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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii 

 
 

 

· 1.1 Identificatorul produsului 

· Denumire comercială: Elektrolytische Entfettung spezial, cyanidhaltig, Ansatzsalz 

Degreaser electrolitic special, cianhidric (sare de machiaj) 

· Numărul articolului: 3040400303, 3040400403 

 

 

· 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizările contrare 

Nu există alte informații relevante. 

· Utilizarea materialului / a amestecului Agent de degresare 

 

 

· 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 

 

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: 0723139296 

 

 

* SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

 
 

· 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 

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

 

 

 

                        
 

GHS06 craniu și încrucișări 

Toxicitate acută. 3 H301 Toxic în caz de înghițire. 

Toxicitate acută. 2 H310 Fatal în contact cu pielea. 

Toxicitate acută. 3 H331 Toxic în caz de inhalare. 
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GHS05 coroziune 

Piele Corr. 1A H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

Eye Dam. 1 H318 Provoacă leziuni grave ale ochilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHS09 mediu 

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

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

 

 

 

 

      

      T +; Foarte toxic 

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

 

 

 

 

              

      C; corosiv 

R35: Provoacă arsuri grave. 

 

 

 

 

 

      N; Periculos pentru mediu 

(Continuare pe pagina 2) 

Denumirea comercială: Sare degresare 

R51 / 53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

R31: Contactul cu acizi eliberează gaz toxic. 

 

 

 

 

· Sistem de clasificare: 

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

date. 

 

· 2.2 Elemente de etichetare 
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· Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu Regulamentul CLP. 

 

· Pictograme de pericol 

 

 

   
GHS05 GHS06 GHS09 

· Cuvânt de avertizare Pericol 

· Componentele care determină pericolele etichetei: 

hidroxid de sodiu 

cianură de potasiu 

· Fraze de pericol 

H301 + H331 Toxic în caz de înghițire sau prin inhalare. 

H310 Fatal în contact cu pielea. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung. 

· Fraze de precauție 

P260 Nu inhalați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / pulverizatorul. 

P301 + P310 ÎN CAZUL ÎNCĂRCĂRII: Apelați imediat un CENTRU DE FUNCȚIONARE / medic. 

P303 + P361 + P353 DACĂ ESTE PE PIELĂ (sau păr): Scoateți / Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți 

pielea 

cu apă / duș. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. 

Îndepărtați lentilele de contact, dacă 

prezent și ușor de făcut. Continuați clătirea. 

P405 Depozit blocat. 

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

reguli. 

· Informatii suplimentare: 

EUH031 Contactul cu acizi eliberează gaze toxice. 

 

· 2.3 Alte pericole 

· Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

· PBT: neaplicabil. 

· VPvB: neaplicabil. 

 

 

 

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind ingredientele 

 
 

· 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri 

 

 

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

· Componente periculoase: 

CAS: 1310-73-2 

EINECS: 215-185-5 

hidroxid de sodiu 
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       C R35 

 

  

  Piele Cor. 1A, H314 

50-100% 

CAS: 497-19-8 

EINECS: 207-838-8 

 

bicarbonat de sodiu 

 

Xi R36 

Iritarea ochilor. 2, H319 

25-50% 

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 

7- <10% 

 

 

 

* SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

 
 

· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

· Informații generale: Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte murdară de produs. 

· După inhalare: 

Furnizați aer curat. Dacă este necesar, asigurați respirație artificială. Păstrați pacientul cald. Consultați medicul în 

cazul simptomelor 

persista. 

Utilizați un sac respirator sau un dispozitiv de respirație. 

· 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 ochii deschiși timp de mai multe minute sub apă curentă. Apoi consultați un medic. 

· După înghițire: 

Clătiți gura și apoi beți multă apă. 

Nu provocați voma; apelați imediat la asistență medicală. 

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

cârcel 

Disziness 

Greaţă 

Durere de cap 

· Pericole periculoase de perforare gastrică. 
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· 4.2 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentul special necesar 

Nu există alte informații relevante 

 

 

* SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

 
 

 

· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

· Extinctorul adecvat: Utilizați metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor înconjurătoare. 

 

 

 

· 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

În caz de incendiu, pot fi eliberate următoarele: 

Cianura de hidrogen (HCN) 

 

 

 

· 5.3 Recomandări destinate pompierilor 

· Echipament de protecție: Purtați echipament de protecție respiratorie autonom. 

· Informatii suplimentare 

Colectați separat apa contaminată. Nu trebuie să intre în sistemul de canalizare. 

 

 

 

* SECłIUNEA 6: Măsuri de eliberare accidental 

 
 

 

 

· 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Purtați echipament de protecție. Păstrați persoanele neprotejate. 

 

 

 

· 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: A nu se permite să pătrundă în canalizare / ape de suprafață sau 

subteran. 

 

 

 

· 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: 

Evacuați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13. 

Asigurați o ventilație adecvată. 

Ridicați mecanic. 

 

 

· 6.4 Referința la alte secțiuni 

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

Vezi secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție personală. 
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Vezi secțiunea 13 pentru informații despre eliminare. 

 

 

* SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 

 
· 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

Asigurați o bună aerisire / epuizare la locul de muncă. 

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă. 

Împiedicați formarea de praf. 

· Indicații cu privire la protecția împotriva incendiilor și a exploziilor: A se păstra dispozitivul de protecție 

respiratorie. 

 

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

· Depozitare: 

· Cerințe care trebuie îndeplinite de depozite și recipiente: 

Depozitați numai în recipientul original. 

Materiale necorespunzătoare: 

Plumb, aluminiu, zinc, ciment, alama. 

Materialele plastice trebuie să fie dovedite pentru rezistența lor. 

· Informații privind depozitarea într-o instalație de depozitare comună: 

Nu depozitați împreună cu acizi. 

Clasa de depozitare 6.1 B (substanțe toxice neinflamabile acute toxice din categoriile 1 și 2) 

Numai substanțele din aceeași clasă de depozitare trebuie să fie depozitate împreună. 

Este interzisă depozitarea depozitată cu următoarele substanțe: 

- Produse farmaceutice, alimente și hrană pentru animale, inclusiv aditivi. 

- Substanțe infecțioase, radioactive și explozive. 

- Gaze. 

- Lichide inflamabile din clasa de depozitare 3. 

- Alte substanțe explozive din clasa de depozitare 4.1A. 

- Substanțe solide inflamabile sau substanțe desensibilizate din clasa de depozitare 4.1B. 

- Substanțe inflamabile spontan. 

- Substanțe care eliberează gaze inflamabile în contact cu apa. 

- Substanțe puternic oxidante din clasa de depozitare 5.1A. 

- Azotat de amoniu și preparate care conțin azotat de amoniu. 

- Peroxizi organici și substanțe autoreactive. 

În anumite condiții, este permisă depozitarea colocată cu următoarele substanțe (Pentru mai multe detalii 

vezi TRGS 510): 

- Substanțe oxidante din clasa de depozitare 5.1B. 

- Solide combustibile din clasa de depozitare 11. 

Substanța nu trebuie depozitată cu substanțe cu care sunt posibile reacții chimice periculoase. 

(de exemplu, acizi) 

· Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: 

Păstrați recipientele etanșate bine. 

Stocați sub cheie și cu acces limitat numai la experții tehnici sau la asistenții lor. 

· Clasa de depozitare: 6.1B 

 

· 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informații relevante disponibile. 

 

* SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii / protecția personală 

 
· Informații suplimentare privind proiectarea instalațiilor tehnice: Nu există date suplimentare; a se vedea punctul 7. 



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

   Cod Produs: 3040400103 

Data tipăririi 10.12.2014                                                                            Numărul versiunii 1 Revizia: 10.12.2014 

 

 

 

 

· 8.1 Parametri de control 

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

1310-73-2 hidroxid de sodiu 

WEL Valoare pe termen scurt: 2 mg / m³ 

151-50-8 cianură de potasiu 

WEL Valoare pe termen lung: 5 mg / m³ 

ca CN; Sk 

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

 

· 8.2 Controale ale expunerii 

· Echipament individual de protecție: 

· Măsuri generale de protecție și igienă: 

Păstrați departe de alimente, băuturi și furaje. 

Îndepărtați imediat toate îmbrăcămintea murdară și contaminată 

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

Depozitați echipamentul de protecție separat. 

Evitați contactul cu ochii și pielea. 

· Protectie respiratorie: 

În cazul expunerii scurte sau a poluării scăzute, utilizați dispozitivul de filtrare respiratorie. În cazul expunerii 

intensive sau mai lungi 

utilizați un dispozitiv de protecție respiratorie autonom. 

Dispozitiv filtru pe termen scurt: 

Filtrați P3 

· Protecția mâinilor: 

Manusi de protectie 

 

 

 
· Material pentru mănuși 

Butil butil, BR 

Fluorocarbon (Viton) 

Cloropren cauciuc, CR 

Camapren 

· Timp de penetrare a materialului pentru mănuși 

Timpul exact de rupere trebuie să fie identificat de producătorul mănușilor de protecție și trebuie să fie 

observate. 

· Protecția ochilor: 

Ochelari de protecție bine sigilați 
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· Protecția corpului: Îmbrăcăminte de protecție 

 

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice 

 
· 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

· Informatii generale 

· Aspect: 

Formă: solidă 

Culoare: incoloră 

· Miros: specific produs 

· Valoare pH (55,0 g / l) la 20 ° C:> 13 

Denumirea comercială: Elektrolytische Entfettung spezial, cyanidhaltig, Ansatzsalz 

Degreaser electrolitic special, cianhidric (sare de machiaj) 

· Schimbarea condiției 

Punct de topire / Interval de topire: nedeterminat. 

Punct de fierbere / Interval de fierbere: nedeterminat. 

· Punct de inflamabilitate: neaplicabil. 

· Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil. 

· Pericol de explozie: Produsul nu prezintă pericol de explozie. 

· Limite de explozie: 

Proprietăți oxidante Nu există 

· Densitate: 

Densitatea în vrac la 20 ° C: cca. 900 kg / m³ 

· Solubilitate în / amestecabilitate cu 

apă: ușor de solubil. 

Conținutul de solvenți: 

Solvenți organici: 0,0% 

Conținut solid: 100,0% 

 

· 9.2 Alte informații Nu există alte informații relevante. 

 

* SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 

 
· 10.1 Reactivitate 

 

· 10.2 Stabilitate chimică 

· Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit conform specificațiilor. 

 

· 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Contactul cu acizii eliberează gaze toxice. 

 

· 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante. 

 

· 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante. 
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· 10.6 Produse de descompunere periculoase: Cianura de hidrogen (acid prussic) 

 

* SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 

 
· 11.1 Informații privind efectele toxicologice 

 

· Toxicitate acuta: 

· Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare: 

1310-73-2 hidroxid de sodiu 

LD50 orală 2000 mg / kg (șobolan) 

497-19-8 carbonat de sodiu 

LD50 orala 4000 mg / kg (șobolan) 

151-50-8 cianură de potasiu 

LD50 orală 5 mg / kg (șobolan) 

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

· Iritabilitate primară: 

· Pe piele: Un efect puternic caustic asupra pielii și membranelor mucoase. 

· Pe ochi: Efect caustic puternic. 

· 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: 

corosiv 

Foarte toxic 

Pericol prin adsorbție cutanată. 

Înghițirea va duce la un efect caustic puternic asupra gurii și gâtului și la pericolul perforării 

esofag și stomac. 

 

* SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 

 
· 12.1 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)) 

 

· 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante. 

 

· 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante. 

 

· 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante. 

· Informații ecologice suplimentare: 

· Note generale: 

Clasa de pericol pentru ape 3 (Reglementări germane) (Autoclasificare): extrem de periculos pentru apă 

Nu lăsați produsul să ajungă în ape subterane, cursuri de apă sau canalizare, chiar și în cantități mici. 

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

 

· 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
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· PBT: neaplicabil. 

· VPvB: neaplicabil. 

 

· 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante. 

 

* SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 

 
· 13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

· Recomandare Trebuie să fie tratate în mod special conforme cu reglementările oficiale. 

· Ambalaje impure: 

· Recomandare: 

Goliți ambalajele contaminate temeinic. Acestea pot fi reciclate după o curățare temeinică și adecvată. 

Ambalajele care nu pot fi curățate trebuie eliminate în același mod ca și produsul. 

· Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar, împreună cu agenți de curățare. 

 

 

 

* SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul 

 
· 14.1 Numărul UN 

· ADR, IMDG, IATA UN2923 

 

· 14.2 Denumirea corectă a expediției ONU 

· ADR 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. (SODIU 

H Y D RO X I D E, P O T A S I U M C I N D E), 

PERICULOANE PENTRU MEDIU 

· IMDG CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. (SODIU 

Hidroxid, Cianură de potasiu), marină 

POLUANȚI 

· IATA CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. (SODIU 

Hidroxid, Cianură de potasiu) 

 

 

 

 

 

· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 

· ADR 

 

   
 

· Clasa 8 (CT2) Substanțe corozive. 

· Eticheta 8 +6.1 

· IMDG 
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· Clasa 8 Substanțe corozive. 

· Eticheta 8 +6.1 

· IATA 

 

 

 

  
· Clasa 8 Substanțe corozive. 

· Eticheta 8 +6.1 

 

· 14.4 Grupul de ambalare 

· ADR, IMDG, IATA II 

 

· 14.5 Pericole pentru mediu: 

· Poluant marin: Da 

Simbol (pește și copac) 

· Marcaj special (ADR): Simbol (pește și copac) 

 

· 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Atenție: Substanțe corozive. 

· Codul de pericol (Kemler): 86 

· Numărul EMS: F-A, S-B 

· Grupuri de segregare Cianuri 

 

· 14.7 Transport în vrac în conformitate cu anexa II la Directiva 1999/45 / CE 

MARPOL73 / 78 și Codul IBC  

·Nu este cazul. 

· Transport / Informații suplimentare: 

· ADR 

· Cantități limitate (LQ) 1 kg 

· Cantități exceptate (EQ) Cod: E2 

Cantitate netă maximă pe ambalaj interior: 30 g 

Cantitate netă maximă pe ambalaj exterior: 500 g 

· Categoria de transport 2 

· Codul de restricționare a tunelului E 

· IMDG 

· Cantități limitate (LQ) 1 kg 

· Cantități exceptate (EQ) Cod: E2 

Cantitate netă maximă pe ambalaj interior: 30 g 

Cantitate netă maximă pe ambalaj exterior: 500 g 

· "Model Regulation" al ONU: UN2923, CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. 

(HIDROXID DE SODIU, CYANID DE POTASIU), 

MEDIUL PERICULOS, 8 (6.1), II 

 

* SECȚIUNEA 15: Informații privind reglementările 
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· 15.1 Regulamente / legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice pentru substanța sau 

amestecul în cauză 

· Reglementări naționale: 

· Clasa de pericol pentru ape: Pericol pentru ape clasa 3 (Autoclasificare): extrem de periculos pentru ape. 

· 15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice 

 

* SECȚIUNEA 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 

H300 Fatal în caz de înghițire. 

H310 Fatal în contact cu pielea. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

H319 Provoacă o iritare gravă a 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. 

R35 Provoacă arsuri grave. 

R36 Iritant pentru ochi. 

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) 

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 

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente în comerț 

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate 

CAS: Serviciul Chemical Abstracts (divizia Societății Americane de Chimie) 

LC50: concentrație letală, 50% 

LD50: Doză letală, 50% 

Toxicitate acută. 2: Toxicitate acută, Categoria de pericol 2 

Toxicitate acută. 3: Toxicitate acută, Categoria de pericol 3 

Toxicitate acută. 1: Toxicitate acută, categoria de pericol 1 

Piele Corr. 1A: Corodarea / iritarea pielii, Categoria de pericol 1A 

Eye Dam. 1: Lipsa gravă a ochilor / iritarea ochilor, Categoria de pericol 1 

Eye Irrit. 2: Scăderea gravă a ochilor / iritarea ochilor, Categoria de pericol 2 

Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - AcuteHazard, Categoria 1 

Acvatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - Periculos cronică, categoria 1 



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

   Cod Produs: 3040400103 

Data tipăririi 10.12.2014                                                                            Numărul versiunii 1 Revizia: 10.12.2014 

 

 

 

Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic, categoria 2 

· * Datele comparative cu versiunea anterioară modificate. 

 


