
Funcţia sau categoria de utilizare : Adezivi, agenți de legare

1.2.2. Utilizari contraindicate
Nu sunt disponibile informații suplimentare
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
Număr pentru apeluri de urgență : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Țara Organism/societate Adresă Număr pentru apeluri de 
urgență

Observații

România Department of Clinical 
Toxicology
Spitalul de Urgenta Floreasca

Calea Floreasca
 Bucuresti

+40 21 230 8000

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului
Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] Amestecuri/Substanțe: SDS UE > 2015: În conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2015/830, 2020/878 (anexa II la REACH)
Aerosoli, categoria 3 H229 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 H412 
Textul complet al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului
Produsul este testat conform 92/69/EEC și nu este clasificat ca iritant pentru piele și ochi.
2.2. Elemente pentru etichetă
Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]Trebuie afișată etichetare suplimentarăTrebuie afișată (afișate) clasificare (clasificări) suplimentară (suplimentare)

Cuvinte de avertizare (CLP) : Atenţie
Fraze de pericol (CLP) : H229 - Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (CLP) : P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 

eticheta produsului.
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 - Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte 
surse de aprindere. Fumatul interzis.
P251 - Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P410+P412 - A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 
50°C, 122°F.
P501 - Aruncaţi Conținutul și recipientul la punctele de colectare a deșeurilor periculoase 
sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau 
internaționale.

Închidere de siguranță pentru copii : Neaplicabil

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
support@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

mailto:support@mpmoil.nl
http://www.mpmoil.com/
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Indicații de pericol detectabile la atingere : Neaplicabil
2.3. Alte pericole
Alte pericole care nu contribuie la clasificare : Cantități mici de acid acetic (CAS 64-19-7) se formează prin hidroliză și se eliberează în 

timpul întăririi.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.1. Substanțe
Neaplicabil
3.2. Amestecuri

Numele Element de identificare a 
produsului

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

 Triacetoxy(propyl)silane (Nr. CAS) 17865-07-5
(Nr. UE) 241-816-9
(REACH-Nr) 01-2119966899-07

≥ 1 – ≤ 5 Skin Corr. 1B, H314

Silanetriol, methyl-, triacetate (Nr. CAS) 4253-34-3
(Nr. UE) 224-221-9
(REACH-Nr) 01-2119962266-32

≥ 1 – ≤ 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1C, H314

Octametilciclotetrasiloxan
substanţă incluse în Lista de candidate REACH 
(Octametilciclotetrasiloxan (D4))

(Nr. CAS) 556-67-2
(Nr. UE) 209-136-7
(Nr. de INDEX) 014-018-00-1

≥ 0,01 – ≤ 0,1 Repr. 2, H361f
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

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

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Măsuri generale de prim ajutor : Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta 

produsului. Dacă este posibil, arătați această fișă. În lipsă, arătați ambalajul sau eticheta.
Măsuri de prim ajutor după inhalare : A se permite persoanei afectate să respire aer proaspăt.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : A se spăla pielea cu multă apă. Dacă iritația persistă, consultați un specialist.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : În caz de contact cu ochii, a se clăti imediat cu apă curată timp de 10-15 minute. Consultaţi 

medicul.
Măsuri de prim ajutor după ingerare : Nu provocați voma. Consultaţi medicul. În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai 

dacă persoana este conştientă).
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Simptome/efecte : Nu există informații disponibile.
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Solventul potrivit : Apă pulverizată, pulbere, spumă și CO2.
Agenți de stingere neadecvați : A nu se folosi un jet puternic de apă.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză
Pericol de explozie : Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
Reactivitate în caz de incendiu : Prin ardere incompletă se poate forma monoxid de carbon.
Produse de descompunere periculoase în caz de 
incendiu

: Monoxid de carbon.

5.3. Recomandări destinate pompierilor
Măsuri de prevenire a incendiilor : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie.
Măsuri de stingere a incendiilor : Răciți cu apă pulverizată sau cu ceață de apă recipientele expuse.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență
Echipamentul de protecție : Purtați îmbrăcăminte și mănuși de protecție adecvate. Purtaţi echipament de protecţie 

respiratorie.
Planuri de urgență : Nu inhalați gazele. A se evita flăcările și scânteile. A se elimina orice sursă de aprindere. A 

se ventila suficient.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență
Echipamentul de protecție : Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția 

individuală”.
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6.2. Precauții pentru mediul înconjurător
Evitaţi dispersarea în mediu. Anunțați autoritățile dacă lichidul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Pentru izolare : A se izola materialul vărsat, prin îndiguire sau cu ajutorul unor materiale absorbante, 

pentru a împiedica scurgerea în sistemul de canalizare sau în cursurile de apă.
Metode de curățare : Colectați pe cât posibil lichidul răspândit în recipiente ermetice. Se mătură sau se 

îndepărtează cu lopata și se pune într-un recipient închis pentru eliminare.
Alte informații : În caz de vărsare accidentală, solul poate deveni alunecos. A se elimina materialele sau 

reziduurile solide la un centru autorizat.
6.4. Trimitere la alte secțiuni
Informații privind echipamentul individual de protecție - vezi Capitolul 8. Informații privind eliminarea - vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Pericole suplimentare în timpul prelucrării : A se evita orice expunere care nu este necesară. De regulă, sunt necesare atât ventilația 

generală, cât și ventilația de extracție a localului.
Precauții pentru manipularea în condiții de 
securitate

: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de 
aprindere. Fumatul interzis.

Măsuri de igienă : A se spăla mâinile și orice altă zonă expusă cu săpun slab și apă înainte de a mânca, de a 
bea și de a fuma, precum și înainte de a părăsi lucrul.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Condiții de depozitare : A se păstra numai în recipientul original, într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de: 

Surse de căldură. A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.
Locul de depozitare : Respectaţi reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente sub 

presiune.
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
Vă rugăm să consultați descrierea produsului pentru informații suplimentare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1. Parametri de control
Nu sunt disponibile informații suplimentare
8.2. Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunzătoare:
A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

Echipament individual de protecție:
Mănuși. Ochelari de securitate.
 

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție

tip Material Permeație Grosime (mm) Penetrare Normă

Mănuși Cauciuc nitrilic (NBR) 6 (> 480 minute) > 0,7 EN ISO 374

Protecția ochilor:

EN 166. A se purta ochelari de securitate bine închiși

Protecția pielii și a corpului:

Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă
 

Protecția respirației:

Dacă modul de utilizare a produsului atrage un risc de expunere prin inhalare, a se purta echipament de protecție respiratorie. A se purta 
echipament respirator conform cu EN 140, cu filtru de tip A/P2 sau mai bun

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protecţie:

 
Controlul expunerii mediului:
Informații privind manipularea în condiții de siguranță - vezi Secțiunea 7.

Alte informații:
Trebuie respectate măsurile obișnuite de precauție pentru manipularea substanțelor chimice.
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SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Stare fizică : Lichidă
Aspectul exterior : Pastă.
Culoare : Roșu.
Miros : Acid acetic.
Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile
pH : Nu sunt date disponibile
Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) : Nu sunt date disponibile
Punctul de topire : Nu sunt date disponibile
Punctul de solidificare : Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere : Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere : > 100 °C CC (closed cup)
Temperatura de autoaprindere : Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere : Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz) : Nu sunt date disponibile
Presiunea de vapori : Nu sunt date disponibile
Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C : Nu sunt date disponibile
Densitatea : Nu sunt date disponibile
Densitate : 1080 kg/m³
Solubilitate : Puțin solubil în apă. Practic nemiscibil.
Log Pow : Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic : > 21 mm²/s
Viscozitate, dinamic : Nu sunt date disponibile
Proprietăți explozive : Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante : Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate : Nu sunt date disponibile
9.2. Alte informații
Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1. Reactivitate
Produsul nu este exploziv.
10.2. Stabilitate chimică
Nu sunt disponibile informații suplimentare
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
Nu se cunosc reacţii periculoase în condiţii normale de utilizare.
10.4. Condiții de evitat
Nr flacara deschisa, nu scântei şi fumatul interzis. La temperaturi înalte.
10.5. Materiale incompatibile
Incompatibil cu: Agent oxidant.
10.6. Produși de descompunere periculoși
Niciunul în condiții normale.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1. Informații privind efectele toxicologice
Toxicitate acută (pe cale orală) : Neclasificat
Toxicitate acută (cale cutanată) : Neclasificat
Toxicitate acută (la inhalare) : Poate fi fatal, dacă vaporii sunt inhalați.

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)
LD50 contact oral la șobolani 1600 mg/kg OECD 401

Octametilciclotetrasiloxan (556-67-2)
LD50 contact oral la șobolani > 48000 mg/kg OECD 401

LD50 cutanată la șobolan > 2400 mg/kg OECD 402

LC50 Inhalare - Șobolan ≈ 36 g/m³ @4h

Corodarea/iritarea pielii : Neclasificat (Evaluarea rezultatului testului a fost efectuată în conformitate cu Directiva 
92/69/CEE a Comisiei.)



Premium Red Gasket (Pressure Pack)
Fişă cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

03.03.2022 (Versiune: 4.0) RO - ro 5/9

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat (Evaluat în mod analog cu un produs similar testat: fără iritare a ochilor (H319 
este de prisos). Evaluarea rezultatului testului a fost efectuată în conformitate cu Directiva 
92/69/CEE a Comisiei.)

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat
Cancerogenitatea : Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere unică

: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – 
expunere repetată

: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

Pericol prin aspirare : Neclasificat

Premium Red Gasket (Pressure Pack) 
Viscozitate, cinematic > 21 mm²/s
Alte informații : Atunci când este folosit şi manipulat accoording la caietul de sarcini, produsul nu are efecte 

nocive la experienţa noastră şi a informaţiilor furnizate de noi.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
12.1. Toxicitatea
Ecologie - aspecte generale : Nu permite în canalizare sau cursuri de apă sau să înstrăineze în care apele subterane 

sau de suprafaţă pot fi afectate.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt 
(acut)

: Neclasificat

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung 
(cronic)

: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

 Triacetoxy(propyl)silane (17865-07-5)
LC50 pești 1 ≈ 108,89 mg/l

EC50 Dafnia 1 ≈ 89,59 mg/l

EC50 72h - Alge [1] ≈ 24 mg/l Pseudokirchneriella Spicata

Silanetriol, methyl-, triacetate (4253-34-3)
LC50 pești 1 > 500 mg/l Brachydanio Rerio

EC50 Dafnia 1 > 500 mg/l Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1] > 500 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

Octametilciclotetrasiloxan (556-67-2)
LC50 pești 1 > 1000 mg/l Lepomis macrochirus

LC50 pești 2 > 500 mg/l Brachydanio rerio

EC50 Dafnia 1 ≈ 25,2 mg/l @24h Dapnia magna
12.2. Persistența și degradabilitatea
Nu sunt disponibile informații suplimentare
12.3. Potențialul de bioacumulare
Nu sunt disponibile informații suplimentare
12.4. Mobilitatea în sol
Nu sunt disponibile informații suplimentare
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
Componentă
Octametilciclotetrasiloxan (556-67-2) Această substanță îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII

Această substanță îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIII
12.6. Alte efecte adverse
Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deșeurilor
Legislația regională (deșeuri) : A se elimina produsul în conformitate cu reglementările locale.
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Cod catalogul european al deșeurilor(CED) : 08 00 00 - DEȘEURI DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUIREA ȘI 
UTILIZAREA (FFDU) MATERIALELOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ȘI 
SMALȚURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CHITURILOR ȘI A CERNELURILOR 
TIPOGRAFICE
08 04 00 - deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de 
impermeabilizare)
08 04 10 - deșeuri de adezivi și chituri, altele decât cele de la 08 04 09
16 00 00 - DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ
16 05 00 - gaze în recipiente sub presiune și produse chimice uzate
16 05 04* - gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni), cu conținut de substanțe 
periculoase
15 00 00 - DEȘEURI DIN AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE 
TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE 
PROTECȚIE CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE
15 01 00 - ambalaje (inclusiv deșeuri municipale din ambalaje colectate separat)
15 01 04 - ambalaje metalice

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG

ADR IMDG

14.1. Numărul ONU
UN 1950 UN 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție
AEROSOLI AEROSOLS

Descrierea documentului de transport

UN 1950 AEROSOLI, 2.2, 
(E)

UN 1950 AEROSOLS, 2.2

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
2.2 2.2

14.4. Grupul de ambalare
Neaplicabil Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
Periculos pentru mediu : Nu Periculos pentru mediu : Nu

Poluant pentru mediul marin : Nu

Nu sunt disponibile informații suplimentare
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori
Transportul terestru
Codul de clasificare (ADR) : 5A 
Cantități limitate (ADR) : 1l
Categoria de transport (ADR) : 3
Cod de restricționare tunel (ADR) : E 

Transport maritim
Cantități limitate (IMDG) : SP277
Nr. EmS (incendiu) : F-D
Nr. EmS (deversare) : S-U
Depozitare și manevrare (IMDG) : SW1, SW22
Segregare (IMDG) : SG69
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC
Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau 

amestecul în cauză
15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH
Conține o substanță din lista REACH a substanțelor candidate: Octametilciclotetrasiloxan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2)
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Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH
Conține substanțe care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice care prezintă risc.
Conține substanță(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
poluanții organici persistenți

15.1.2. Reglementări naționale
Nu sunt disponibile informații suplimentare
15.2. Evaluarea securității chimice
Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Indicații de schimbare:

Secțiunea Element schimbat Modificare Observații

Comentariu PBT Adăugat

Comentariu vPvB Adăugat

Data de prelucrare Modificat

Înlocuiește fișa Modificat

Lezarea gravă/iritarea ochilor Adăugat

Corodarea/iritarea pielii Adăugat

Toxicitate acută (la inhalare) - 
comentariu

Adăugat

Tipul produsului Modificat

1.1 Grupul de produse Adăugat

1.2 Destinat publicul larg Adăugat

1.2 Funcţia sau categoria de utilizare Adăugat

1.2 Peamine kasutuskategooria Modificat

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

Modificat

2.2 Fraze de pericol (CLP) Modificat

2.2 Fraze de precauție (CLP) Modificat

2.2 Coduri EUH Adăugat

2.2 Pictograme de pericol (CLP) Adăugat

2.2 Cuvinte de avertizare (CLP) Modificat

2.3 Alte pericole care nu contribuie la 
clasificare

Adăugat

3 Compoziție/informații privind 
componenții

Modificat

4.1 Măsuri generale de prim ajutor Adăugat

4.1 Măsuri de prim ajutor după 
contactul cu pielea

Modificat

4.1 Măsuri de prim ajutor după 
inhalare

Modificat

4.1 Măsuri de prim ajutor după 
ingerare

Modificat

4.1 Măsuri de prim ajutor după 
contactul cu ochii

Modificat

4.2 Simptome/efecte Adăugat

4.3 Alt aviz medical sau tratament Adăugat

5.1 Agenți de stingere neadecvați Adăugat
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5.2 Produse de descompunere 
periculoase în caz de incendiu

Adăugat

5.2 Pericol de explozie Adăugat

5.2 Reactivitate în caz de incendiu Modificat

6.1 Echipamentul de protecție Adăugat

6.1 Echipamentul de protecție Adăugat

6.1 Planuri de urgență Adăugat

6.2 Precauții pentru mediul 
înconjurător

Modificat

6.3 Pentru izolare Adăugat

6.3 Alte informații Adăugat

6.3 Metode de curățare Modificat

6.4 Trimiteri către alte secțiuni (8, 13) Modificat

7.1 Pericole suplimentare în timpul 
prelucrării

Adăugat

7.1 Măsuri de igienă Adăugat

7.1 Precauții pentru manipularea în 
condiții de securitate

Modificat

7.2 Condiții de depozitare Modificat

7.3 Utilizări finale specifice Adăugat

8.2 Controlul expunerii mediului Adăugat

8.2 Echipament individual de protecție Adăugat

8.2 Protecția pielii și a corpului Adăugat

8.2 Protecția respirației Modificat

8.2 Protecția mâinilor Modificat

8.2 Protecția ochilor Modificat

9.1 Punctul de aprindere Modificat

9.1 Solubilitate Adăugat

9.1 Viscozitate, cinematic Adăugat

9.1 Miros Modificat

9.1 Densitate Modificat

10.4 Condiții de evitat Adăugat

10.5 Materiale incompatibile Adăugat

10.6 Produși de descompunere 
periculoși

Modificat

11.1 Motivul, dacă nu este clasificat Adăugat

11.1 Motivul, dacă nu este clasificat Adăugat

11.1 Motivul, dacă nu este clasificat Adăugat

11.1 Motivul, dacă nu este clasificat Adăugat

11.1 Motivul, dacă nu este clasificat Adăugat

 Textul integral al frazelor H și EUH:

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

Aerosol 3 Aerosoli, categoria 3

Aquatic Chronic 1 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1

Aquatic Chronic 3 Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3

Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2

Skin Corr. 1B Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
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Skin Corr. 1C Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1C

H229 Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

SDS MPM REACH
Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind 
sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru o anumită caracteristică a 
produsului.


