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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/ amestecului și a societății/întreprinderii 
 
1.1 Element de identificare a produsului 

Denumirea produsului: HelpicOn - Spray împotriva căpușelor / Helpicon Anti-Ticks 
Codul produsului: N-71026 
Utilizarea produsului: Repelent impotriva insectelor 
 

1.2 Utilizări relevante identificate pentru substanță sau amestec și utilizări contraindicate: 
Utilizări identificate: Repelent impotriva insectelor N-71026 
Utilizări nerecomandate: nici una cunoscută 
 

1.3 Informaţii despre producător:  
 
Denumire:    Syncodeal GmbH  
Strada şi nr.:           Borschkegasse 14/7 
Localitate:            1090 Wien; Osterreich   
Tel:             +0040726375571   
Fax:                                            +40372870706 
E-mail :            b.calancea@syncodeal.com 
Persoana de contact:   Dl.Bogdan-Florian Calancea 
 
1.4 Informaţii despre distribuitor:  
 
Denumire:    Syncodeal GmbH  
Strada şi nr.:           Borschkegasse 14/7 
Localitate:            1090 Wien; Osterreich   
Tel:             +0040726375571   
Fax:                                            +40372870706 
E-mail :            b.calancea@syncodeal.com 
Persoana de contact:  Dl.Bogdan-Florian Calancea 
 
 
1.5 Număr pentru urgenţe:      +40 21 3183606/ Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti, str. 
Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5  
 
SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 
 Definiția produsului: Amestec 
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 Neclasificat. 
 Crearea acestei Fișe tehnice de securitate nu este obligatorie conform legislației în vigoare privind 
Fișele tehnice de securitate. 
Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD] 
 Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE și modificărilor 
ulterioare. 
 Clasificare: Neclasificat. 
 Crearea acestei Fișe tehnice de securitate nu este obligatorie conform legislației în vigoare privind 
Fișele tehnice de securitate. 
A se vedea Secțiunea 16 pentru textul integral al frazelor de risc sau de pericol de mai sus. 
A se vedea Secțiunea 11 pentru informații detaliate privind efectele asupra sănătății și simptome. 
 
2.2 Elemente de etichetare 
Fraze de pericol: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole grave. 
Fraze de precauție: 
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Elemente suplimentare de etichetare: Conțin -. Poate (- = nu poate) provoca o reacție alergică. 
 
2.3 Alte pericole 
 Alte pericole care nu implică o clasificare: Nu se aplică 
 
SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente 
 
3.2 Amestecuri 
 
Produs/Ingredient Identificatori % Clasificare Clasificare Tip 
CAS: 52304-36-6 
EG Nr.: 257-835-0 

Etil N-acetil- 
N-butil-.beta.- 
alanină 

10% Iritant pentru 
ochi 2 
H319 

Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 [CLP] 

Biocid 

Cas.:106-24-1 
EC Nr.:203-377-1 

Geraniol 0,2% Iritant piele 2 H315 
Sensibiliz piele H317 

Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 [CLP] 

Biocid 

   Neclasificat. 
A se vedea 
Secțiunea 16 
pentru textul 
integral al 
frazelor de risc  
de mai sus 

Neclasificat. 
A se vedea Secțiunea 
16 pentru textul integral 
al frazelor de pericol  
de mai sus 

 

 
Nu sunt prezente ingrediente adiționale care, pe baza cunoștințelor actuale ale furnizorului și în concentrațiile 
folosite, să fie clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate sau mediu și să necesite să fie raportate în această 
secțiune. 
Tip 
[1] Substanță clasificată ca pericol pentru sănătate sau mediu 
[2] Substanță pentru care există limite de expunere la locul de muncă 
[3] Substanță care îndeplinește criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII 
[4] Substanță care îndeplinește criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII 
[5] Substanță care prezintă un nivel echivalent de îngrijorare 
 
SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim-ajutor 
 
4.1 Descrierea măsurilor de prim-ajutor 
Contact cu ochii:  Clătiți imediat ochii cu apă din belșug, ridicând din când în când pleoapele superioare și 
inferioare. Verificați și înlăturați lentilele de contact. Solicitați asistență medicală în caz de iritație. 
Inhalare: Nu există recomandări speciale. 
Contact cu pielea: Nu există recomandări speciale. 
Ingerare: Spălați gura cu apă. Nu induceți voma decât la recomandarea personalului medical. Solicitați 
asistență medicală în caz de apariție a simptomelor. 
Protecția persoanelor care acordă primul ajutor: Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un risc 
personal sau în absența unei pregătiri adecvate. Spălați bine cu apă îmbrăcămintea contaminată înainte de a o 
înlătura sau purtați mănuși. 
 
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
Posibile efecte acute pentru sănătate: 
Contact cu ochii: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Inhalare: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Contact cu pielea: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Ingerare: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
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Semne/Simptome de expunere excesivă 
Contact cu ochii: Nu există date specifice. 
Inhalare: Nu există date specifice. 
Contact cu pielea: Nu există date specifice. 
Ingerare: Nu există date specifice. 
 
4.3 Indicarea oricărei îngrijiri medicale imediate și a tratamentului special necesar 
Indicații pentru medic: Tratați în funcție de simptome. Contactați imediat un specialist în tratament 
toxicologic dacă au fost înghițite sau inhalate cantități mari. 
Tratament specific: Nu există tratament specific. 
  
SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 
5.1 Mijloace de stingere 
Mijloace de stingere corespunzătoare: În caz de incendiu, folosiți apă pulverizată (ceață de apă), spumă, 
pulbere chimică sau CO2. 
Mijloace de stingere necorespunzătoare: Nu se cunoaște nici unul. 
 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec 
Pericole cauzate de substanță sau amestec: În urma expunerii la foc sau căldură, va avea loc o creștere a 
presiunii și recipientul poate exploda. 
Produse de combustie periculoase: Nu există date specifice. 
 
5.3 Sfaturi pentru pompieri 
Precauții speciale pentru pompieri: Nu există date specifice. 
Echipament special de protecție pentru pompieri: Pompierii ar trebui să poarte echipament de protecție 
adecvat și aparat respirator autonom cu mască completă cu presiune pozitivă. 
 
SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală 
 
6.1 Măsuri de protecție personală, echipament de protecție și proceduri de urgență 
Pentru personal care nu intervine în situații de urgență: Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un 
risc personal sau în absența unei pregătiri adecvate. Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul 
persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție. Nu atingeți și nu călcați în substanța 
împrăștiată. 
Pentru personal care intervine în situații de urgență: Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru a 
gestiona situația, aveți în vedere orice informație din Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate. 
Consultați și informațiile de la paragraful „Pentru personal care nu intervine în situații de urgență". 
 
6.2 Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător: Evitați dispersia substanței vărsate, scurgerea și 
contactul cu solul, cursurile de apă, scurgeri și canalizări. Anunțați autoritățile competente dacă produsul a 
poluat mediu (canalizări, cursuri de apă, sol sau aer) 
 
6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare 
Împrăștiere redusă: Opriți scurgerea dacă operațiunea nu prezintă riscuri. Mutați recipientele din zona cu 
lichid vărsat. Diluați cu apă și ștergeți, dacă substanța este solubilă în apă. O altă opțiune, sau în cazul în care 
substanța nu este solubilă în apă, absorbiți cu material uscat inert și depozitați într-un recipient adecvat pentru 
eliminarea deșeurilor. 
Împrăștiere masivă: Opriți scurgerea dacă operațiunea nu prezintă riscuri. Mutați recipientele din zona cu 
lichid vărsat. Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise. Eliminați 
substanța vărsată într-o stație de tratare a efluenților sau procedați după cum urmează. Izolați și strângeți 
substanța vărsată cu ajutorul unui material absorbant, necombustibil, e.g. nisip, pământ, vermiculit sau diatomit 
și depozitați într-un recipient pentru eliminare conform reglementărilor la nivel local. 
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6.4 Trimiteri către alte secțiuni: 
A se vedea secțiunea 1 pentru date de contact în caz de urgență. 
A se vedea secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție adecvat. 
A se vedea secțiunea 13 pentru informații adiționale despre tratarea deșeurilor. 
 
SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 
Această secțiune conține sfaturi și îndrumări de ordin general. Trebuie consultată lista de utilizări identificate 
din Secțiunea 1 pentru informații specifice utilizării disponibile în scenariile de expunere. 
 
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 
Măsuri de protecție: Nu sunt necesare măsuri speciale. 
Sfaturi privind aspecte generale de igienă ocupațională: Muncitorii trebuie să își spele mâinile și fața înainte 
de mânca, bea sau fuma. A se vedea de asemenea Secțiunea 8 pentru informații suplimentare privind măsurile 
de igienă. 
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități: A se păstra între 
următoarele temperaturi: de la 5 la 40oC (41-104oF). A se păstra conform reglementărilor la nivel local. A se 
depozita în recipientul original ferit de acțiunea directă a razelor solare, într-un spațiu uscat, răcoros și bine 
ventilat, la distanță de materiale incompatibile (a se vedea Secțiunea 10) și de alimente și băuturi. Păstrați 
recipientul închis ermetic și sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu atenție 
și menținute în poziție verticală pentru a împiedica scurgerile. Nu păstrați în recipiente fără etichetă. Folosiți 
măsuri adecvate de izolare pentru a preveni contaminarea mediului înconjurător. 
  
7.3 Utilizare finală specifică 
Recomandări: Nu se aplică decât după ce scenariile de expunere sunt disponibile. 
Soluții specifice sectorului industrial: Nu se aplică decât după ce scenariile de expunere sunt disponibile. 
 
SECȚIUNEA 8: Metode de control a expunerii / protecție personală 
8.1 Parametri de control 
Limite de expunere ocupațională 
Denumirea produsului/ingredientului Valori limită de expunere 
Nu se cunoaște nici o valoare a limitei de expunere  
 
Nivel efect calculat: Nu este disponibilă nici o valoare DNEL pentru amestec. 
Concentrații cu efect prevăzut: Nu este disponibilă nici o valoare PNEC pentru amestec. 
 
8.2 Metode de control a expunerii 
Metode de control tehnice corespunzătoare: Nu există condiții de ventilație speciale. O ventilație bună de 
ordin general ar trebui să fie suficientă pentru a controla expunerea muncitorilor la impuritățile din aer. În cazul 
în care produsul conține ingrediente cu limită de expunere, folosiți incinta pentru prelucrare, ventilația locală de 
evacuare sau alte metode de control tehnice pentru a menține expunerea muncitorilor sub limita recomandată 
sau legală. 
Măsuri de protecție individuală 
Măsuri de igienă: Spălarea temeinică a mâinilor, antebrațelor și feței după manipularea produselor chimice, 
înainte de a mânca, fuma și de a folosi toaleta și la sfârșitul programului de lucru. Spălarea mâinilor înainte de 
pauze și după lucru. Spălarea mâinilor înainte de a mânca, bea sau fuma. Trebuie folosite tehnici 
corespunzătoare pentru îndepărtarea îmbrăcăminții potențial contaminate. Nu este permis echipamentul de lucru 
contaminat în afara spațiului de lucru. Spălarea îmbrăcăminții contaminate înainte de reutilizare. Instalațiile 
pentru spălarea ochilor și dușurile de siguranță trebuie să fie în apropierea spațiului de lucru. 
Protecția ochilor/ feței (EN 166): Nu există recomandări speciale. 
Protecția pielii  
Protecția mâinilor (EN 374): Nu există recomandări speciale. 
Protecția corpului (EN 14605):  Nu există recomandări speciale. 
Protecția adițională a pielii: Nu există recomandări speciale. 
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Protecție respiratorie (EN 143, 14387): Nu există recomandări speciale. 
Pericole termice: Nu se aplică. 
Metode de control al expunerii mediului înconjurător: Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de 
ventilație sau de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislației de protecție a mediului 
înconjurător. În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare și ale filtrelor sau modificări 
tehnologice ale echipamentelor de protecție, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile. 
 
SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice 
 
9.1 Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază 
Aspect 
Stare fizică:   lichid 
Culoare:   albă 
Miros:    inodor 
Prag de acceptare a mirosului: Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
pH:    5.5 to 7 [Conc. (% w/w): 100%] 
Punct de topire/ punct de înghețare:   Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Punct de fierbere/interval de fierbere: Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Punct de aprindere:  > 100oC 
Viteza de evaporare:  Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Inflamabilitate (solid, gaz): Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Durata de ardere:  Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Viteza de ardere:  Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Limita superioară/ inferioară de inflamabilitate sau de explozie: Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru 
amestec. 
Presiunea vaporilor:  Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Densitatea vaporilor:  Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Densitate relativă:  1.005 - 1.015 
Solubilitate (solubilități): Se dizolvă cu ușurință în următoarele substanțe: apă rece și apă fierbinte. 
Coeficient de separare (n-octanol/apă): Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Temperatura de autoaprindere: Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Temperatura de descompunere: Nu se aplică și/sau nedeterminat pentru amestec. 
Vâscozitatea:    Cinematică (temperatura camerei): 0 cm2/s 
Proprietăți explozive:   Nu se aplică. 
Proprietăți oxidante:   Nici una. 
 
9.2 Alte informații 
Nu există informații suplimentare. 
 
SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 
 
10.1 Reactivitate: Nu există informații specifice despre testele de reactivitate pentru acest produs sau 
ingredientele sale. 
 
10.2 Stabilitate chimică: Produsul este stabil 
 
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea reacții 
periculoase. 
 
10.4 Condiții de evitat: Nu există informații specifice. 
  
10.5 Materiale incompatibile: Nu există informații specifice. 
  
 



FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (453/2010) - Europa 

HelpicOn - Spray împotriva căpușelor  
 

Data intocmirii 20.05.2017                Page 6 of 10 
 
10.6 Produse de descompunere periculoase: În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea 
produse de descompunere periculoase. 
 
SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
 
11.1 Informații privind efectele toxicologice 
Toxicitate acută 
Denumirea produsului/ingredientului Rezultat Specie Doză Expunere 
Etil-N-acetil-N-butil-ß-alanină LD50 Cutanat 

LD50 Oral 
Iepure 
Șobolan 

8000 mg/kg 
3350 mg/kg 

- 
- 

 
Concluzii/ Rezumat: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Estimări de toxicitate acută 
Nedeterminat pentru amestec. 
Iritare/Coroziune 
Concluzii/ Rezumat: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Sensibilizant 
Concluzii/ Rezumat: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Mutagenitate 
Concluzii/ Rezumat: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Cancerigenitate 
Concluzii/ Rezumat: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Teratogenitate 
Concluzii/ Rezumat: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică  
 
Denumirea produsului/ingredientului Categoria Calea de expunere Organe țintă 
  Nu se aplică Tractul respirator 
 
Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau 
pericole grave. 
Pericol în caz de inhalare: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Informații despre posibilele căi de expunere: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
 
Efecte potențiale acute asupra sănătății 
Inhalare:  Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Ingerare:  Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Contact cu pielea: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Contact cu ochii: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
 
Simptome legate de caracteristici fizice, chimice sau toxicologice 
Inhalare:  Nu există informații specifice. 
Ingerare:  Nu există informații specifice. 
Contact cu pielea: Nu există informații specifice. 
Contact cu ochii: Nu există informații specifice. 
 
Efecte întârziate și imediate și efecte cronice în urma expunerii de scurtă sau de lungă durată 
Expunere de scurtă durată 
Efecte imediate posibile: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Efecte întârziate posibile: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
 
Expunere de lungă durată 
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Efecte imediate posibile: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Efecte întârziate posibile: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
 
Efecte potențiale cronice asupra sănătății 
Concluzii/ Rezumat:  Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
General:   Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Cancerigenitate:  Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Mutagenitate:   Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Teratogenitate:  Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Efecte asupra dezvoltării: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Efecte asupra fertilității: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
Alte informații:  Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
 
SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 
12.1 Toxicitate 
 
Denumirea produsului/ingredientului Rezultat Specie Expunere 
Etil-N-acetil-N-butil-ß-alanină Acut LC50 7.1 mg/l Pește 96 de ore 
 
Concluzii/ Rezumat:  Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
 
12.2 Persistență și degradare 
Concluzii/ Rezumat: Conform condițiilor impuse de Standardele UE obligatorii pentru detergenți 82/242 
(agenți tensioactivi neionici) și 82/243/CEE (agenți tensioactivi anionici), agenții tensioactivi din componența 
produsului sunt biodegradabili în medie de cel puțin 90% . 
 
12.3 Potențial de bioacumulare 
Concluzii/ Rezumat: Nedeterminat pentru amestec. 
 
12.4 Mobilitate în sol 
Coeficient de separare în sol/apă (Koc): Nedeterminat pentru amestec. 
Mobilitate: Nedeterminat pentru amestec. 
 
12.5 Rezultate ale evaluării PBT și vPvB 
PBT:  Nu se aplică. 
vPvB:  Nu se aplică. 
 
12.6 Alte efecte adverse: Nu sunt cunoscute efecte însemnate sau pericole grave. 
 
SECȚIUNEA 13: Considerente privind eliminarea 
Această secțiune conține sfaturi și îndrumări de ordin general. Trebuie consultată lista de utilizări identificate 
din Secțiunea 1 pentru informații specifice utilizării disponibile în scenariile de expunere. 
 
13.1 Metode de tratare a deșeurilor 
Produs 
Metode de eliminare: Generarea deșeurilor trebuie evitată sau limitată în măsura posibilităților. Recipientele 
sau tuburile conductoare goale pot aduna reziduuri de produs. Substanța și recipientul său trebuie eliminate în 
condiții de siguranță. Cantități însemnate de reziduuri nu trebuie eliminate în canalizare ci prelucrate într-o 
stație corespunzătoare de tratare a efluenților. Folosiți o firmă autorizată de eliminare a deșeurilor pentru a 
elimina surplusul sau produsele nereciclabile. Eliminarea produsului, a soluțiilor și a produselor secundare 
trebuie să respecte întotdeauna condițiile impuse de legislația privind protecția mediului și eliminarea deșeurilor 
și orice condiții impuse de autoritățile regionale locale. Evitați dispersia substanței vărsate, scurgerea și 
contactul cu solul, cursurile de apă, scurgeri și canalizări. 
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Deșeuri periculoase: Pe baza cunoștințelor actuale ale furnizorului, acest produs nu este considerat deșeu 
periculos conform definiției din Directiva UE 91/689/CEE. 
 
Catalogul european al deșeurilor (EWC) 

Cod deșeu Denumirea deșeurilor 
20 01 30 alți detergenți decât cei menționați la 20 01 29 

 
Ambalare 
 
Metode de eliminare: Generarea deșeurilor trebuie evitată sau limitată în măsura posibilităților. Deșeurile de 
ambalaje trebuie reciclate.  
Precauții speciale: Substanța și recipientul său trebuie eliminate în condiții de siguranță. Recipientele sau 
tuburile conductoare goale pot aduna reziduuri de produs. Evitați dispersia substanței vărsate, scurgerea și 
contactul cu solul, cursurile de apă, scurgeri și canalizări. 
 
SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 
 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 
14.1 Număr ONU Nereglementat Nereglementat Nereglementat Nereglementat 
14.2 Denumire ONU pentru expediție - - - - 
14.3 Categoria (categoriile) de pericol 
pentru transport 

- - - - 

14.4 Grupa de ambalare - - - - 
14.5 Pericole pentru mediu Nu Nu Nu Nu 
14.6 Precauții speciale pentru utilizator Nici una Nici una Nici una Nici una 
 
14.7 Transport în vrac, conform Anexei II din MARPOL 73/78 și codului IBC: Nu se aplică. 
 
SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
 
15.1 Norme / legislaţia SSM aplicabilă substanţei sau preparatului 

Norme UE 
Regulamentul (UE) 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH); 
Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a 
amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de 
modificare a regulamentului  (CE) nr.1907/2006; 
Regulamentul 453/2010 de modificare a Regulamentului 1907/2006; 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) 
 Anexa XIV – Lista substanțelor care necesită autorizație 
  Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită 

  Nici unul dintre componente nu se regăsește în inventar. 

Norme naţionale 
HG 937/2010 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase; 
HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru 
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; 
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 
deseurile,inclusiv deseurile periculoase; 
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HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje; 
Legea nr.319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca; 
 
Restricţii ocupaţionale: Nu se aplica 
 

15.2 Evaluarea securitatii materialului: Nu se aplică. 

 Nu există informații relevante disponibile pentru acest produs. 

 
SECȚIUNEA 16: Alte informații 
Conține informații care au suferit modificări față de ultima versiune publicată. 
 
Abrevieri și acronime: 
 
ADN = Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare 
ADR =   Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase 
TAE = Toxicitate acută estimată 
FBC = Factor de Bioconcentraţie 
CLP=  Regulament privind clasificarea, etichetarea și ambalarea; Regulament (CE) nr. 1272/2008 
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat 
DPD = Directiva privind Preparatele Periculoase [1999/45/CE] 
CE = Comisia Europeană 
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP 
IATA = Asociația internațională de transport aerian 
IBC = Container Intermediar Vrac 
IMDG = Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase 
LogPow = logaritm al octanolului/coeficient al partiţiei apei 
MARPOL 73/78 = Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării provenite de la Nave, 1973, modificată 
prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare marină) 
LEO = Limita de expunere ocupațională 
PBT = Persistent, bioacumulativ și toxic 
PNEC = Concentrație previzibilă fără efect 
REACH = Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice [Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006] 
RID =  Acordul european privind transportul feroviar internațional al mărfurilor periculoase 
REACH # = Numărul de înregistrare REACH 
 vPvB = Foarte persistent și foarte bioacumulativ 
 
Procedura folosită pentru clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Clasificare Justificare 
Neclasificat.  
 
Textul integral al frazelor de pericol abreviate: Nu se aplică. 
Textul integral al clasificărilor [CLP/GHS]: Nu se aplică. 
Textul integral al frazelor de risc abreviate: Nu se aplică. 
Textul integral al clasificărilor [DSD/DPD]: Nu se aplică. 
Data redactării:    Vineri, 8 mai 2017 
Data emiterii/ Data revizuirii:  Vineri, 8 mai 2017 
Versiunea     1 
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Aviz pentru cititor 
Data emiterii anterioare 
 
Informațiile de mai sus sunt considerate corecte în privința formulei folosite pentru a produce produsul 
în țara de origine. Având în vedere că datele, standardele și regulamentele se schimbă iar condițiile de 
utilizare și manipulare sunt în afara sferei noastre de control, NU FACEM NICI O GARANȚIE 
EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ PRIVIND EXHAUSTIVITATEA SAU CORECTITUDINEA DE 
DURATĂ A ACESTOR INFORMAȚII. 
Data emiterii/ Data revizuirii: Vineri, 8 mai 2017 
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