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SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII SAU A COMPANIEI 

1.1 Descriere produs.  

Nume produs:  PATINA  

Cod de produs:  JD-KM-5082 

1.2 Utilizări relevante identificate ale amestecului și utilizări contrare. 

 

UTILIZAREA INDUSTRIALĂ 

Utilizări recomandate: 

Utilizează altele decât cele recomandate. 

1.3 Date ale furnizorului fișei cu date de securitate. 
Compania:  TECHNOFLUX, S.L.  
Distribuitor: S.C. Jewel District S.R.L. 

 Adresa: Calea Rahovei 266-268, 

ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, 

CORP 61, ETAJ 4, Camera 40A, BUCURESTI 

– SECTOR 5, Romania; CP:050912 

 

  

  

Telefon:  (004) 0723 139 296 

 

E-mail: office@jeweldistrict.ro 

 

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR 

2.1 Clasificarea amestecului. 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008: 

Toxicitate acută. 3: Toxic în caz de înghițire. 

Aquatic Chronic 3: Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte nocive de lungă durată. 

Eye Dam 1: Cauzează vătămări grave ale ochilor. 

Corp coroziv 1A: provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni grave ale ochilor. 

Sensibilitatea la piele 1: Poate provoca o reacție alergică la nivelul pielii. 

2.2 Elementele etichetei. . . 

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008: 

 

 

Cuvinte de avertizare:  

Pericol 
Fraze H: 

 

 

H301  Toxic in caz de  inghitire 

H314  Provoaca arsuri grave ale pielii si leziuni grave ale ochilor 

H317  Poate provoaca o reactie alergica cutanata.  

H412  

Fraze P:  

Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte nocive de lungă durată.  

P270  Nu consumați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării.  

P273  Evitați eliberarea în mediul înconjurător.  
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P280  Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / 

protecție a feței..  

P310  Apelați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE / medic / ... 

P405  Depozitați sub cheie și cheie. 

 

P301+P310  ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: Apelați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE / medic / .....  

P305+P351+P338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe ore. 

minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă este uzată și este ușor. Continuați să clarificați. 

.  

Conține: 

hidroxid de sodiu 

disulfură de sodiu, sulfit de sodiu, seleniți de sodiu 

2.3 Otros peligros.  

2.3 Alte pericole. 

În condiții de utilizare normală și în forma sa originală, produsul nu are alt efect negativ asupra sănătății și asupra 

mediului. 

.  

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE / INFORMAȚII.  

3.1 

COMPONENTELE.. 

Substanțe. Nu se 

aplică 

3.2 Amestecuri.  

Substanțele care reprezintă un pericol pentru sănătate sau pentru mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1272/2008, au o limită de expunere comunitară la locul de muncă, sunt clasificate ca PBT / vPvB sau incluse în Lista 

din candidați: 

Identificatori Denumire  Concentrație 

(*)Clasificare - Regulamentul 

1272/2008  

Clasificare 
Limite de 

concentrație 

specifice 

Nr. Inregistrare: 016-

009- 

00-8 

N. CAS: 1313-82-2 

N. CE: 215-211-5 

Nr. Inregistrare: 01- 

2119513694-38-XXXX 

sulfură disodică, sulfură de sodiu 10%  

Acută Tox. 3  

H311-acută  

Tox. 4, H302-  

Piele Corr. 1b  

H314 

-  

Nr. Inregistrare: 011-

002- 

00-6 

Nr. CAS: 1310-73-2 

Nr. CE: 215-185-5 

Nr. Inregistrare: 01- 

2119457892-27-XXXX 

[1] hidroxid de sodiu 5%  

Acută Tox. 4  

H302 Piele  

Corr. 1A, H314 

Piele Corr. 1a  

H314: C ≥ 5%  

Nr. Inregistrare: 034-

003- 

00-3 

Nr. CAS: 10102-18-8 

Nr. CE: 233-267-9 

selenito de sodio  2.5%  

Acută Tox. 1  

H300 + H330- 
Acvatice Cronice  

3, H412- Piele 

Sens. 1, H317 

-  

(*) La Text Complet În cadrul Fraze H se Detalii În cadrul Alineatul ( 16 din Acest Tab De Securitate.  
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(*) Textul complet al frazelor H este detaliat în secțiunea 16 din prezenta fișă tehnică de securitate. 

SECȚIUNEA 4: PRIMA AJUTOR. 

4.1 Descrierea primului ajutor. 

În caz de îndoială sau când simptomele disconfortului persistă, solicitați 

asistență medicală. Nu dați niciodată nimic prin gură persoanelor care sunt 

inconștiente. 

 

Inhalare.  

Așezați victima în aer liber, mențineți-o caldă și în repaus, dacă respirația este 

neregulată sau se oprește, practicați respirația artificială. Nu administrați nimic 

pe cale orală. Dacă sunteți inconștient, puneți-l într-o poziție adecvată și 

solicitați ajutor medical. 

Contactul cu ochii. 

Spălați-vă bine ochii cu apă curată și proaspătă timp de cel puțin 10 minute, 

trăgând pleoapele în sus și solicitați asistență medicală 

Contactați pielea. 

Îndepărtați hainele contaminate. Spălați pielea energic cu săpun și apă sau cu 

un detergent adecvat pentru piele. NICIODATĂ nu folosiți solvenți sau diluanți. 

 

Ingestia.  

 

În caz de înghițire accidentală, solicitați asistență medicală imediată. Păstrează-l în repaus. NU provoca NICIODATĂ vomă..  

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

Produsul toxic, în cazul contactului accidental cu dificultăți respiratorii grave, modificări ale sistemului nervos central și, în cazuri 
extreme, pot să apară inconștiență. Este necesară asistența medicală imediată.  

4.3 Indicații privind orice îngrijiri medicale și tratamente speciale care trebuie administrate imediat. În caz de îndoială sau când 
simptomele disconfortului persistă, solicitați asistență medicală. Nu dați niciodată nimic prin gură persoanelor care sunt 
inconștiente. 

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR. 

5.1 Medii de stingere. 

Medii de stingere recomandate. 

Praf de stingere sau CO2. În caz de incendii mai grave, de 

asemenea spumă rezistentă la alcool și pulverizare cu apă. Nu 

utilizați pentru jet direct cu apă.  

 

5.2 Pericole specifice care decurg din amestec. Riscuri speciale 

Focul poate produce un fum negru gros. Ca urmare a descompunerii termice, se pot forma produse periculoase: monoxid de carbon, 

dioxid de carbon. Expunerea la produse de ardere sau descompunere poate fi dăunătoare sănătății.  

Depozitați frigiderele, cisternele sau recipientele în apropierea sursei de căldură sau de incendiu cu apă. 

Luați în considerare direcția vântului. Evitați ca produsele utilizate în lupta împotriva incendiilor să intre în 

canalizare, canalizare sau cursuri de apă. 

Echipamente de protecție împotriva incendiilor. 

În funcție de magnitudinea focului, poate fi necesar să se poarte îmbrăcăminte de protecție împotriva 

căldurii, a aparatului respirator autonom, a mănușilor, a ochelarilor sau a măștilor și cizmelor pentru față. 
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SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE 

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență. Pentru controlul 

expunerii și măsurile de protecție individuală, vezi secțiunea 8.  

 

6.2 Precauții privind mediul. 

Evitați contaminarea scurgerilor, a apei de suprafață sau subterane, precum și a solului  

 

6.3 Metode și material pentru izolarea și curățarea. 

Colectați scurgerile cu materiale absorbante necombustibile (pământ, nisip, vermiculit, pământ de diatomee 

...). Se toarnă produsul și absorbantul într-un recipient adecvat. Zona contaminată trebuie curățată imediat 

cu un decontaminant adecvat. Se toarnă decontaminantul rămășițelor și se lasă câteva zile până când nu se 

produce nici o reacție, într-un recipient nedeschis. 

 

6.4 Trimiterea la alte secțiuni. 

Pentru controlul expunerii și măsurile de protecție individuală, vezi secțiunea 8. 

Pentru eliminarea deșeurilor, urmați recomandările din secțiunea 13. 

 

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE..  

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță. 

Pentru protecția personală, vezi secțiunea 8. Nu utilizați niciodată presiune pentru a goli recipientele, nu sunt 

recipiente rezistente la presiune. 

În zona de aplicare, fumatul, mâncarea și băutul ar trebui interzise. 

Respectați legislația privind siguranța și igiena la locul de muncă. 

Păstrați produsul în recipiente cu material identic cu originalul. 

 

7.2 Condiții pentru depozitarea în condiții de securitate, inclusiv posibile incompatibilități. 

Depozitați în conformitate cu legislația locală. Respectați indicațiile de pe etichetă. Depozitați recipientele 

între 5 și 35 ° C, într-un loc uscat și bine ventilat, departe de sursele de căldură și de lumina directă a 

soarelui. A se ține departe de punctele de aprindere. Păstrați departe de agenții de oxidare și de materiale 

puternic acide sau alcaline. Nu fumați Evitați intrarea persoanelor neautorizate. După deschiderea 

containerelor, acestea trebuie închise cu grijă și așezate vertical pentru a evita scurgerile. 

Valoarea pragului de clasificare și de depozitare în conformitate cu anexa I la Directiva 2012/18 / UE 

(SEVESO III): 

Cantitatea de prag (tone) în scopul aplicării 

Cod Descriere cerințe 

cerințe de nivel superior de nivel inferior 

E1 PERICOLE PENTRU MEDIU - Periculoase pentru mediul acvatic în categoriile acute 1 sau cronice 1 100 

200:  

  Cantitatea de prag (tone) în 

scopul aplicării 

Cos Descriere 
cerințe de nivel 

inferior  

cerințe de 

nivel superior 

E1  
PERICOLE PENTRU MEDIU -  Periculoase pentru mediul acvatic în 

categoriile acute 1 sau cronice 1 100 200 
100  200  

7.3 Utilizări finale specifice..  

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA INDIVIDUALĂ.  

8.1 Parametrii de control. 

Limita de expunere în timpul lucrului pentru: 

Nume N. CAS Tara Valoare limita  ppm  mg/m3  

hidroxid de sodiu 1310-73-2  España [1]  
Opt ore    
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Termen scurt   2  

[1] În conformitate cu lista limitelor de mediu ale expunerii profesionale adoptate de Institutul Național pentru Sănătate și 

Securitate în Muncă (INSHT) pentru anul 2014. 

Produsul NU conține substanțe cu valori limită biologice. Concentrațiile DNEL / DMEL: 

Denumire Valoare tip DNEL / DMEL 

Nume DNEL/DMEL  Model Valoare  

hidroxid de sodiu N. 
CAS: 1310-73-2 

N. CE: 215-185-5 DNEL 

DNEL  

(Lucratori)  

Inhalare, Cronică, Efecte locale 1 (mg / 

m³) 

DNEL 

1 (mg/m³)  

DNEL  

(Consumatori)  

Inhalare, Cronică, Efecte locale 1 (mg / 

m³) 

DNEL 

1 (mg/m³)  

DNEL: Nivel derivat fără efect, nivel (nivel fără efect obținut), nivel de expunere la substanță, sub care nu se anticipează efecte 

adverse.  

DMEL: nivel minim de efect derivat, nivel de expunere care corespunde unui risc scăzut, care ar trebui considerat un risc minim 

acceptabil.  

8.2 Controale ale expunerii. 

Măsuri tehnice: 

Asigurați o ventilație adecvată, care poate fi obținută prin o bună ventilație de extracție locală și printr-un sistem de extracție 

generală bună. 

Concentratir:  100 %  

Utilizare:  UTILIZARE INDUSTRIALA  

Protectia respiratiei:  

Dacă sunt îndeplinite măsurile tehnice recomandate, nu este nevoie de echipament individual de protecție. 

Protectia mainilor:  

EPI:                          Manuși de protecție 

Caracteristici:            Marcajul "CE" Categoria II. 

 

Standarde CEN:  EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420  

 

                       

Observatii:                     Acestea ar trebui să fie ținute într-un loc uscat, departe de sursele posibile de căldură și expunerea la 

Întreținerea:                  Razele solare cât mai mult posibil. Modificările care le-ar putea modifica rezistența nu se vor face pe          
mănuși și nu vor fi aplicate vopsele, solvenți sau adezivi. 

Mănușile trebuie să aibă dimensiunea corectă și să fie ajustate la mână, fără a deveni prea libere sau remarci: prea strânse. 
Acestea ar trebui folosite întotdeauna cu mâini curate și uscate.  
  

PVC (Material 

Clorură: polivinil) 

Timp 

> Penetrare 480 (min.) 

Grosimea stratului 

0,35 

material (mm): 

Protectia ochiilor: 

EPI:  Ochelari  

                                    Marcarea «CE» Categoria II. Protecția ochilor și a feței împotriva stropilor 

Caracteristici: lichide. 

 

Standardele               CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 

Vizibilitatea prin oculare trebuie să fie optimă pentru care aceste elemente trebuie curățate 

Întreținere: zilnic, protectorii trebuie dezinfectați periodic în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Se va asigura că 

piesele în mișcare au o mișcare ușoară. 

Ecranele faciale trebuie să aibă un câmp vizual cu o dimensiune centrală a liniei de 150 mm Observații: 

cel puțin, într-un sens vertical, odată ce acestea sunt atașate la cadru 

Protectia pielii  
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EPI:            Îmbrăcăminte de protecție 

Marcarea «CE» Categoria II. Îmbrăcămintea de protecție nu trebuie să fie strânsă sau liberă. Caracteristici: liberă, astfel încât să 

nu interfereze cu mișcările utilizatorului 

Standardele CEN:      EN 340  
Instrucțiunile de spălare și întreținere furnizate de constructor pentru întreținere trebuie         

respectate: garantează o protecție inversă. 
Îmbrăcămintea de protecție ar trebui să ofere un nivel de confort în concordanță cu nivelul de 

protecție 

Observații: trebuie să prevadă riscul împotriva căruia protejează, cu condițiile de mediu, nivelul de activitate al utilizatorului și 

timpul de utilizare preconizat. 

EPI:     Incălțăminte de lucru 

Caracteristici:            Marcajul "CE" Categoria II 

Standardele CEN:      EN ISO 13287, EN 20347 
Aceste elemente se adaptează la forma piciorului primului utilizator. Din acest motiv, în ceea ce 

privește problemele legate de întreținere: igienă, reutilizarea de către o altă persoană ar trebui evitată. 
Încălțămintea de lucru pentru uz profesional este cea care include elemente de protecție destinate 

Observații: protejați utilizatorul împotriva rănilor care ar putea cauza accidente, trebuie să verificați locul de muncă pentru care 

este adecvat acest încălțăminte. 

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE.  

9.1 Informații privind proprietățile 

fizice și chimice de bază. 

Aspect: Miros lichid și culoare 

caracteristică Culoare: N.D./N.A. 

Miros: N.D./N.A. Prag olfactiv: N.D./N.A. 

pH: coroziv 

Punctul de fuziune: N.D./N.A. 

Punct / interval de fierbere: N.D./N.A. 

Punct de aprindere: N.D./N.A. 

Viteza de evaporare: N.D./N.A. 

Inflamabilitate (solid, gaz): N.D./N.A. 

Limita inferioară de explozie: N.D./N.A. 

Limita superioară de explozie: N.D./N.A. 

Presiunea de vapori: N.D./N.A. 

Densitatea vaporilor: N.D./N.A. 

Densitatea relativă: N.D./N.A. 

Solubilitate: N.D./N.A. 

Solubilitatea în grăsimi: N.D./N.A. 

Solubilitate în apă: N.D./N.A. 

Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): 

N.D./N.A. 

Temperatura de auto-aprindere: 

N.D./N.A. Temperatura de 

descompunere: N.D./N.A. 

Viscozitate: N.D./N.A. 

Proprietăți explozive: N.D./N.A. 

Proprietăți oxidante: N.D./N.A. 

N.D./N.A.= Nu este disponibil / nu se 

aplică datorită naturii produsului. 

9.2. Informații suplimentare 

Conținutul de COV (p / p): N.D.  

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE. 

10.1 Reactivitate. 

Produsul nu prezintă pericole datorită reactivității sale. 

10.2 Stabilitate chimică. 

Stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate (a se vedea secțiunea 7). 

10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase. 

Produsul nu prezintă posibilitatea unor reacții periculoase.  
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10.4 Condiții de evitat. 

Evitați orice manipulare incorectă. 

10.5 Materiale incompatibile. 

Păstrați departe de agenții de oxidare și de materiale puternic alcaline sau acide, pentru a evita reacțiile 

exoterme. 

10.6 Produse de descompunere periculoase. 

Nu se descompune dacă este destinat utilizărilor intenționate. 

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE. 

11.1 Informații privind efectele toxicologice. 

Contactul repetat sau prelungit cu produsul poate duce la eliminarea grăsimii pielii, generând o dermatită de 

contact non-alergică și că produsul este absorbit prin piele. 

Informații toxicologice ale substanțelor prezente în compoziție. 

Nume 

 Toxicidad aguda   

Tip  Ensayo  Especie   Valor  

hidroxid de sodiu  

N. CAS: 1310-73-2 N. CE: 215-185-5 

Oral  

LD50  Conejo  

[1] Experiența lui Naunyn-
Schmiedeberg|Pathologie und  

Germany), 184,|587-604  

325 (mg/kg bw) [1]  

(1937), Archiv für 

Pharmakologie (Berlin,  

Cutanat 
  

Inhalare  
  

a) toxicitate acută; 

Produs clasificat: 

Toxicitate acută orală, Categoria 3: Toxic în caz de înghițire 

Estimarea toxicității acute (ATE): Amestec: 

ATE (cutanat) = 3000 mg / kg 

ATE (oral) = 187 mg / kg 

b) corodarea sau iritarea pielii; 

Produs clasificat: 

Piele corozivă, categoria 1A: Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni grave ale ochilor. 

c) vătămări grave sau iritarea ochilor; Produs clasificat: 

Scăderea gravă a ochilor, Categoria 1: Provoacă leziuni grave ale ochilor. 

d) Sensibilizarea respiratorie sau a pielii; Produs clasificat: 

Sensibilizant pentru piele, Categoria 1: Poate provoca o reacție alergică la nivelul pielii. 

e) mutagenicitate în celulele germinale; date care nu sunt concludente pentru 

clasificare. 

f) carcinogenicitate 

Date neconcludente pentru clasificare. 

g) toxicitatea pentru reproducere; datele care nu sunt concludente pentru 

clasificare. 

h) toxicitate specifică în anumite organe (STOT) - expunere unică; date care nu 

sunt concludente pentru clasificare. 

i) toxicitate specifică în anumite organe (STOT) - expunere repetată, date 

neconcludente pentru clasificare. 

j) pericol de aspirare; 

Date neconcludente pentru clasificare. 
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SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE. 

12.0 Toxicitate.  

Denumire  
Ecotoxicitate 

Tip Test Specie Valoare 

Hidroxid de sodiu 

Peces  

Minimal  

Lethal  

 Notropis sp.  100 (mg/L) [1]  

Concentratie 

[1] Van Horn et al. (1949), Effects of Kraft Mill 

Wastes,|American Fisheries Society 

Invertebratele 

acvatice 

Ophryotrocha  

LC50  33 (mg/L) [1]  

diadema  

[1] Parker JG (1984), Wat Res, 18, 865-868 

Plante  

N. CAS: 1310-73-2 N. CE: 215-185-5 acvatice   

12.1 Persistenta si degrabilitate.  

Nu există informații disponibile privind persistența și degradabilitatea produsului 

12.2 Potential de bioacumulare.  

                       Nu există informații disponibile privind bioacumularea substanțelor prezente. 

12.3 Mobilitate in sol.  

                       Nu există informații disponibile privind mobilitatea în sol. 

 Produsul nu trebuie lăsat în canalizare sau cursuri de apă. Evitați pătrunderea în câmp..  

12.4 Rezultatele evaluarii PBT si vPvB  

Nu există informații disponibile privind evaluarea PBT și vPvB a produsului. 

12.5 Alte efecte adverse.  

                    Nu există informații disponibile privind alte efecte adverse asupra mediului.  

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII REFERITOARE LA ELIMINAREA  

13.1 Metode de tratare a deșeurilor. 

Nu este permis să fie aruncat în canalizare sau cursuri de apă. Deșeurile și recipientele goale trebuie 

manipulate și eliminate în conformitate cu legislația locală / națională în vigoare. 

Respectați prevederile Directivei 2008/98 / CE privind gestionarea deșeurilor 

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL. 

Transport în conformitate cu normele ADR / TPC pentru transportul rutier, RID pe calea ferată, IMDG pe 

mare și ICAO / IATA pentru transportul aerian. 

Teren: Transport rutier: ADR, Transport feroviar: RID. 

Documentație de transport: Scrisoare de transport și instrucțiuni scrise. 

Mare: Transport cu barca: IMDG. 

Documente de transport: conosament. 

Aer: Transport aerian: IATA / ICAO. 

Document de transport: cunoștințe aeriene. 

14.1 Numărul ONU. Nr. ONU: UN3266  

14.2 Desemnarea oficială de transport a Organizației Națiunilor Unite. 

Descriere: UN 3266, LIQUID CORROSIVE, BASIC, INORGANIC, N.E.P. (CONȚINE SULFID DEODIU, SULFID 

DE SODIU / HIDROXID DE SODIU), 8, GE I, (E) 

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport. 

Clasa (clasele): 8   
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14.4 Grupul de ambalare. 

 Grup de ambalare: I 

14.5 Pericole pentru mediu. Marine poluant: Nu  

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori. 

Etichete: 8  

 

Număr de pericol: 88 

ADR cantitate limitată: 0 

Dispoziții referitoare la transportul în vrac în ADR: Transport neautorizat în vrac în conformitate cu ADR. 
Transport pe navă, FEm - foi de urgență (F - foc, S - scurgerile): Actul F-A, S-B conform punctului 6.  

14.7 Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC. 

 Produsul nu este afectat de transportul în vrac pe nave. 

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE. 

15.1 Regulamentele și legislația privind siguranța, sănătatea și mediul specific amestecului. 

Produsul nu este afectat de Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon. 

A se vedea anexa I la Directiva 96/82 / CE a Consiliului privind controlul riscurilor inerente accidentelor grave 

care implică substanțe periculoase și Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 Iunie 2008, privind exportul și importul de produse chimice periculoase și actualizările 

ulterioare ale acestora. 

Clasificarea produsului în conformitate cu anexa I la Directiva 2012/18 / UE (SEVESO III): E1 

Produsul nu este afectat de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind comercializarea și utilizarea biocidelor. 

Produsul nu este afectat de procedura stabilită în Regulamentul (UE) nr. 649/2012 privind exportul și 

importul de produse chimice periculoase.  

15.2 Evaluarea securității chimice. 

Nu a fost efectuată o evaluare a siguranței chimice a produsului.  

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII. 

Textul complet al frazelor H care apar în epigrafa 3: 

H300 Fatal în caz de înghițire. 

H302 Nociv în caz de înghițire. 

H311 Toxic în contact cu pielea. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni grave ale ochilor. 

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată. 

H331 Toxic în caz de inhalare. 

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

H411 Toxic pentru organismele acvatice, cu efecte nocive de lungă durată. 

Coduri de clasificare: 

Toxicitate acută. 2 [orală]: toxicitate orală acută, categoria 2 

Toxicitate acută. 3 [Dermală]: toxicitate cutanată acută, categoria 3 

Toxicitate acută. 3 [Inhalare]: Toxicitate acută prin inhalare, Categoria 3 

Toxicitate acută. 3 [orală]: toxicitate orală acută, categoria 3 

Toxicitate acută. 4 [orală]: toxicitate orală acută, categoria 4 

Aquatic Acute 1: Toxicitate acută pentru mediul acvatic, categoria 1 

Aquatic Chronic 2: Efecte cronice pentru mediul acvatic, categoria 2 
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Aquatic Chronic 3: Efecte cronice pentru mediul acvatic, categoria 3 

Ochelari de vedere 1: Leziuni grave la ochi, categoria 1 

Corpul 1A al pielii: piele corozivă, categoria 1A 

Corp coroziv 1B: piele corozivă, categoria 1B 

Sensibilizarea pielii 1: Sensibilizator pentru piele, categoria 1 

Este recomandabil să se efectueze o instruire de bază cu privire la sănătatea și securitatea la locul de muncă, pentru a se asigura o 

manipulare corectă a produsului. 

Etichetarea în conformitate cu Directiva 1999/45 / CE:  

Símbol:  

T  

 

Toxic  

Fraze R: 
R21 Nociv în contact cu pielea. 
R25 Toxic în caz de înghițire. 
R35 Provoacă arsuri grave. 
R43 Poate provoca sensibilizare prin contactul cu pielea. 
R52 / 53 acvatic. 
Fraze S: Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător 
S4 Rămâi departe de locurile locuite. 
S26 În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. 
S38 În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat. 
S45 În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, cereți imediat sfatul medicului (arătați eticheta acolo unde este posibil). 
S57 Utilizați un recipient de siguranță adecvat pentru a evita contaminarea mediului. 
S61 de securitate. Evitați eliberarea în mediul înconjurător. Obțineți instrucțiuni specifice din fișa tehnică a produsului 
S36 / 37/39 A se purta îmbrăcăminte și mănuși adecvate, precum și protecția ochilor / feței. 
Conține: hidroxid de sodiu 
disulfură de sodiu, sulfit de sodiu, seleniți de sodiu 
Abrevieri și acronime utilizate: 
ADR: Acord european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase. 
CEN: Comitetul European pentru Standardizare. 
DMEL: nivel minim de efect derivat, nivel de expunere care corespunde unui risc scăzut, care ar trebui considerat un risc minim 
acceptabil. 
DNEL: Nivel derivat fără efect, nivel (nivel fără efect obținut), nivel de expunere la substanță, sub care nu se anticipează efecte 
adverse. 
EC50: Concentrația medie efectivă. 
EPI: Echipament de protecție personală. 
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian. 
IMDG: Codul maritim internațional de mărfuri periculoase. 
LC50: Concentrația letală, 50%. 
LD50: doză letală, 50%. 
RID: Regulamentul privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată. 
Principalele referințe bibliografice și surse de date: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ Regulamentul (UE) nr. 453/2010. 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 
Regulamentul (UE) nr. 1272/2008. 
Informațiile furnizate în această fișă tehnică de securitate a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr 453/2010 din 20 mai 2010 de modificare modificare a Regulamentului (CE) nr 1907/2006 AL 
PARLAMENTULUI ȘI A CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor și preparatelor chimice (REACH), de instituire a Agenției Europene pentru Produse 
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45 / CE și a Regulamentului (CEE) nr 793/93 și a Regulamentului (CE) 
nr 1488/94 și Directiva 76/769 / CEE și a Directivelor 91/155 abrogare / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE și 
2000/21 / CE ale Comisiei. 
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Informațiile din această fișă cu date privind siguranța produsului se bazează pe cunoștințele curente și pe legile 
și legislațiile naționale în vigoare, în condițiile în care condițiile de lucru ale utilizatorului sunt mai presus de 
cunoștințele și controlul nostru. Produsul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele specificate, fără a avea 
mai întâi o instrucțiune scrisă pentru manipularea acestuia. Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să 
ia măsurile necesare pentru a respecta cerințele stabilite în legislație. 


