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3dentification of the substance/mixture and of the company/undertaking  

* 1  Identificatorul produsului 

 
· Denumire comercială: Savor Farbgoldbaeder gebrauchsfertig 1N14, 2N18, 3N, 4N, 5N, 5N rot, FF 

· Număr articol: 

3100100101, 3100100201, 3100100301, 3100100401, 3100100501, 3100100701, 3100100601 

· Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizările contraindicate 

Nu există alte informații relevante. 

· Utilizarea materialului / a preparatului Baie galvanică 

· Detaliile furnizorului fișei cu date de Securitate 

 

· 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

· Distribuitor: 

S.C. Jewel District S.R.L. 

CUI: RO30384779  

Nr. Reg. Com.: J40/7655/2012 

BUCUREȘTI 

Sediul Social: Bucuresti, Drumul Taberei 122, sector 6 

Sediul de lucru: Calea Rahovei 266-268, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, CORP 61, ETAJ 4, 

Camera 40A, BUCURESTI – SECTOR 5, Romania; CP:050912 

office@jeweldistrict.ro 

 1.4 Număr telefon de urgență: 0723139296 

 

* 2 Identificarea pericolelor 

 
· Clasificarea substanței sau a amestecului 

· Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

 

 
 

GHS07 

Toxicitate acută. 4 H302 Nociv în caz de înghițire. 

Toxicitate acută. 4 H312 Nociv în contact cu pielea. 

Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 

· Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548 / CEE sau Directiva 1999/45 / CE 

 

 
 

Xn; nociv 

R20 / 21/22:  

Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire. 

R52 / 53:  

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

· Sistem de clasificare: 

Clasificarea este în conformitate cu ultimele ediții ale listelor UE și este extinsă de companie și literatură 

mailto:office@jeweldistrict.ro
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date. 

· Elementele de etichetare 

· Regulamentul în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu Regulamentul CLP. 

· Pictograme de pericol 

 

 
 

GHS07 

· Semnal de avertizare 

· Componentele care determină pericolele etichetei: 

 

Potasiu Cianura 

T+ R26/27/28;  N R50/53                                                                                           1% 

R32 

 Toxicitate acută. 2, H300; Toxicitate acută. 1, H310; Toxicitate acută. 2, H330;             1% 

 Acvatic acut 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;                                                              1% 

 

Potasiu 

T+ R26/27/28;  N R50/53                                                                                           1% 

R32 

  Toxicitate acută. 2, H300; Toxicitate acută. 1, H310; Toxicitate acută. 2, H330;             1% 

 

 

 

Întâlnit. Arsuri.1, H290; Provoaca leziuni grave ale ochiilor. 1, H318;                             1% 

 

 

 

 Acvatic acut 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;                                                              1% 
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Piele iritată. 2, H315                                                                                                           1% 

 

· Fraze de pericol 

H302 + H312 Nociv în caz de înghițire sau în contact cu pielea. 

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 

· Fraze de precauție 

P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / protecție a feței. 

P301 + P312 ÎN CAZUL ÎNCĂRCĂRII:  

Apelați CENTRUL DE EVACUARE sau medicul / medicul dacă nu vă simțiți bine. 

P302 + P352 DACĂ ESTE PE PIELĂ:  

Spălați cu multă apă și săpun. 

P501 Aruncați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / 

internaționale. 

· Alte pericole 

· Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

· PBT: neaplicabil. 

· VPvB: neaplicabil. 

 

* 3 Compoziție / informații privind componenții 
 

· Caracterizarea chimică: Amestecuri 

· Descriere: Amestec de substanțe enumerate mai jos, cu adaosuri nepericuloase. 

· Componente periculoase: 

CAS: 151-50-8 

EINECS: 205-792-3 

cianură de potasiu 

T + R26 / 27/28; N R50 / 53 

R32 

Toxicitate acută. 2, H300;  

Toxicitate acută. 1, H310;  

Toxicitate acută. 2, H330; acvatic 

Acut 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

1% 

CAS: 13967-50-5 

EINECS: 237-748-4 

potasiu 

T + R26 / 27/28; Xi R38-41; N R50 / 53 

R32 

Toxicitate acută. 2, H300;  

Toxicitate acută. 1, H310;  

Toxicitate acută. 2, H330; Met. 

Corr.1, H290; Bara de ochi 1, H318;  

Acvatic acut 1, H400;  

Acvatic cronic 

1, H410;  

Piele iritată. 2, H315 

1% 
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* 4 Măsuri de prim ajutor 
 

· Descrierea măsurilor de prim ajutor 

· Informații generale:  

Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte murdară de produs. 

· După inhalare:  

A se asigura aer curat; consultați medicul în cazul plângerilor. 

· După contactul cu pielea: 

Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine. 

Dacă iritarea pielii continuă, consultați un medic. 

· După contactul cu ochii: 

Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub apă curgătoare. 

Dacă simptomele persistă, consultați un medic. 

· După înghițire: 

Clătiți gura și apoi beți multă apă. 

Solicitați sfatul medical imediat. 

· Informații pentru medic: 

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

Nu există alte informații relevante. 

· Indicarea oricărei îngrijiri medicale imediate și a tratamentului special necesar 

Nu există alte informații relevante. 

Firefighting measures 

* 5 Măsuri de combatere a incendiilor 
 

· Medii de stingere 

· Extinctorul adecvat:  

Utilizați metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor înconjurătoare. 

· Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză  

Cianura de hidrogen (HCN) 

· Sfaturi pentru pompieri 

· Echipament de protecție:  

Purtați echipament de protecție respiratorie autonom. 

· Informatii suplimentare 

Evacuați resturile de incendiu și apa contaminată contaminată, în conformitate cu reglementările oficiale.. 

 

* 6 Măsuri de eliberare accidental 
 

· Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Purtați echipament de protecție.  

Păstrați persoanele neprotejate. 

· Precauții pentru mediul înconjurător:  

Nu permiteți intrarea în canalizare / ape de suprafață sau subteran. 

· Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: 

Absorbiți cu materiale care leagă lichidul (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș). 

Evacuați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13. 

Asigurați o ventilație adecvată. 

· Trimitere la alte secțiuni 

Vezi secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în condiții de securitate. 

Vezi secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție personală. 

Vezi secțiunea 13 pentru informații despre eliminare. 
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* 7 Manipulare și depozitare 
 

· Manipularea: 

· Precauții pentru manipularea în condiții de securitate  

Asigurați o bună aerisire / epuizare la locul de muncă. 

· Indicații privind protecția contra incendiilor și a exploziilor:  

Produsul nu este inflamabil. 

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

· Depozitare: 

· Cerințe față de depozite și recipiente:  

Nu există cerințe speciale. 

· Indicații pentru depozitare într-o unitate comună de depozitare: 

 Nu depozitați împreună cu acizi. 

· Indicații suplimentare privind condițiile de depozitare: 

 A se ține recipientul bine etanșat. 

· Clasa de depozitare: 10-13 

· Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

 Nu există alte informații relevante disponibile. 

 

* 8 Controale ale expunerii / protecția personal 
 

· Informații suplimentare privind proiectarea instalațiilor tehnice:  

Nu există date suplimentare; a se vedea punctul 7 

· Parametrii de control 

· Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă: 

Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate 

la locul de muncă. 

· DNEL-uri 

13967-50-5 dicianoanoat de potasiu 

Orală DNEL (Com.) Longterm 0,05 mg / kg (-) (CN) 

DNEL (Com.) Akut 4.5 mg / kg (-) (CN) 

DNEL (Indust.) Longt. 0,05 mg / kg (-) (CN) 

DNEL (Industrie) 4,5 mg / kg (-) (CN) 

· PNEC-uri 

13967-50-5 dicianoanoat de potasiu 

PNEC (comercial) 0,03 μg / l (H20) (CN) 

PNEC (Industrie) 0,03 μg / l (H20) (CN) 

· Indicații suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției. 

· Controale ale expunerii 

· Echipament de protecție personală: 

· Măsuri generale de protecție și igienă: 

Păstrați departe de alimente, băuturi și furaje. 

Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la sfârșitul lucrului. 

Evitați contactul cu ochii și pielea. 

 

· Protecția respirației:  

Nu este necesară dacă încăperile sunt bine ventilate. 

 

· Protecția mâinilor: 
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Mănuși de protecție 

· Material pentru mănuși 

Cloropren cauciuc, CR 

Butil butil, BR 

Fluorocarbon (Viton) 

Nitril cauciuc, NBR 

· Timp de penetrare a materialului pentru mănuși 

Timpii de penetrare determinați în conformitate cu EN 374 partea III nu se efectuează în condiții practice. 

Prin urmare, se recomandă un timp maxim de rupere, care corespunde la 50% din timpul de penetrare. 

Valoare pentru permeabilitate:  

Nivel  6 

 

· Protecția ochilor: 

 

 

 

 
Ochelari de protecție bine sigilați 

· Protecția corpului: Îmbrăcăminte de protecție 

 

* 9 Proprietăți fizice și chimice 
 

· Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

· Informații generale 

· Aspect: 

Formă: Fluid 

Culoare: incoloră 

· Miros: specific produs 

· Valoare PH la 20 ° C: 10 

· Schimbarea condiției 

Punct de topire / Interval de topire: nedeterminat. 

Punct de fierbere / Interval de fierbere: 100 ° C 

· Punct de inflamabilitate: neaplicabil. 

· Autoaprindere:  
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Produsul nu este autoinflamabil. 

· Pericol de explozie:  

Produsul nu prezintă pericol de explozie. 

· Limite de explozie: 

Proprietăți oxidante Nu există 

· Densitate la 20 ° C: 1,01 g / cm³ 

· Solubilitate în / amestecabilitate cu apă:  

complet miscibil. 

Conținutul de solvenți: 

Solvenți organici: 0,0% 

Apă:> 95% 

· Alte informații  

Nu există alte informații relevante. 

 

* 10 Stabilitate și reactivitate 
 

· Reactivitate 

· Stabilitate chimică 

· Descompunere termică / condiții de evitat:  

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform specificațiilor. 

· Posibilitatea de reacții periculoase  

Contactul cu acizii eliberează gaze toxice. 

· Condiții de evitat Nu există alte informații relevante. 

· Materiale incompatibile:  

Nu există alte informații relevante. 

· Produse de descompunere periculoase: 

 Cianura de hidrogen (acid prusic) 

 

* 11 Informații toxicologice 
 

· Informații privind efectele toxicologice 

· Toxicitate acută: 

· Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare: 

151-50-8 cianură de potasiu 

LD50 orală 5 mg / kg (șobolan) 

LDLO 2,86 mg / kg (uman) (RTECS) 

13967-50-5 dicianoanoat de potasiu 

LD50 orală 29 mg / kg (șobolan) 

Dermala LD50 100 mg / kg (uman) (CN) 

Inhalare LC50 524 mg / kg (10min) (uman) (HCN) 

· Iritabilitate primară: 

· Pe piele: Iritant pentru piele și mucoase. 

· La ochi: Efect iritant. 

· Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante. 

· Indicații toxicologice suplimentare: 

Produsul prezintă următoarele pericole în conformitate cu metoda de calcul a Clasificării generale a UE 

Instrucțiuni privind preparatele în versiunea cea mai recentă: 

Nociv 
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* 12 Informații ecologice 
 

· Toxicitate 

· Toxicitate acvatică: 

151-50-8 cianură de potasiu 

EC50 2 mg / l (48 ore) (Daphnia magna (purice de apă)) 

1,8-1,9 mg / l (72 ore) (Eutosiphon sulcatum) (CN) 

IC50 0,03 mg / l (8d) (Sc.quadricauda) 

LC50 0,45 mg / l (96 ore) (Lepomis macrochirus (bluegrill)) 

13967-50-5 dicianoanoat de potasiu 

EC50 0,041 mg / l (48 ore) (Daphnia magna (purice de apă)) (CN) 

1,8 mg / l (72 ore) (Eutosiphon sulcatum) (CN) 

IC50 0,03 mg / l (8d) (Sc.quadricauda) (CN) 

LC50 0,12 mg / l (96 ore) (Pimephales promelas) (CN) 

0,083 mg / l (96 ore) (Lepomis macrochirus (bluegrill)) (CN) 

0,05 mg / l (96 ore) (Onchorhynchus mykiss (păstrăv curcubeu)) (CN) 

· Persistență și degradabilitate  

Nu există alte informații relevante. 

· Comportamentul în sistemele de mediu: 

· Bioaccumulative potential 

 Nu există alte informații relevante. 

· Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante. 

· Informații ecologice suplimentare: 

· Note generale: 

Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare):  

periculos pentru ape 

Nu lăsați produsul să ajungă în apele subterane, în cursul apei sau în sistemul de canalizare. 

Pericol de a bea apă dacă și în cantități mici se scurge în sol. 

· Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

· PBT: neaplicabil. 

· VPvB: neaplicabil. 

· Alte efecte adverse  

Nu există alte informații relevante. 

 

* 13 Considerații privind eliminarea 
 

· Metode de tratare a deșeurilor 

· Recomandare 

Trebuie să fie tratată special respectând reglementările oficiale. 

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare. 

· Ambalaje impure: 

· Recomandare: 

Goliți ambalajele contaminate temeinic.  

Acestea pot fi reciclate după o curățare temeinică și adecvată. 

Ambalajele care nu pot fi curățate sunt disponibile în același mod ca și produsul. 

· Agenți de curățare recomandați:  

Apă, dacă este necesar, împreună cu agenți de curățare. 

 

* 14 Informații privind transportul 
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· Numărul ONU 

· ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare 

· Denumirea corectă a expedierii ONU 

· ADR, ADN, IMDG, IATA nu apare 

· Clasa de pericol pentru transport (ro) 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 

· Clasa Void 

· Grupul de ambalare 

· ADR, IMDG, IATA nu apare 

· Pericole pentru mediul înconjurător: 

· Poluant marin: Nu 

· Precauții speciale pentru utilizatori  

Nu se aplică. 

· Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr 

MARPOL73 / 78 și Codul IBC Nu este cazul. 

· Transport / informații suplimentare:  

Nu este periculos conform specificațiilor de mai sus. 

· "Model de regulament": - 

 

* 15 Informații privind reglementările 
 

· Regulamente / legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice pentru substanța sau amestecul în 

cauză 

· Reglementări naționale: 

· Clasa de pericol pentru ape:  

Clasa de pericol pentru ape 2 (Autoclasificare): periculos pentru ape. 

· Evaluarea securității chimice:  

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice. 

 

* 16 Alte informații 
 
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acest lucru nu constituie o garanție pentru niciunul 

caracteristicile specifice ale produsului și nu stabilesc o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal. 

· Fraze relevante 

H290 Poate fi corosiv pentru metale. 

H300 Fatal în caz de înghițire. 

H310 Fatal în contact cu pielea. 

H315 Provoacă iritarea pielii. 

H318 Provoacă leziuni grave ale ochilor. 

H330 Fatal dacă este inhalat. 

H400 Foarte toxic pentru viața acvatică. 

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

R26 / 27/28 Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire. 

R32 Contactul cu acizii eliberează gaz foarte toxic. 

R38 Iritant pentru piele. 

R41 Risc de leziuni grave ale ochilor. 

R50 / 53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

· Contact: Herr Marcus Müller 

· Abrevieri și acronime: 

RID: Règlement internațional cu privire la transportul maritim al mărfurilor periculoase 

Transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase) 

IATA-DGR: Regulamentele privind mărfurile periculoase ale "Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni" (IATA) 
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ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale 

ICAO-TI: Instrucțiuni tehnice ale "Organizației Aviației Civile Internaționale" (OACI) 

ADR: Acordul european privind transportul maritim al mărfurilor pe calea rutei (Acordul european privind transportul 

internațional 

Transportul rutier de mărfuri periculoase) 

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase 

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian 

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice 

DNEL: Nivelul nedeterminat derivat (REACH) 

PNEC: Concentrația preconizată fără efect (REACH) 

LC50: concentrație letală, 50% 

LD50: Doză letală, 50% 

· * Datele comparative cu versiunea anterioară modificate. 

GB 


