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Fișa cu date de Securitate 

 
1. Identificarea substanței sau a amestecului și a societății 

 

1.1 Identificator de produs 

Platină Acid trial 

Numai pentru uz commercial 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și 
Utilizări recomandate 

Utilizări identificate ale 

Substanță / amestec: 

Conform descrierii produsului 1.1 

Reactiv de testare pentru comerțul cu materiale de laborator și metale prețioase 

Utilizările abuzate ale 

Substanță / amestec: 

Toate tipurile de aplicații de pulverizare sau mascare 

 

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. Posibile pericole 

 

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: 

Met Corr. 1; H290, Skin Corr. 1A; H314 

 

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

Pictograme de pericol: 

 

 

 
GHS05 

Cuvânt de avertizare:  

Pericol 

mailto:office@jeweldistrict.ro


REACTIV PLATINA                                              

Fișa cu date de securitate 
în conformitate cu articolul 31 din Directiva 1907/2006 / CE 

 
Data tipăririi: 27.11.2018                       Versiune: 1.1                                   Data prelucrării: 17.2.2016 

 

 

Fraze de fraza: H290 Poate fi corosiv pentru metale. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

Fraze de securitate: P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de 

protecție a ochilor / protecție a feței. 

P301 + 330 + 331 ÎN CAZ DE ÎNALTĂ: clătiți gura. NU vărsături 

cauza. 

P303 + P361 + P353 DACĂ PE PIELE (sau păr): Toate 

Îndepărtați imediat îmbrăcămintea murdară și îmbibată. Pielea cu apă 

Se spală / duș. 
P305 + 351 + 338 ÎN CAZ DE OCHI:  

Utilizați ușor timp de câteva minute 

Clătiți cu apa 

Îndepărtați lentilele de contact existente ( dacă este posibil).  

Continuați clătirea. 

 

2.3 Alte pericole 

Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

PBT:  

Nu se aplică. 

vPvB:  

Nu se aplică. 

 

3. Compoziție / informații privind ingredientele 

 

3.1 Caracterizarea chimică 

Soluție apoasă 

 

3.2 Compoziția substanței sau a amestecului 

Substanța: 

 EINECS: Nr. CAS: INDEX nr .: Nr. REACH: Concentrație: Clasificare: EC 1272/2008 (CLP): 

Acid azotic 231-714-2 7697-37-2 007-004-00-1 25-50% în greutate Ox. Liq.3; H272 

Met Corr. 1 H290 

Piele Corr. 1A; H314 

Acid clorhidric 132-595-7 7647-01-0 017-002-01-X 5 -15% în greutate Met. Corr. 1 H290 

Arsuri piele. 1A; H314 

STOT SE 3, H335 

(Pentru textul frazelor de risc enumerate se face referire la secțiunea 16) 

 

3.3 Informații suplimentare 

Nu conține substanțe SVHC 

 

4. Măsuri de prim ajutor 

 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Informații generale:  

Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte murdară de produs. 

după inhalare:  

Furnizarea de aer proaspăt sau oxigen;  
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Ssolicitați ajutor medical. 

În cazul depozitării și transportului în stare de inconștiență în poziție laterală stabilă. 

După contactul cu pielea:  

Îndepărtați imediat hainele contaminate. 

Spălați imediat cu multă apă, aplicați pansament de protecție steril, 

Consultați un medic. 

După contactul cu ochii:  

În cazul contactului cu ochii imediat cu pleoapa deschisă 10-15 minute 

clătiți cu apă curgătoare.  

Apoi, vizitați un oftalmolog. 

Înghițire:  

Beți imediat o cantitate mare de apă în picături mici (efect de diluare). 

Nu provocați vărsături. Apelați imediat la un medic. 

Protecție individuală:  

Primul Ajutor  

Aveți grijă la auto-protecție! 

 

4.2 Simptome și pericole acute și întârziate importante 

Simptome:  

Nu există alte informații relevante. 

 

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentul special necesar 

Nu există alte informații relevante. 

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

 

5.1 Informații generale 

Măsuri de stingere pentru a se potrivi mediului. Produsul în sine nu arde. Pentru a proteja 

Persoanelor și pentru răcirea containerelor din zona periculoasă folosiți jetul cu jet de apă. când 

în condiții de siguranță, eliminați containerele nedeteriorate din zona periculoasă. 

 

5.2 Medii de stingere 

adecvat: pulverizare cu apă, dioxid de carbon (CO2), spumă, substanță chimică uscată 

nepotrivite: jet de apă complet 

 

5.3 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

În caz de incendiu pot fi eliberate: Oxizi de azot (NOx). 

 

5.4 Sfaturi pentru pompieri 

Echipament de protecție special pentru pompieri 

În caz de incendiu: Utilizați aparate de respirație autonome. costum de protecție chimică- 

transporta. 

Informații suplimentare 

Colectați separat apa de stingere contaminată. Nu intrați în canalizare sau ape 

plece. 
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6. Măsuri de eliberare accidental 

 

6.1 Precauții personale, echipament de protecție si proceduri de urgență care trebuie aplicate 

Proceduri de urgență care trebuie aplicate 

Asigurați o ventilație adecvată. Purtați echipament de protecție personală. Pentru a aduce oamenii la 

siguranță. 

Păstrați persoanele neprotejate. 

 

6.2 Precauții privind mediul 

În cazul penetrării în ape sau canale, informați imediat autoritățile competente. la 

Eliberați cantități mari Informați autoritățile competente. 

 

 

6.3 Metode și material pentru izolarea și curățarea 

Absorbiți cu material care leagă lichidul (nisip, kieselguhr, liant de acizi, liant universal). 

tratați materialul absorbit conform secțiunii 13. Curățați temeinic suprafețele contaminate. cu 

spălați multă apă. 

 

6.4 Referințe la alte secțiuni 

Manipulare sigură:  

A se vedea secțiunea 7 

Echipament de protecție personală:  

Vezi secțiunea 8 

Eliminarea:  

Vezi secțiunea 13 

 

7. Manipularea și depozitarea 

 

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 

Notă privind manipularea în siguranță 

Păstrați recipientul bine închis. Deschideți și manipulați cu grijă recipientul. Doar în aer bine 

ventilate 

Utilizați zone. Dacă sunt manipulate deschise, utilizați dispozitive cu ventilație locală de evacuare. 

Nu inhalați vaporii / aerosolii. Evitați contactul cu ochii și pielea. 

Măsuri tehnice 

Asigurați ventilație adecvată și extragerea punctelor în punctele critice. 

Notă privind protecția împotriva incendiilor și a exploziilor 

Măsuri uzuale de protecție preventivă împotriva incendiilor. 

Informații suplimentare 

Nu 

 

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate 

Măsuri tehnice și condiții de depozitare 

Asigurați o ventilație suficientă pentru spațiul de stocare. 

materiale de ambalare 

Depozitați / depozitați numai în recipientul original. Păstrați recipientul bine închis. 

Cerințe pentru încăperile de depozitare și containerele 

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros și bine ventilat. Legi și 
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Respectați reglementările pentru depozitarea și utilizarea substanțelor poluante cu apă. 

compatibilitate de stocare 

A se păstra departe de produse inflamabile / combustibile. 

Nu depozitați împreună cu alcalii (alcalii). 

Păstrați departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale. 

Informații suplimentare privind condițiile de depozitare 

Țineți departe de sursele de căldură și de căldură. 

Clasa de depozitare: 8 B  

Substanțe periculoase corozive necombustibile. 

 

7.3 Utilizare finală specifică (specifice) 

Urmați instrucțiunile de utilizare. 

 

8. Controlul expunerii / protecția personal 

 

 

8.1 Parametrii care trebuie monitorizați 
Limitele expunerii ocupaționale 

limite de expunere 

Substanță: Nr. CAS: Sursă: Limite de expunere ocupațională: Limite de vârf: Observații: 
Acidul nitric 7697-37-2 GESTIS International Limit 

Valori (acid nitric) 

1 ppm sau 2,6 mg / m3 - UE: Uniunea Europeană 

13.16 

Acid clorhidric 7647-01-0 TRGS 900 3 mg / m3 

2 ml / m3 

Factorul 2 

Durata 15 min, 

Adică, 

4x / schimbare, distanță 

1h 

DFG 

Limitele comunitare 

Substanță: Nr. CAS: Sursă: Limite de expunere ocupațională: Limite de vârf: Observații: 
- - - - - - Informații suplimentare: Ca bază au fost utilizate listele utilizate în preparat. 

DNEL 

7697-37-2 acid azotic 

Inhalare DNEL (lucrător) 1,3 mg / m3 (efecte locale pe termen lung) 

7647-01-0 acid clorhidric 

DNEL inhalator (lucrător) 15 mg / m3 (acută - efecte locale) 

Inhalare DNEL (lucrător) 8 mg / m3 (efecte locale pe termen lung) 

 

* 8.2 Controale ale expunerii 

Protecția generală și măsurile de igienă 

Măsurile tehnice și aplicarea metodelor de lucru adecvate au prioritate față de 

Utilizarea echipamentului individual de protecție. 

Echipamentul individual de protecție depinde de cantitatea și concentrația de substanțe periculoase 

Pentru a specifica un loc de muncă. (Evaluarea riscului) 
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Păstrați departe de băuturi, hrană și hrana pentru animale. Grăsuri murdare și îmbibate imediat 

dezbrace. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la sfârșitul lucrului. Separarea separată a 

Îmbrăcăminte de protecție. Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu inhalați vaporii. 

Echipament de protecție personală 

Standardele minime pentru măsurile de protecție la manipularea substanțelor sunt stabilite în 

TRGS 500 

enumerate. 

protecție respiratorie 

Dacă limitele expunerii ocupaționale și alte valori limită sunt respectate permanent, nu există nici o 

valoare normală 

Este necesară protecția respiratorie. 

Când este depășit pragul de declanșare → Dispozitiv de filtrare respiratorie. Pentru încărcare pe 

termen scurt sau scăzut 

Dispozitiv filtrant respirator (mască de față conform DIN EN 136) cu filtru tip E (P2) (conform DIN 

EN 14387). 

În cazul expunerii intensive sau prelungite a aparatului respirator autonom (conform DIN EN 137) 

utilizați. 
protecţia mâinilor 

Mănușile de protecție trebuie să respecte standardul DIN EN 374-3: 2003. 

Mănuși de protecție Materialul pentru mănuși trebuie să fie impermeabil și rezistent 

protecţia ochilor 

Ochelari de protecție adecvați conform DIN EN 166. 

protecţia corpului 

Îmbrăcăminte de protecție conform DIN EN 13688: 2013. Pantofi de protecție rezistenți la chimic sau 

cizme gem. DIN EN 13832-1: 2006. Dacă se poate produce contactul cu pielea, impermeabil la acest 

produs 

Purtați echipament de protecție conform DIN EN 13034: 2005. 

Limitarea și monitorizarea expunerii mediului 

vezi capitolul 7.  

Nu este necesară nicio altă acțiune. 

Limitați și monitorizați expunerea consumatorilor 

vezi capitolul 7.  

Nu este necesară nicio altă acțiune. 

 

8.3 Scenariu de expunere 

Nu 

 

9. Proprietăți fizice și chimice 

 

9.1 Informații privind substanțele fizice și chimice de bază 

caracteristici 

apariție 

Stare fizică:  

lichid 

Culoare:  

clar - gălbui 

Miroase: stinging 

Datele de bază relevante pentru securitate 
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Parametru Valoare Unitate Observație 

Densitate: la ° C: 20 aproximativ 1,3 g / cm3 

Densitatea în vrac: nu se aplică 

pH: Orig. <2 

Punct / domeniu de topire: Nu există date disponibile 

Punct / domeniu de fierbere: Nu există date disponibile 

Punct de aprindere: nu se aplică 

Inflamabilitate: nu se aplică 

inferior 

limita de inflamabilitate: 

nu se aplică 

Limita superioară de inflamabilitate: nu se aplică 

Pericol de explozie: nu este exploziv. 

Limita inferioară de explozie: nu se aplică 

Limita superioară de explozie: nu se aplică 

Temperatura de autoaprindere: nu se aplică 

Temperatura de descompunere: Nu există date disponibile 

Proprietăți oxidante: nu se aplică 

Presiune vapori: Nu există date disponibile 

Densitate de vapori relativă: Nu există date disponibile 

Viteza de evaporare / 

Viteza de evaporare: 

Nu există date disponibile 

Solubilitatea în apă: complet miscibilă 

Solubilitatea în grăsimi: insolubilă 

Solubilitate în: nu se aplică 

log P O / W (n-octanol / apă): nu există date disponibile 

Vâscozitate:  

Nu există date disponibile 

Test de separare a solventului: Nu există date disponibile 

Nivelul solventului: 

- Solvenți organici 0,0% 

 

9.2 Alte informații 
Nu există alte informații relevante. 

 

10. Stabilitate și reactivitate 

10.1 Reactivitate 

Reacționează cu: alcalii (alcalii). 

 

10.2 Stabilitate chimică 

Produsul este stabil din punct de vedere chimic. 

 

10.3 Posibile reacții 
Reacții violente cu: alcalii (alcalii). 

Poate reacționa cu metalele pentru a forma hidrogen. 

 

 



REACTIV PLATINA                                              

Fișa cu date de securitate 
în conformitate cu articolul 31 din Directiva 1907/2006 / CE 

 
Data tipăririi: 27.11.2018                       Versiune: 1.1                                   Data prelucrării: 17.2.2016 

 

 

10.4 Condiții de evitat 

Nu există alte informații relevante. 

 

10.5 Materiale incompatibile 

Descompunere periculoasă la contactul cu substanțe incompatibile, cum ar fi alcalii. 

 

10.6 Produse de descompunere periculoase 

În caz de incendiu pot fi eliberate: Oxizi de azot (NOx). 

 

10.7 Informații suplimentare 

Nu există alte informații relevante. 

 

11. Informații toxicologice 

 

11.1 Informații privind efectele toxicologice 

Nu există date disponibile pentru mix. 

Toxicitate acută 

Substanță: Nr. CAS: Informații toxicologice 

Acidul aziar 7697-37-2 Toxicitate acută, inhalare LC50 / 4 h: 28 mg / l (șobolan) Sursa: IUCLID 

 

 

11.2 Iritarea și coroziunea 

Iritant pentru piele 

Efect coroziv asupra pielii și a membranelor mucoase 

Iritant pentru ochi 

Efect puternic iritant. 

Efect iritant al tractului respirator 

Efect coroziv asupra pielii și a membranelor mucoase 

corozivitate 

Coroziv. 

 

11.3 Sensibilizarea 

Nu se cunosc efecte sensibilizante. 

 

11.4 Toxicitate la doză repetată 

leziuni tisulare. Arsuri chimice în gură, gât, esofag și tractul gastro-intestinal. 

 

11.5 Efecte CMR 

Cancerigenitate 

Nu sunt cunoscute efecte cancerigene. 

mutagenicitatea 

Nu se cunosc efecte mutagene. 

toxicitate reproductivă 

Nu este cunoscut nici un efect repro-toxic. 

 

11.6 Observații generale 

Nu există alte informații relevante. 

Experiență din practică 
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Nu există informații disponibile. 

Alte observații 
Nu există informații disponibile. 

Informații suplimentare 

Nu există alte informații relevante. 

 

12. Informații despre mediu 

 

12.1 Informații privind efectele ecotoxicologice 

Nu există date disponibile pentru mix. 

Ecotoxicitate 

Substanță: Nr. CAS: Ecotoxicitate 

Acid azotic 7697-37-2 Acut LC50 crustaceu: (. crevete Marea Nordului [. Crangon Crangon]) 180 mg / 

l / h 48 informații provin din baza de date de material GESTIS 

 

12.2 Persistență și degradabilitate 

Metodele de determinare a biodegradabilității nu sunt cu substanțe anorganice 

aplicabile. 

 

12.3 Potențialul bioacumulativ 

Nu există indicii privind potențialul de bioacumulare. 

 

12.4 Mobilitate 

Nu sunt disponibile informații relevante. 

 

12.5 Rezultatul evaluării PBT și vPvB 

Această substanță nu îndeplinește criteriile de clasificare ca PBT sau vPvB. 

 

12.6 Alte efecte adverse 

Nu cauzează epuizarea biologică a oxigenului. 

Efect dăunător datorită schimbării pH-ului. 

 

12.7 Alte informații ecologice 

Nu permiteți accesul la sistemul de canalizare sau la ape. Nu intrați în sol / sol 

plece. 

 

12.8 Alte informații 
Clasa de pericol pentru ape 1 (autoevaluare): puțin periculoasă pentru apă 

 

13. Considerații privind eliminarea 

 

13.1 Depozitare adecvată 

Destul de eliminat / produs 

Eliminarea în conformitate cu Directivele CE 75/442 / CEE și 91/689 / CEE privind deșeurile și 
mărfurile periculoase 

Deșeuri în versiunile curente. 

Nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Nu lăsați să intre în canalizare. 

Lista codurilor de deșeuri / denumirile de deșeuri propuse conform AVV 
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Începând cu 1.1.1999, numerele de coduri de deșeuri nu sunt numai produse, ci în esență 

aplicație specifică. Codul deșeurilor valabil pentru aplicație poate fi atribuit Uniunii Europene 

Catalogul deșeurilor este luat. 

Ambalaje necurățate: 

Aruncați în conformitate cu reglementările oficiale. 

 

14. Informații privind transportul 

 

14.1 Numărul ONU 

ADR, IMDG, IATA UN 3264 

 

14.2 Denumirea corectă de transport a ONU 

ADR: 3264 LICHID ANORGANIC DE SIGURANȚĂ CORROSIVĂ, N.A.G. (NITRIC, 

ACID) 

IMDG: LICHID CORROSIV, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (ACID NITRIC, ACID 

HIDROCHLORIC) 

IATA: LICHID COROZIV, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (ACID NITRIC, ACID HIDROCHLORIC) 

 

14.3 Clasele de pericol pentru transport 

ADR: 

Clasa 8 (C1) Substanțe corozive 

Etichetă de pericol:  

8 

IMDG, IATA: 

Clasa 8 Substanțe corozive 

Etichetă de pericol:  

8 

 

14.4 Grupul de ambalare 

ADR, IMDG, IATA: II 

 

14.5 Pericole pentru mediu 

Produsul conține substanțe periculoase pentru mediul înconjurător: 

Marine poluant:  

nu 

Etichetare specială (ADR):  

 

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori 

Atenție: Substanțe corozive 

Numărul de identificare a pericolului (numărul Kemler): 80 

Nr. EMS: F-A, S-B 

Grupuri de segregare:  

Acizi 

 

14.7 Transport în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL și: 
conform codului IBC 

Nu se aplică 
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14.8 Informații suplimentare 

ADR: 

Dispoziție specială: 274 

Cantitate limitată (LQ): 1 litru 

Cantitatea excepțională (EQ): Codul E2 Cea mai mare cantitate pe ambalaj interior: 30 ml 

Cea mai mare cantitate pe ambalaj exterior: 500 ml 

Categoria transportului: 2 

Codul de restricționare a tunelului: E 

IMDG: 

Cantități limitate (LQ): 1 L 

Cantități estimate (EQ): Cod: E2 Cantitate netă maximă pe ambalaj interior: 30 ml 

Cantitate netă maximă pe ambalaj exterior: 500 ml 

UN "Model Regulation": UN3264, SAUOR CORROSIVE INORGANIC 

LICHID FABRIC, N.A.G. (NITRIC, 

Acid clorhidric), 8, II 

 

15. Legislația 

 

15.1 Etichetarea și etichetarea 

Componenta (ele) periculoasă (e) pentru etichetare 

Acid nitric, acid clorhidric 

Etichetarea specială a anumitor preparate 

Numai pentru utilizatorul profesional. 

 

 

* 15.2 Reguli de securitate, sănătate și mediu, precum și 
legislația specifică pentru substanță sau amestec 

reglementările UE 

Directiva 1999/13 / CE privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV 

Directiva) 

nu 

Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon 

nu 

Fis¸a˘ Tehnica˘ de Securitate În conformitate cu Directiva EC 91/155 / EEC Data emiterii: 
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Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanții organici persistenți 
nu 

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase 

nu 

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții (Regulamentul privind detergenții) 
nu 

Regulamentul (CE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor pentru 

explozivi 

Conform regulamentului, acest produs este sursa de explozivi 

Restricții privind dezvăluirea către utilizatorii finali privați. 
Restricții în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 

nu 



REACTIV PLATINA                                              

Fișa cu date de securitate 
în conformitate cu articolul 31 din Directiva 1907/2006 / CE 

 
Data tipăririi: 27.11.2018                       Versiune: 1.1                                   Data prelucrării: 17.2.2016 

 

 

Reglementări naționale 

Reglementările naționale trebuie luate în considerare suplimentar! 

Note privind restricțiile privind ocuparea forței de muncă 

Respectați restricțiile de angajare pentru tineri în conformitate cu articolul 22 JArbSchG. 

Störfallverordnung 

Nu este relevant din cauza cantităților mici. 

Clasa de depozitare conform VCI 

8 B Substanțe corozive necombustibile. 

Clasa de pericol pentru ape în conformitate cu VwVwS (reglementarea administrativă a substanțelor 

periculoase pentru apă) 

puțin periculos pentru apă (WGK 1) 

Instrucțiuni tehnice Air (TA-Luft) 

- 

Alte reglementări, restricții și reglementări privind interdicția 

nu 

Substanțe de foarte mare îngrijorare (SVHC) în conformitate cu articolul 57 din Regulamentul 

REACH 

Nu 

 

15.3 Evaluarea securității chimice 

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice pentru acest amestec. 

Evaluarea siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec nu a fost efectuată. 

 

16. Alte informații 
 

16.1 Avertismentele de pericol din capitolul 3 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

H272 poate intensifica focul; Oxidant. 

H290 Poate fi corosiv pentru metale. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

16.2 Note de instruire 

Purtătorii de echipament respirator trebuie instruiți în consecință. 

 

16.3 Restricții recomandate de utilizare 

vezi capitolul 1. 

 

* 16.4 Informații suplimentare 

Informațiile se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Ei nu oferă niciunul 

Asigurarea caracteristicilor produsului și nu constituie o relație contractuală. 

Informațiile trebuie să vă ofere indicii pentru o manipulare sigură a acestui lucru 

Fișa tehnică de securitate în timpul depozitării, procesării, transportului și eliminării. 

Informațiile nu pot fi transferate către alte produse. În ceea ce privește produsul cu alte materiale 

pot fi amestecate, amestecate sau prelucrate sau supuse procesării, 

în această fișă cu date de securitate, dacă nu se specifică altfel, nu este activată 

materialul astfel produs nou va fi transferat. 

 

* 16.5 schimbați documentația 
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Înlocuiește ediția din 23.7.2015 (versiunea 1) 

 

16.6 Surse de date 
Informațiile provin din lucrări de referință și din literatură, precum și din informațiile producătorului 

Furnizori. 

 

16.7 Legenda și definiția 

RID: Règlement internațional care se ocupă de transportul de marșuri dangereuses par chemin de fer 

(Reglementări privind 

Transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase) 

ICAO: Organizația Aviației Civile Internaționale 

ADR: Accord européen privind transportul marcajelor dangereuses pe traseu (Acordul european 

privind transportul internațional 

de mărfuri periculoase pe șosea) 

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase 

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian 

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

CLP: clasificarea, etichetarea și ambalarea (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008) 

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente în comerț 
ELINECS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate 

GefStoffV: Ordonanța privind substanțele periculoase (Ordonanța privind substanțele periculoase, Germania) 

DNEL: Nivelul nedeterminat derivat (REACH) 

PNEC: Concentrația preconizată fără efect (REACH) 

LC50: concentrație letală, 50% 

LD50: Doză letală, 50% 

SVHC: Substanță de mare îngrijorare 

PBT: persistent, bioacumulativ, toxic 

vPvB: foarte persistentă și foarte bioacumulativă 

Ox. Lichidul 3: Lichide oxidante, categoria de pericol 3 

Met Corr. 1: Coroziv pentru metale, categoria de pericol 1 

Piele Corr. 1A: Coroziv / iritant pentru piele, Categoria de pericol 1A 

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere unică, categoria de pericol 3 

* Datele s-au schimbat de la versiunea anterioară. 


