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SECŢIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/îNTREPRINDERII 

1.1   ELEMENT DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI: NEUCERAP - Massa para Fissuras e Nivelaçăo
Cod: 08.04

1.2   UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANŢEI SAU ALE AMESTECULUI ŞI UTILIZĂRI CONTRAINDICATE: 
[_] Industrială  [X] Profesională  [X] Consumul Utilizări prevăzute (principalele funcţii tehnice): 

Căptuşire de efecte decorative, în bază apoasă. 
 Sectoare de utilizare: 
Utilizare profesională (SU22). 
Utilizare consumătorii (SU21). 
 Utilizări contraindicate: 
Niciun. As there is not classified as dangerous, this product can be used in ways other than the identified uses, but all uses have to be consistent with the safety guidelines
provided. 
 Restricţii cu privire la producţia, punerea pe piaţă şi utilizarea, în conformitate cu Anexa XVII Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: 
Nerestricţionat. 

1.3   DETALII PRIVIND FURNIZORUL FIŞEI CU DATE DE SECURITATE: 
NEUCE - Indústria de Tintas, S.A.
Rua Francisco Rocha - Aptdo. 4514 - 3700-892 - Romariz SJM (Portugal)
Telefon: +351 256 840040  -  Fax: +351 256 840049
 E-mail a unei persoane competente responsabile de fişa cu date de securitate: 
e-mail: geral@neuce.pt

1.4   NUMĂR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT ÎN CAZ DE URGENŢĂ: +351 256 840041 (9:00-18:30 h.) (orar de muncă)

SECŢIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1   CLASIFICAREA SUBSTANŢEI SAU A AMESTECULUI:  
Acest produs nu este classificat periculos,  în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008~2020/217 (CLP)

Notă: Dacă în secţiunea 3 un interval de procente este utilizat, pericolele pentru sănătate şi mediu descriu efectele celei mai mari concentraţii a fiecărei componente, dar
sub valoarea maximă. 

Note: This product does not require a Safety Data Sheet according to the Regulation (EC) no. 2015/830. When used as recommended or under ordinary conditions, it
should not present a physicochemical, health safety or environmental hazard. However, an MSDS can be provided as a courtesy in response to a customer request.  

2.2   ELEMENTE PENTRU ETICHETĂ: 
Acest produs nu cere pictograme,  în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1272/2008~2020/217 (CLP)
 Fraze de pericol: 
Niciuna. 
 Fraze de precauţie: 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 
P280B Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor. 
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
 Fraze suplimentare: 
EUH208 Conţine amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Poate provoca o  reacţ ie alergică. 
EUH210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. 
 Substanţele care contribuie la clasificare: 
Niciunul. 

2.3   ALTE PERICOLE: 
Pericolele care nu sunt luate în considerare pentru clasificare, dar poate contribui la pericolele generale ale amestecului: 
 Alte pericole fizico-chimice: Nu se cunosc alte efecte adverse relevante. 
 Alte riscuri şi efecte negative pentru a sănătăţii umane: Nu se cunosc alte efecte adverse relevante. 
 Alte efecte adverse asupra mediului înconjurător: Nu conţine substanţe care îndeplinesc criteriile PBT/vPvB. 
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SECŢIUNEA 3 : COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

3.1   SUSBTANŢE: 
Nu aplicabil (amestec). 

3.2   AMESTECURI: 
Acest produs este un amestec. 
 Descrierea chimică: 
# Amestec de pigmenţi, răşini şi aditivi în dizolvanţi organici. in mediu apos. 

 COMPONENŢI PERICULOŞI: 
Substanţe aflate într-un procent mai mare decât limita permisă: 

< 0,0015 % Masa de reacţie compusa din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona şi 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)
CAS: 55965-84-9 , Lista nr. 611-341-5 REACH: Exceptate (biocidă) Indicele nr. 613-167-00-5

(Notă B)CLP: Pericol: Acute  Tox. (inh.) 2:H330 | Acute Tox. (skin) 2:H310 | Acute Tox. (oral) 3:H301 | Skin
Corr. 1C:H314 | Eye Dam. 1:H318 | Skin Sens. 1A:H317 | Aquatic Acute 1:H400 (M=100) | Aquatic
Chronic 1:H410 (M=100) | EUH071

< ATP13

 Impurităţi: 
Nu conţine alte componente sau impurităţi care vor influenţa clasificarea produsului. 

 Stabilizatori: 
Niciun

 Trimitere la alte secţiuni: 
Pentru informaţii suplimentare, vezi secţiunea 8, 11, 12 şi 16. 

 SUBSTANŢE DE FOARTE MARE IMPORTANŢĂ (SVHC): 
# Lista actualizată la ECHA din 25/06/2020. 
 Substanţe SVHC supuse autorizării, incluse în Anexa XIV a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006: 
Niciuna
 Substanţe SVHC candidate care urmează să fie incluse în Anexa XIV a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006: 
Niciuna

 SUBSTANŢE PERSISTENTE, BIOACUMULABILE ŞI TOXICE (PBT), SAU FOARTE PERSISTENTE ŞI FOARTE BIOACUMULABILE (VPVB): 
Nu conţine substanţe care îndeplinesc criteriile PBT/vPvB.

SECŢIUNEA 4 : MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1   DESCRIEREA MĂSURILOR DE PRIM AJUTOR:

Simptomele pot apărea după expunere, astfel încât în cazul expunerii directe la produs, dacă aveţi îndoieli sau dacă simptomele persistă, solicitaţi îngrijire
medicală. Niciodată se administrează antidot oral unei persoane inconştiente. 

Cale de expunere Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate Descrierea măsurilor de prim ajutor

 INHALARE: De obicei, nu produce simptome. Persoana afectată de aceste sintome se transportă la aer curat. 

 CUTANATĂ: De obicei, nu produce simptome. Se scoate îmbrăcămintea contaminată. Se spală zona afectată cu apă
rece sau calduţă şi săpun neutru sau cu un curăţător adecvat. Nu se
folosesc solvenţi sau diluanţi. 

 OCULARĂ: De obicei, nu produce simptome. Se scot lentilele de contact. Se spală ochii cu apă din abundenţă,
ridicând pleoapele. Dacă iritarea persistă, se va consulta medicul. 

 INGHIŢIRE: Dacă este înghiţit în doze mari, poate provoca tulburări
gastrointestinale. 

În caz de înghiţire, se acordă imediat îngrijiri medicale. Nu se
provoacă voma datorită riscului de aspiraţie. Pacientul se ţine în
repaus. 

4.2   CELE MAI IMPORTANTE SIMPTOME ŞI EFECTE, ATÂT ACUTE, CÂT ŞI ÎNTÂRZIATE:
Principalele simptome şi efecte sunt indicate la secţiune 4.1 şi 11.1 

4.3   INDICAŢII PRIVIND ORICE FEL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ IMEDIATĂ ŞI TRATAMENTELE SPECIALE NECESARE: 
 Notă pentru medic: Tratamentul trebuie dirijat în a controla sintomele şi în condiţiile clinice ale pacientului. 
 Antidoturi şi contraindicaţii: Antidotul nu este cunoscut. 
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SECŢIUNEA 5 : MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1   MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR: 
Pulbere extinctoare sau CO2. În cazul unor incendii mai mari, se foloseşte de asemenea spumă rezistentă la alcool şi apă ceaţă. 

5.2   PERICOLE SPECIALE CAUZATE DE SUBSTANŢA SAU DE AMESTECUL ÎN CAUZĂ: 
Ca urmarea combustiei sau descompunerii termice, pot apare produşi periculoşi: monoxidul de carbon, dioxidul de carbon. Expunerea la produşii de combustie sau
descompunere poate fi periculoasă pentru sănătate. 

5.3   RECOMANDĂRI DESTINATE POMPIERILOR: 
 Echipamentele speciale de protecţie: În funcţie de mărimea incendiului, se recomandă îmbrăcăminte ignifugă, aparat de respiraţie, mănuşi, ochelari de protecţie sau mască
şi cizme. Dacă echipamentul de protecţie ignifug nu este disponibil sau nu este utilizat, stingeţi incendiul dintr-o poziţie adăpostită sau de la o distanţă sigură. Standardul
EN469 oferă un nivel de bază de protecţie pentru incidentele chimice. 
 Alte recomandări: Se răcesc cu apă tancurile, cisternele sau containerele apropiate sursei de căldură sau focului. A nu se uita direcţia vântului. Reziduurile de la incendiu nu
se aruncă în canalizare sau în apă curgătoare. 

SECŢIUNEA 6 : MĂSURI DE LUAT îN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1   PRECAUŢII PERSONALE, ECHIPAMENT DE PROTECŢIE ŞI PROCEDURI DE URGENŢĂ: 
Se elimină sursele posibile de incendiu şi dacă este necesar se ventilează zona. Fumatul interzis. Se evită contactul direct cu acest produs. 

6.2   PRECAUŢII PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR: 
Se evită contaminarea reţelei de canalizare, a apelor terestre sau subterane şi a solului. În caz de scurgeri masive sau când produsul contaminează lacuri, râuri sau
canalizări, se anunţă autorităţile în drept în conformitate cu reglementările locale. 

6.3   METODE ŞI MATERIAL PENTRU IZOLAREA INCENDIILOR ŞI PENTRU CURĂŢENIE: 
Se curăţă scurgerile cu materiale absorbante necombustibile (pământ, nisip, vermiculit, diatomit, etc..). Se evită utilizarea solvenţilor. Reziduurile se depozitează într-un
container etanş. 

6.4   TRIMITERE LA ALTE SECŢIUNI: 
Pentru informaţii de contact în caz de urgenţă, vezi secţiunea 1. 
Pentru informaţii cu privire la manipulare în condiţii de securitate, vezi secţiune 7. 
Pentru controlul expunerii şi măsuri de protecţie personală, vezi secţiunea 8. 
Pentru măsurile ulterioare pierderilor, se aplică recomandările din secţiunea 13. 

SECŢIUNEA 7 : MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1   PRECAUŢII PENTRU MANIPULAREA ÎN CONDIŢII DE SECURITATE: 
A se îndeplini cu legislatura în vigoare despre prevenirea riscurilor laborale. 
 Recomandări generale: 
Utilizaţi în zonele libere de puncte de igniţie şi îndepărtaţile de căile de căldură sau electrice. Nu se fumează. Se evită orice tip de scurgeri sau scăpări. Recipientele se
păstrează bine închise. 
 Recomandări pentru prevenirea riscurilor de incendiu şi explozie: 
Datorită inflamabilitaţii sale, acest produs trebuie utilizat în zone fără lămpi cu flacără deschisă şi alte surse de sprindere şi departe de alte surse de caldură sau
electricitate. Fumatul interzis. 
 Recomandări pentru prevenirea intoxicărilor: 
Nu se mănâncă, bea sau fumează în zonele de aplicare şi uscare. După folosire, se spală mâinile cu apă şi săpun. Pentru controlul expunerii şi măsuri de protecţie
personală, vezi secţiunea 8. 
 Recomandări pentru prevenirea contaminării mediului înconjurător: 
Nu este considerat un pericol pentru mediu înconjurător.  În cazul ameţelii accidentale, se vor urma instrucţiunile de la secţiune 6. 

7.2   CONDIŢII DE DEPOZITARE ÎN CONDIŢII DE SECURITATE, INCLUSIV EVENTUALE INCOMPATIBILITĂŢI: 
Nu se permite accesul persoanelor neautorizate. A nu se lăsa la îndemănă copiilor.  Produsul trebuie izolat de surse de căldură şi electrizitate. Fumatul interzis în zona de
depozitare. Dacă este posibil, a se evita pătrunderea directă ale radiaţiilor solare. Pentru evitarea scurgerilor, recipientele, după utilizare trebuie închise ermetic şi aşezate
în poziţie verticală. Pentru mai multe informaţii, vezi secţiune 10. 
 Clasa de depozitare : În funcţie de dispoziţiile în rigoare. 
 Perioada maximă de depozitare : 12. luni
 Interval de temperatură : min:    5. °C,  max:   35. °C  (recomandat). 
 Materii incompatibile: 
Se menţine departe de agenti oxidanţi şi de materiale cu o înaltă alcalinitate sau acizi puternici. 
 Modul de ambalare: 
În conformitate cu legislaţia curentă. 
 Cantitate limită (Seveso III): Directivei 2012/18/UE: 
Nu aplicabil (produs pentru uz nu industrial). .

7.3   UTILIZĂRI FINALE SPECIFICE: 
Nu există recomandări particulare pentru utilizarea acestui produs, distincte de cele deja indicate. 
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SECŢIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

8.1   PARAMETRI DE CONTROL: 
Dacă un produs conţine ingrediente cu limite de expunere, monitorizarea personalului, locului de muncă sau biologică, poate fi necesară pentru a stabili eficacitatea
ventilaţiei sau altor măsuri de control şi/sau necesitatea de a utiliza echipament de protecţie respiratorie. Trebuie să se facă referire la standardele EN689, EN14042 şi
EN482 cu privire la metode de evaluare a expunerii prin inhalarea unor agenţi chimici şi expunerea la agenţi chimici şi biologici. Trebuie să se facă referire la ghidurile
naţionale pentru metode de determinare a substanţelor periculoase. 

 VALORILE-LIMITĂ DE EXPUNERE PROFESIONALĂ (TLV) 

 TLV-TWA  TLV-STEL  Observaţii AnAGCIH 2019
ppm mg/m3 ppm mg/m3

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) - 0.080 - 0.23 Recomandat

TLV - Valoare limita umbral, TWA - Media ponderată în timp, STEL - Limită expunere scurtă durată. 

 VALORI-LIMITĂ BIOLOGICE: 
Nu disponibil

 NIVEL CALCULAT FĂRĂ EFECT (DNEL): 
Nivel calculat fără efect (DNEL) este nivelul de expunere care este considerat sigur, derivat  din datele de toxicitate conform îndrumărilor specif ice incluse în REACH.
Valorile DNEL pot fi diferite de limita de expunere ocupaţională (OEL)pentru aceeaşi substanţă chimică. Valorile OEL pot f i recomandate de o anumită companie , o agenţ ie
guvernamentală de reglementare sau o organizaţie de experţi. Deşi sunt considerate că protejează sănătatea, valorile OEL sunt obţinute printr-un proces diferit de
REACH. 

 Nivel calculat fără efect, muncitorii:  DNEL Inhalatie  DNEL Cutanata  DNEL Oral
- Efecte sistemice, acute şi cronice: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

Nivel calculat fără efect, muncitorii: 
- Efecte locale, acute şi cronice: 

 DNEL Inhalatie  DNEL Cutanata  DNEL Ochi
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

 Nivel calculat fără efect, populaţia generală:  DNEL Inhalatie  DNEL Cutanata  DNEL Oral
- Efecte sistemice, acute şi cronice: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

Nivel calculat fără efect, populaţia generală: 
- Efecte locale, acute şi cronice: 

 DNEL Inhalatie  DNEL Cutanata  DNEL Ochi
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)

(-) - DNEL nu disponibil (nu există date de înregistrare REACH). 

 CONCENTRAŢIE PREDICTIBILĂ FĂRĂ EFECT (PNEC): 

 Concentraţie predictibilă fără efect, mediul acvatic: 
- Apă dulce, apă marină şi eliberarea intermitentă: 

 PNEC Apă dulce  PNEC Marin  PNEC Intermitent
mg/l mg/l mg/l

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -  -  -  

- Uzine de tratare a apelor reziduale (STP) şi sedimente în apă dulce şi
marină: 

 PNEC STP  PNEC Sedimente  PNEC Sedimente
mg/l mg/kg dw/d mg/kg dw/d

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -  -  -  

 Concentraţie predictibilă fără efect, organisme terestre: 
- Aer, sol şi efectele asupra animale de pradă şi oameni:  

 PNEC Aer  PNEC Sol  PNEC Oral
mg/m3 mg/kg dw/d mg/kg dw/d

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -  -  -  

(-) - PNEC nu disponibil (nu există date de înregistrare REACH). 
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8.2   CONTROALE ALE EXPUNERII: 

 MĂSURI TEHNICE: 

Se asigură ventilaţie adecvată. Unde este posibil, aceasta trebuie asigurată prin evacuare locală şi extracţie generală. 

 Protecţia sistemului respirator: 
 Protecţia ochilor şi a feţei: Este recomandat să instalaţi robinete de apă sau surse cu apă curată în apropierea zonei de lucru. 
 Protecţia mâinilor şi a pielii: Este recomandat să instalaţi robinete de apă sau surse cu apă curată în apropierea zonei de lucru. Se folosesc creme de protecţie pentru zonele
de piele expusă. Nu se aplică cremele dacă s-a produs expunerea. 

 CONTROALE ALE EXPUNERII PROFESIONALE: Regulamentul (CE) nr.  2016/425: 
Ca măsură generală cu privire la prevenirea şi siguranţa la locul de muncă, recomandăm utilizarea unui echipament personal de protecţie de bază (PPE), cu marcajul CE
corespondent. Pentru mai multe informaţii despre echipamentul personal de protecţie (depozitarea, utilizarea, curăţarea, întreţinerea, tipul şi caracteristicile PPE, clasa de
protecţie, marcajul, categoria, norma CEN, etc.), ar trebui să consultaţi broşurile informative furnizate de producătorii de PPE. 

 Mască: Nu, doar dacă ventilaţia nu este suficientă. 

 Ochelari: Ochelari de securitate cu protecţie laterală adecvati (EN166). Curăţaţi zilnic şi dezinfectaţi la intervale regulate în conformitate cu
instrucţiunile producătorului. 

 Ecran de protectie: Nu. 

 Mănuşi: Mănuşi rezistente la produşii chimici (EN374). Dacă un contact repetat sau prelungit cu produsul este acceptat, trebuie să utilizaţi mănuşi de
protecţie de nivelul 5 sau mai mare, cu un punct de ruptură >240 min. Când contactul scurt cu produsul este acceptat, utilizaţi mănuşi cu un
nivel de protecţie 2 sau mai mare cu un punct de ruptură >30 min. Timpul penetrării mănuşilor selecţionate trebuie să f ie superior perioadei
de uz pretinse. Există diverşi factori (de ex. temperatura), ce fac ca în practica timpul de utilizare de nişte mănuşi de protecţie reziste la
produse chimice să fie clar inferior a cel stabilit în norma EN374. Datorită marii varietăţi de circumstanţe şi posibilităţi, se trebuie ţinut în
seamă manualul de instrucţiuni al fabricaţilor de mănuşi. Mănuşile trebuie să fie puse imediat dacă se observă indicii de degradare. 

 Cizme: Nu. 

 Şort: Nu. 

 îmbrăcăminte: Nu. 

 Pericole termice: 
Nu aplicabil (produsul este manipulat la temperatura camerei). 

 CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUI: 
A se evita orice scurgere în mediul înconjurător. 

 Scurgeri în pământ: Se previne contaminarea pământului. 

 Scurgeri în apă: Nu se permit scăpări în canalizare sau cursurile de apă. 
-  Legea de gospodărire a apelor: Acest produs nu conţine nici o substanţă inclusă în lista de prioritate a substanţelor în domeniul politicii apelor conform Directivei
2000/60/CE~2013/39/UE. 

 Emisiili în atmosferă: Nu aplicabil. 
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SECŢIUNEA 9 : PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 

9.1   INFORMAŢII PRIVIND PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE DE BAZĂ: 
 Apariţie
- Starea fizică : Lichid vascos.
- Culoare : Marfil.
- Miros : Caracteristic.
 Valoarea pH-ului
- pH : 8. ± 1. la 20°C
 Schimbarea de stat
- Punct de fierbere : >  100* °C  la 760 mmHg
 Densitate
- Densitate relativă : 1.88 ± 0.1 la/4şC Relativă apă
 Stabilitate
- Temperatura de descompunere : Nu disponibil
 Vâscozitatea: 
- Văscozitate : Nu aplicabil
 Volatilitate: 
- Viteză de evaporare : 40.3* nBuAc=100  25°C Relative
- Presiunea de vapori : Nu aplicabil
- Presiunea de vapori : 12.2* kPa     la 50°C
 Solubilitatea (solubilităţile)
- Solubilitate în apă: : Miscibil.
- Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă; : Nu aplicabil (amestec). 
 Inflamabilitate: 
- Punct de inflamabilitate : 122* °C
- Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate/explozie : # 0.6* -  4.3* % Volum   25°C
- Temperatura de autoaprindere : Nu aplicabil (nu menţtine combustia). 
 Proprietăţi explozive: 
Nu disponibil. 
 Proprietăţi oxidante: 
Produsul nu este clasificat ca oxidant. 

*Valorile est imate bazate pe substanţele care compun amestecul.  

9.2   ALTE INFORMAŢII:  
- Caldura de combustie : 223* Kcal/kg
- Conţinut de solide : 74.2 % Greutate

Valorile indicate nu coincid întotdeauna cu specificaţiile produsului. Datele pentru specificaţiile produsului pot fi găsite în fişa de date tehnice corespondente. Pentru mai
multe informaţii despre propietăţile fizice şi chimice relaţionate cu securitatea şi mediul înconjurător,  vezi secţiunile 11 şi 12. 

SECŢIUNEA 10 : STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1   REACTIVITATE: 
 Corozivitate pentru metale: Nu este coroziv la metale. 
 Proprietăţi piroforice: Nu este piroforic. 

10.2   STABILITATE CHIMICĂ: 
Stabil în condiţiile recomandate de depozitare şi manipulare. 

10.3   POSIBILITATEA DE REACŢII PERICULOASE: 
Reacţii periculoase posibile cu agenţi oxidanţi, acizi. 

10.4   CONDIŢII DE EVITAT: 
 Caldură: Conservaţi departe de sursele de caldură. 
 Lumina: Dacă este posibil, a se evita pătrunderea directă ale radiaţiilor solare. 
 Aer: Produsul nu este afectat prin expunerea la aer, dar nu  trebuie  să lăsaţi conta inerele desch ise.  
 Presiune: Nu este relevant. 
 Şocuri: Produsul nu este sensibil la şocuri, dar ca recomandare de natură generală trebuie să evitaţi lovirile şi manipularea dură pentru a evita urmele de lovituri şi ruperea
ambalajului,  în special când produsul este manipulat în cantităţi mari şi în timpul operaţiilor de încărcare şi descărcare. 

10.5   MATERIALE INCOMPATIBILE: 
Se menţine departe de agenti oxidanţi şi de materiale cu o înaltă alcalinitate sau acizi puternici. 

10.6   PRODUŞI DE DESCOMPUNERE PERICULOŞI: 
Ca urmarea descompunerii termice, se pot forma produşi periculoşi: monoxid de carbon. 
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SECŢIUNEA 11 : INFORMAŢII TOXICOLOGICE

Nu sunt disponibile date toxicologice experimentale despre preparare. Clasificaţia toxicologică a acestui amestec a fost realizată prin mijlocirea motodei de calcul convenţional de
Regulament (UE) nr.  1272/2008~2020/217 (CLP). 

11.1  INFORMAŢII PRIVIND EFECTELE TOXICOLOGICE: 

 TOXICITATE ACUTĂ: 

 Dozele şi concentraţiile letale 
pentru componenţi individuali :

 DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)
mg/kg bw oral mg/kg bw cutanata mg/m3.4h inhalatie

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75. Sobolan 140. Sobolan >  1230. Sobolan

 Estimarea toxicităţii acute (ATE) 
pentru componenţi individuali :

 ATE  ATE  ATE
mg/kg bw oral mg/kg bw cutanata mg/m3.4h inhalatie

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75. 140. 1230.

(*) - Identificaţi estimările de toxicitate acută corespunzătoare categoriei de clasificare (vezi GHS/CLP Tabelul 3.1.2). Aceste valori sunt menite să fie folosite la calcularea
ATE pent ru clasificarea amestecului în baza componentelor sale şi aceste valori nu reprezintă rezultate de teste. 
(-) - The components that are assumed to have no acute toxicity at the upper threshold of category 4 for the corresponding exposure route are ignored. 

 Nivel la care nu se observă niciun efect 
Nu disponibil
 Nivel cel mai scăzută pentru care este observat un efect 
Nu disponibil

 INFORMAŢII PRIVIND CĂILE PROBABILE DE EXPUNERE: Toxicitatea acută: 

Caile de expunere Toxicitate acută Cat. Cele mai importante efecte, atât acute, cât şi întârziate Criteriu

 Inhalare: - GHS/CLP
3.1.3.6.

ATE > 20000
mg/m3

Nu este clasificat ca un produs cu toxicitate acută în caz de inhalare (pe
baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). Nu clasificat

 Cutanată: - GHS/CLP
3.1.3.6.

ATE > 2000 mg/kg
bw

Nu este clasificat ca un produs cu toxicitate acută în contact cu pielea (pe
baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). Nu clasificat

 Oculară: - GHS/CLP
1.2.5.

Nu disponibil Nu este clasificat ca un produs cu toxicitate acută în contact cu occhi
(lipsei de date). Nu clasificat

 Inghiţire: - GHS/CLP
3.1.3.6.

ATE > 2000 mg/kg
bw

Nu este clasificat ca un produs cu toxicitate acută dacă este inhalat (pe
baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). Nu clasificat

GHS/CLP 3.1.3.6: Clasificarea amestecurilor pe baza ingredientelor amestecului (formula de aditivitate). 

 COROZIUNE / IRITAŢIE / SENSIBILIZARE : 

Clasa de pericol Organe ţintă Cat. Cele mai importante efecte, atât acute, cât şi întârziate Criteriu

 Coroziune/iritaţie respiratorie: - GHS/CLP
1.2.6.
3.8.3.4.

Nu clasificat
- Nu este clasificat ca un produs coroziv sau iritant în caz de inhalare (pe

baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

 Corodarea/iritarea pielii: - GHS/CLP
3.2.3.3.Nu clasificat

- Nu este clasificat ca un produs coroziv sau iritant în contact cu pielea (pe
baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

 Lezarea gravă/iritarea ochilor: - GHS/CLP
3.3.3.3.Nu clasificat

- Nu este clasificat ca un produs coroziv sau iritant în contact cu ochii (pe
baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

 Sensibilizarea respiratorie: - GHS/CLP
3.4.3.3.Nu clasificat

- Nu este clasificat ca un produs sensibilizator în caz de inhalare (pe baza
datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

 Sensibilizarea cutanată: - GHS/CLP
3.4.3.3.Nu clasificat

- Nu este clasificat ca un produs sensibilizator în contact cu pielea (pe
baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

GHS/CLP 3.2.3.3: Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toti componenţii sau doar pentru anumiţi componenţi ai amestecului. 
GHS/CLP 3.3.3.3: Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toti componenţii sau doar pentru anumiţi componenţi ai amestecului. 
GHS/CLP 3.4.3.3: Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toti componenţii sau doar pentru anumiţi componenţi ai amestecului. 

 PERICOLUL PRIN ASPIRARE: 

Clasa de pericol Organe ţintă Cat. Cele mai importante efecte, atât acute, cât şi întârziate Criteriu

 Pericolul prin aspirare: - GHS/CLP
3.10.3.3.

- Nu este clasificat ca un produs periculos prin aspirare (pe baza datelor
disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). Nu clasificat

GHS/CLP 3.10.3.3: Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date pentru toti componenţii sau doar pentru anumiţi componenţi ai amestecului. 
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 EFECTE CMR: 
 Efecte cancerigene: Nu este considerat un produs cancerigen. 
 Genotoxicitate: Nu este considerat ca produs mutagenic. 
 Toxicitatea pentru reproducere: Nu prejudiciază fertilitatea. Nu prejudiciază dezvoltarea fătului. 
 Efecte via lactaţie: Nu este clasificat ca un produs periculos pentru copiii alăptaţi la sân. 

 EFECTE ÎNTÂRZIATE ŞI IMEDIATE ŞI EFECTE CRONICE DIN EXPUNEREA PE TERMEN SCURT ŞI LUNG: 
 Cailor de expunere: Nu disponibil. 
 Expunerea pe termen scurt: Nu disponibil. 
 Expunerea prelungită sau repetate: Nu disponibil. 

 EFECTE INTERACTIVE: 
Nu disponibil. 

 INFORMAŢII DESPRE TOXICOCINETICĂ, METABOLISM ŞI DISTRIBUŢIE: 
 Absorbţie dermică: Nu disponibil. 
 Toxicokinetica de bază: Nu disponibil. 

 ALTE INFORMAŢII:  
Nu disponibil.

SECŢIUNEA 12 : INFORMAŢII ECOLOGICE

Nu sunt disponibile date ecotoxicologice experimentale despre preparare. Clasificaţia ecotoxicologică a acestui amestec a fost realizată prin mijlocirea motodei de calcul
convenţional de Regulament (UE) nr.  1272/2008~2020/217 (CLP). 

12.1  TOXICITATE: 

 Toxicitate acută în mediul acvatic 
pentru componenţi individuali :

 CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l̇ 96ore mg/l̇ 48ore mg/l̇ 72ore

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.19 Pesti 0.16 Dafnia 0.0052 Alge

 Concentraţie la care nu se observă niciun efect  NOEC (OECD 210)  NOEC (OECD 211)  NOEC (OECD 201)
mg/l̇ 28zile mg/l̇ 21zile mg/l̇ 72ore

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.020 Pesti 0.011 Dafnia 0.00049 Alge

 Concentraţia cea mai scăzută pentru care este observat un efect 
Nu disponibil

 EVALUAREA TOXICITĂŢII ACVATICE: 

Toxicitate acvatice Cat. Riscurile principale pentru mediul acvatic Criteriu

 Toxicitate acvatice acută: 
Nu clasificat

- GHS/CLP
4.1.3.5.5.3.

Nu este clasificat ca fiind un produs de toxicitate acută pentru mediul
acvatic (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
îndeplinite). 

 Toxicitate acvatice cronică: 
Nu clasificat

- GHS/CLP
4.1.3.5.5.4.

Nu este clasificat ca fiind un produs periculos cu toxicitate cronică pentru
mediul acvatic, cu efecte pe termen lung (pe baza datelor disponibile,
criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

CLP 4.1.3.5.5.3: Clasificarea amestecului din perspectiva riscurilor acute, în baza însumării componentelor clasificate. 
CLP 4.1.3.5.5.4: Clasificarea componentelor amesteculuidin perspectiva riscurilor cronice (pe termen lung), în baza însumării componentelor clasificate. 

12.2  PERSISTENŢĂ ŞI DEGRADABILITATE: 
Nu disponibil. 

 Biodegradarea aerobă
pentru componenţi individuali :

 DQO  %DBO/DQO  Biodegradabilitate
mgO2/g 5 zile 14 zile 28 zile

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 55. No este facil

Notă: Nota: Datele privind biodegradabilitatea corespund unei medii a datelor din diferite surse bibliografice. 

12.3  POTENŢIAL DE BIOACUMULAŢIE: 
Nu disponibil. 

 Bioacumularea
pentru componenţi individuali :

 log Pow  BCF  Potenţial
L/kg

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.750 3.2 (calculat) Improbabil, scăzut

12.4  MOVILITATE ÎN SOL: 
Nu disponibil. 

 Movilitate
pentru componenţi individuali :

 log Poc  Constanta lui Henry  Potenţial
Pȧ m3/mol 20°C

Amestec CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.450 Improbabil, scăzut

12.5  REZULTATE DE LA VALORAŢIA PBT ŞI VPVB: Anexa XIII Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: 
Nu conţine substanţe care îndeplinesc criteriile PBT/vPvB. 

12.6  ALTE EFECTE NEGATIVE: 
 Potenţial de disminuire a stratului de ozon: # Nu aplicabil. 
 Potenţial de formaţie fotochimică de ozon: Nu disponibil. 
 Potenţial de înclzire globălă: Nu disponibil. 
 Potenţial de alteraţie al sistemului endocrin: Nu disponibil. 
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SECŢIUNEA 13 : CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1  METODE DE TRATARE A DEŞEURILOR: Directivei 2008/98/CE~Regulamentul (CE) nr. 1357/2014: 
Se iau toate măsurile necesare pentru prevenirea producerii deşeurilor pe cât posibil. Se analizează metodele posibile de reevaluare sau reciclare. Nu se vasă în
canalizare sau mediu înconjurător,  se depun la un punct autorizat de colectare. Deşeurile trebuie manipulate şi depozitate în conformitate cu reglementările curente din
plan local/naţional. Pentru controlul expunerii şi măsuri de protecţie personală, vezi secţiunea 8. 

 Depozitarea containerelor goale: Directivei 94/62/ES~2015/720/CE, Decizie 2000/532/CE~2014/955/EU: 
Containerele golite şi ambalajul trebuie depozitate în concordanţă cu reglementările curente locale/naţionale. Clasificarea ambalajului ca deşeu periculos va depinde de
gradul de golire a recipientului, în calitate de titular al reziduului responsabil pentru clasificarea lor,   în conformitate cu Capitolul 15 01 al Deciziei 2000/532/EC, şi
transportul la destinaţia finală. Cu recipientele şi ambalajele contaminate trebuie adoptă aceleaşi măsuri ce se aplică pentru produs. 

 Procedee de neutralizare sau distrugere a produsului: 
Vărsăturile oficial autorizate, în acord cu Regulamentele locale. 

SECŢIUNEA 14 : INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 

14.1  NUMĂRUL ONU: Nu aplicabil

14.2  DENUMIREA CORECTĂ ONU PENTRU EXPEDIŢIE:  Nu aplicabil

14.3  CLASA (CLASELE) DE PERICOL PENTRU TRANSPORT: 

 Transport pe şosea (ADR 2019)  şi 
 Transport pe calea ferată (RID 2019): 
Nereglementat

 Transport maritim (IMDG 39-18): 
Nereglementat

 Transport aerian (ICAO/IATA 2020): 
Nereglementat

 Transport pe căi navigabile interioare (ADN): 
Nereglementat

14.4  GRUP DE AMBALAJ: 
Nereglementat

14.5  PERICOLE PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR:  
Nu aplicabil (nu este clasificat ca periculosi pentru mediului). 

14.6  PRECAUŢII SPECIALE PENTRU UTILIZATORI: 
Asiguraţi-vă că persoanele care transportă produsul ştiu ce să facă în cazul unui accident sau unei deversări. Întotdeauna transportaţi produsul în containere închise care
sunt verticale şi sigure. 

14.7  TRANSPORTUL ÎN VRAC, ÎN CONFORMITATE CU ANEXA II LA CONVENŢIA MARPOL ŞI CU CODUL IBC: 
Nu aplicabil. 

SECŢIUNEA 15 : INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 

15.1  REGULAMENTUL ŞI LEGISLAŢIA A UE PRIVIND SIGURANŢA, SĂNĂTATEA ŞI PROTECTIA MEDIULUI: 
Regulamentele aplicabile acestui produs sunt enumerate în general în această fişă de date de siguranţă. 

 Restricţii cu privire la producţia, punerea pe piaţă şi utilizarea: Vezi secţiunea 1.2

 Avertizare tactilă asupra pericolului: Nu aplicabil (criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

 Protecţie de securitate pentru copii: Nu aplicabil (criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite). 

 Informaţie COV pe etichetă: 
# Contine COV max.  29. g/l pentru produs gata pentru utilizare - Valoarea limită 2004/42/CE-IIA cat.  l) es COV max.  200. g/l (2010). 

 ALTE LEGISLAŢII: 

 Controlul riscurilor inerente în accidentele grave (Seveso III): Vezi secţiunea 7.2

 Alte prevederi locale: 
Beneficiarular trebui să verifice existenţa regulamentelor locale aplicabile chimicalelor. 

15.2  EVALUAREA SECURITĂŢII CHIMICE: 
Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice pentru acest amestec. 
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SECTION 16 : OTHER INFORMATION 

 TEXTUL FRAZELOR ŞI NOTELE LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN SECŢIUNILE 2 ŞI/SAU 3: 
 Declaraţiile de pericol conform Regulamentul (UE) nr.  1272/2008~2020/217 (CLP), Anexă III: 
H301 Toxic în caz de înghiţire. H310 Mortal în contact cu pielea. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H317 Poate provoca o reacţ ie alergică a pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave. H330 Mortal în caz de inhalare. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe
termen lung. EUH071 Corosiv pentru căile respiratorii. 
 Notes related to the identification, classification and labelling of the substances: 
Nota B : Certe substanţe, care se prezintă pe piaţă în diferite concentraţii, au risc diferit conform gradului de concentraţie./* Ciertas sustancias, que se presentan en el
mercado a diferentes concentraciones, tienen riesgos distintos segăn el grado de concentraciăn./* 

 EVALUAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND PERICOLELE LEGATE DE AMESTECURI: Vezi secţiunile 9.1, 11.1 şi 12.1. 

 SFATURI CU PRIVIRE LA FORMAREA CORESPUNZĂTOARE PENTRU LUCRĂTORILOR: 
Este recomandat pentru întregul personal care va manipula acest produs să efectueze un instructaj de bază în riscuri ocupaţionale şi prevenţie, pentru a înţelege şi
interpreta fişele de date de siguranţă şi eticheta produselor. 

 PRINCIPALELE REFERINTE DE LITERATURĂ DE SPECIALITATE ŞI SURSE PENTRU DATE: 
 ̇European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/  
 ̇Acces la dreptul Uniunii Europene, http:/ /eur-lex.europa.eu/ 
 ̇Threshold Limit Values, (AGCIH, 2018). 

 ABREVIERI ŞI ACRONIME: 
Lista de abrevieri şi acronime care pot fi utilizate (dar nu sunt necesare neapărat) în această fişă de date de siguranţă: 
 ̇REACH: Regulamentul al Parlamentului European privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. 
 ̇GHS: Sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. 
 ̇CLP: Regulamentul european privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor chimice. 
 ̇EINECS: Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă. 
 ̇ELINCS: Lista europeană a substanţelor chimice notificate. 
 ̇CAS: Serviciul de catalogare a produselor chimice (Chemical Abstracts Service). 
 ̇UVCB: Substanţă cu compoziţie necunoscută sau variabilă, produse de reacţie complexă sau materiale biologice. 
 ̇SVHC: Substanţe care prezinte motive de îngrijorare deosebită. 
 ̇PBT: Substanţe persistent, bioacumulativ şi toxic. 
 ̇vPvB: Substanţe foarte persistent şi foarte bioacumulativ.  
 ̇DNEL: Nivel calculat fără efect (REACH). 
 ̇PNEC: Concentraţie predictibilă fără efect (REACH). 
 ̇LD50: Doza letală pentru 50% din populaţia testată (doza letală mediană). 
 ̇LC50: Concentraţia letală pentru 50% din populaţia testată. 
 ̇ONU: Organizaţia Naţiunilor Unite. 
 ̇ADR: Acordul european privitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase. 
 ̇RID: Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase. 
 ̇IMDG: Codul Mărfurilor Periculoase pentru Transportul Maritim Internaţional.  
 ̇IATA: Asociaţ ia  Interna ţională de Transport Aerian. 
 ̇ICAO: Organizaţia Civilă Internaţională de Aviaţie. 

 REGULI DE FIŞĂ DE SECURITATE: 
Fişa de date de siguranţă a materialului în conformitate cu Articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) şi Anexa Regulamentul (UE) nr. 2015/830. 

 ISTORIC:  Revizuire: 
Versiune: 7 11/02/2020
Versiune: 8 20/10/2020

 Modificări survenite de la Fişa de securitate anterioare: 
# Modificările legislative, contextuale, numerice, metodologice şi normative survenite de la versiunea anterioară a acestei Fişa de securitate sunt indicate cu un diez
roşu italic. 

Informaţiile din această Fişă de Securitate se bazează pe nivelul actual de cunoaştere şi pe legile curente naţionale şi ale UE, în măsura în care condiţiile de lucru ale celui care-l
mânuieşte sunt sub cunoaşterea şi controlul nostru. Produsul nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele specificate fără a se obţine mai întâi instrucţiuni scrise de întrebuinţare.
Întotdeauna este responsabilitatea celui care utilizează produsul să ia toate măsurile de protecţie necesare în conformitate cu legislaţia şi reglementele locale. Informaţiile din
această Fişă de Securitate sunt o descriere a cerinţelor de siguranţa a produsului şi nu trebuiesc să fie considerate ca o garanţie a proprietaţilor lui. 


