
 
 
 

Fișa tehnică de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 830/2015 

Produs: Corpusan Skindisinfection E                     V 1.4  Data: 07.02.2018 
 
 

ALINEATUL 1. DENUMIREA SUBSTANȚEI/PREPARATULUI ȘI A COMPANIEI 
1.1 Identificarea produsului 

Numele produsului: Corpusan Skindisinfection E 
Numarul produsului: N-73574 
Utilizarea substanţei/amestecului: dezinfectant 
Substanță: amestec 
Informații privind diluarea produsului: Nu există informații disponibile la soluția diluată 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 
Nu există alte informații relevante; 
Utilizarea substanței / amestecului; 
Produse chimice de laborator. 
 

1.3 Informaţii despre producător:  
Denumire:         IVN Nettetal e.K. 
Strada şi nr.:           Herrenpfad Süd 31 
Localitate:           D-41334, Nettetal 
Tel:            +49 2157 123682   
Fax:                                          +49 030 / 77992-219 
E-mail :            info@corpusan.com 
Persoana de contact:        Udo Becker 
 
1.4 Informaţii despre distribuitor:  
Denumire:         Syncodeal Hospital&Clinics  
Strada şi nr.:           Garii nr.161, Bloc B6, Sp.comercial nr.1,  
Localitate:           Com. Jilava, Judet Ilfov 
Tel:            +40 021.337.80.38   
Fax:                                          +40  0372.870.706 
E-mail :            office@syncodeal.ro 
Persoana de contact:       Calancea Bogdan Florian 
 
1.5 Număr pentru urgenţe:   +40 21 3183606/ Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr. 1-3, Sect. 5 
 
ALINEATUL 2: PERICOLE POSIBILE 
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 

 
Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
Flam. Lich. 2 H225 Lichid și vapori inflamabili; 
Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor; 
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolență și amețeală. 

 
Textul complet al informațiilor menționate aici pot fi găsite în alineatul 16. 
Pentru textul complet pentru pericolele enumerate în acest alineat îl gasiti în alineatul 16. 

 
2.2 Elementele etichetei: 
Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (CLP) 

Pictograme de pericol: 



 
 
 
 
 

GHS02 GHS07 
 
 

Cuvânt de avertizare: 
Pericol 
Fraze de pericol: 
H225 Lichide și vapori ușor inflamabili; H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor; 
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. 
Fraze de precautie: 
P210 – A se pastra ferit de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari deschise sau alte surse de aprindere. A 
nu se fuma in apropiere. 
P280 Purtați îmbrăcăminte de protecție și de protecție a ochilor. 
P305+P351+P338 - LA CONTACTUL CU OCHII: se vor clati ochii cu apa din abundenta timp de cateva 
minute; indepartati lentilele de contact acolo unde este cazul si cand este posibil si continuati sa clatiti ochii cu 
apa; in cazul in care iritatia persista se va consulta medicul 

 
2.3 Alte pericole 

 
Chimicalele provoaca in general pericole deosebite. Ele sunt, prin urmare, doar pentru a fi manipulate 
de către personalul instruit corespunzător cu cu atenția cuvenită. 

 
ALINEATUL 3: COMPOZIȚIE / INFORMAȚII DESPRE 
INGREDIENTE 
3.2 Amestecuri 
Ingrediente periculoase 

 
Nr. CAS Denumirea chimica Cantitate 
 Nr.EC Nr. Index Nr. REACH  
 Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 [CLP]  
67-63-0 Propan-2-ol 70% 
 200-661-7 01-2119457558-25 603-117-00-0  
 Lichid inflamabil, Iritant pentru ochi 2, H225, H319, H336; 

STOT SE 3; 
 

64-17-5 Etanol, alcool etilic 0,1% 
 200-578-6 603-002-00-5 01-21194576-43  
 Lichid inflamabil, Iritant pentru ochi, H225, H319  
 

Pentru textul complet al informatiilor mentionate mai sus pot fi găsite în alineatul 16. 
Pentru textul complet al avertismentelor enumerate, consultaţi alineatul 16. 
 
ALINEATUL 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

 
Dupa contactul cu ochii: Imediat, timp de cel puțin 15 minute, se clătește cu multă apă, chiar și pleoapele. Scoateți 
lentilele de contact, dacă este posibil. Se clateste in continuare. A se consulta medicul. 

Dupa contactul cu pielea: Se clătește cu multă apă. 
 
Dupa inghitire: Se clăteşte gura. Dacă apar simptome, solicitati asistenţă medicală. 
După inhalare: Iesiti la aer curat. Tratament simptomatic. Dacă apar simptome, solicitati asistenţă medicală. 

 
4.2 Cele mai importante simptome acute și întârziate și efectele 

 
A se vedea alineatul 11 pentru mai multe informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome. 

 
4.3 Indicații privind asistență medicală imediată și tratamentele speciale 

 
Tratament: Tratament simptomatic. 



 
ALINEATUL 5: COMBATEREA INCENDIILOR 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

 
Medii de stingere: Folosiți metode de stingere care se potrivesc mediului. Medii 
de stingere: jet de apă 

 
5.2 Riscuri speciale la substanțe sau amestecuri 

 
Riscuri speciale în stingere a incendiilor: pericol de incendiu; a se păstra departe de surse de căldură și aprindere; 
poate fi reaprins de la o distanta mare; feriţi-vă de acumularea de vapori care pot forma concentrațiile explozive. 

 
Produse de combustie periculoase: produsele de descompunere pot include următoarele materiale: dioxid de carbon, 
Oxizi de azot (NOx), Oxizi de sulf, oxizi de fosfor. 

 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 

Echipament de protecție special pentru pompieri: utilizați echipament individual de protecție. 

Mai multe informații: pentru răcirea recipientelor închise utilizaţi spray de apă; 
reziduurile de foc şi apă contaminată de stingere a incendiului trebuie eliminate în 

conformitate cu cerinţele de reglementare locale. Nu inhalați vapori și fum. 
 
 
ALINEATUL 6: MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSARE ACCIDENTALĂ 
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență. 

 
 
Sfaturi pentru personalul instruit neimplicat in situatii de urgenta: Elimina toate sursele de aprindere. 

 
Asigurați-vă că numai personalul instruit este 
utilizat pentru curățare. 

Sfaturi pentru răspuns de urgență: A se vedea măsurile de protecție în conformitate cu 
punctul 7 și 8. 

 
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 

 
Precauții pentru mediul înconjurător: evitaţi contactul cu solul, suprafaţă sau a apei subterane. 

 
6.3 Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

 
Metoda de curățare: A se elimina toate sursele de aprindere, dacă este posibil, în condiţii de siguranţă. A se opri 

scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc, conține scurgeri cu material absorbant 
necombustibil (de exemplu, nisip, sol, diatomit, vermiculită) și să înregistreze și locul în 

container pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale / naționale (vezi alineatul 
13). Clătiţi urmele cu apă. În cazul cantităţii mari de produse lansate astfel încât nici o 
scurgere sa nu existe în apă. 

 
6.4 Trimiteri către alte paragrafe 

 
Vezi paragraful 1 pentru informațiile de contact de urgență. 
Protecție personală, vezi paragraful 1. 
Vezi paragraful 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor. 

 
 
PARAGRAFUL 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 

 
Recomandări pentru manipularea în condiții de siguranță: a se evita contactul cu ochii și pielea. A nu se respira 

praful/fumul/gazul/ceaţă/vapori/aerosoli. Utilizați 
numai cu ventilație adecvată. Păstrați departe de foc, 
scântei și suprafețe fierbinți. Luati măsurile necesare 
pentru a evita descărcarea statică de energie electrică 
(acestia ar putea aprinde vaporilor organici). Spălați 
bine mâinile după manipulare. 



Măsuri de igienă: se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Scoateti și 
spălati îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. Dupa manipulare spalati bine fața, 
mâinile și orice piele expusă. 

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

 
Cerințe față de încăperi de depozitare și containere: a se păstra departe de surse de căldură și aprindere. A se păstra 
într-un loc răcoros și bine ventilat.A se feri de agenți oxidanți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se 
păstra recipientul închis ermetic. A se păstra în recipiente etichetate corespunzător. 
Temperatura de depozitare: 0 ° C până la 25 ° C. 

 
7.3 Scopuri specifice 

 
Utilizare specifică (e): dezinfectant de suprafață. Proces manual 

 
8.1 Parametri de control 
Limite de expunere profesională” 
 

 
CAS-Nr. 

 
Ingrediente 

 
Tipul de valoare 
(tipul de 
expunere) 

 
Parametri de 
control 

 
Conditie 

 
Baza 

 
 

67-63-0 

 
 

Propan-2-ol 

 
 

AGW 

 
 

200 ppm 
500 mg / m3 

 
 

2006-01-01 

 
 

DE TRGS 900 

 
 

8.2 Limitarea si monitorizarea expunerii Măsuri corespunzătoare de control tehnic 
 

Măsuri tehnice de protecţie: a se păstra concentraţia în aer sub limitele normale de muncă. 
Măsurile de protecţie individual: 

 
Măsuri de igienă: pentru manipularea substanțelor chimice trebuie respectate măsurile de precauție uzuale. 
Scoateţi hainele contaminate şi spălaţi-le înainte de reutilizare. Se spală bine feța, mâinile și orice piele 
expusă, 
după manipulare. 
Protecția ochilor / feței (EN 166): Ochelari de protecție cu ecrane laterale 
Protecția mâinilor (EN 374): Nu este necesar echipament de protecție 
special 
Protecția pielii și a corpului (EN 14605): Nu este necesar echipament de protecție special. 
Protecție respiratorie (EN 143, 14387): Nu este necesar în cazul în care concentrația este în aer sub limitele 
de expunere. Utilizați certificate de întâlnire echipamente de protecție respiratorie corespunzatoare directivei 
UE (89/656 / CEE și 89/686 / CEE). În cazul în care riscurile nu pot fi evitate prin mijloace tehnice sau 
limitate suficient, atunci luați măsuri, metode sau proceduri de organizare a muncii. 

 
Limitarea și controlul expunerii mediului 

 
Informatii generale: respecta prevederilor Ordonanței de investiții. 

 
 

PARAGRAFUL 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE 
 

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
 

Aspect: lichid  
Culoare: clar  
Miros: alcoolic  
pH: 6,0-8.0, 100% 
Punct de aprindere: 20 ° C 
Pragul de acceptare a mirosului: Nu există date disponibile  



Punct de topire / punct de îngheț: nu există date disponibile 
Punct de fierbere și interval de fierbere inițial: aproximativ 86 ° C  
Viteza de evaporare: nu există date disponibile 
Inflamabilitatea (solid, gaz): nu există date disponibile 

 
Pericol de explozie: Produsul nu este exploziv, cu toate acestea, este posibila  formarea de amestecuri vapori / 
aer exploziv. 

 

Limite de explozie: 
Inferioară: 2,0% Vol. (2-propanol) 
Superioara: 13,4% Vol. (2-propanol) 
Presiunea de vapori la 20 ° C: 42 hPa 
Densitate la 20 ° C: 0,86 g / cm³ 
Solubilitate în amestec cu apa: se amestecă complet 
Solubilitate în alți solvenți: nu există date disponibile 
Coeficientul de partiție: n-octanol / apă: nu există date disponibile 
Temperatură de autoaprindere: nu există date disponibile 
Descompunere termică: nu există date disponibile 
Vâscozitate cinematică: nu există date disponibile 
Proprietăți explozive: nu există date disponibile 
Proprietăți oxidante: Substanța sau amestecul nu este clasificat ca oxidant. 

 
9.2 Alte informații 

 
Nu există date disponibile. 

 
 
ALINEATUL 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

 
10.1 Reactivitate 

 
Nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire. 

 
10.2 Stabilitate chimică 

 
Stabil în condiții normale. 

 
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase 

 
Nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire. 

 
10.4 Condiții de evitat 

 
Căldură, flăcări și scântei. 

 
10.5 Materiale incompatibile 

 
Cauciuc, diverse materiale plastice. 

 
10.6 Produși de descompunere periculoși 

 
Produsele de descompunere pot include următoarele materiale: oxizi de carbon, oxizi de azot (NOx) oxizi de sulf, 
oxizi de fosfor. 

 
 
PARAGRAFUL 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
11.1 Informații privind efectele toxicologice 

Informații privind căile probabile de expunere: inhalare, contact cu ochii, contactul cu pielea. Toxicitate: 
Toxicitate acută orală: nu există date disponibile pentru acest produs. 
Toxicitate acută prin inhalare: nu există date disponibile pentru acest produs. 
Toxicitate acută dermică: nu există date disponibile pentru acest produs. 

Coroziunea / iritarea pielii: nu există date disponibile pentru acest produs. 
Lezarea gravă / iritarea ochilor: iritarea ochilor. 
Sensibilizarea respiratorie/pielii: datele nu sunt disponibile pentru acest produs. 



Efect cancerigen: acest produs nu sunt disponibile date. 
Efecte de reproducere: nu există date disponibile pentru acest produs. 
Mutagenitatea celulelor germinative: nu există date disponibile pentru acest produs. 
Teratogenă: Acest produs nu sunt disponibile date. 
Toxicitatea asupra unui organ țintă specific cu expunere unică: nu există date disponibile pentru acest produs. 
Toxicitate asupra unui organ țintă cu expunere repetată: nu există date disponibile pentru acest produs. 
Toxicitate prin aspirare: nu există date disponibile pentru acest produs. 

 
Ingrediente: 
Toxicitate orală acută: propan-2-ol: LD50 șobolan: 4.710 mg / kg 
Toxicitate acută prin inhalare: propan-2-ol: 4 h LC50 șobolan: 30 mg / l 
Toxicitate acută dermică: propan-2-ol: LD50 iepure: 12870 mg / kg 

 
Posibile leziuni: 

 
Ochi: Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
Piele: Nu există probleme de sănătate nu sunt cunoscute sau de așteptat. 
Ingestie: leziuni de sănătate nu sunt cunoscute sau de așteptat. 
Inhalare: inhalarea poate cauza sistemului nervos central. 
Expunerea cronică: in condiții normale de utilizare nu sunt cunoscute efecte adverse asupra sănătății sau de așteptat. 
Contactul cu ochii: înroșire, durere, iritație. 
Contactul cu pielea: nu sunt simptome cunoscute sau de așteptat. 
Ingestie: nu sunt simptome cunoscute sau de așteptat. 
Inhalare: amețeli, somnolență. 

 
 
ALINEATUL 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 
12.1 Ecotoxicitatea 

Efecte nocive pentru mediu: Acest produs nu are efecte eco-toxicologice cunoscute. 

Produsul: 
Toxicitate pentru pești: nu există date disponibile 
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice: nu există date disponibile. 
Toxicitate pentru alge: nu există date disponibile. 
Ingrediente: 
Toxicitate pentru pești: propan-2-ol: 96 h, pești LC50: 9640 mg / l. 

 
12.2 Persistență și degradabilitate 
Nu există date disponibile. 

 
12.3 Potenţial de bioacumulare 
Nu există date disponibile. 

 
12.4 Mobilitate în sol 
Nu există date disponibile. 

 
 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
 
Produsul 
Evaluare: Această substanță / amestec nu conține componente care sunt clasificate la concentrații de 0,1% sau mai 
mare, fie să fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB). 

12.6 Alte efecte adverse 
 
Nu există date disponibile. 

 
ALINEATUL 13: INDICATII PENTRU ELIMINARE 

 
Eliminarea, în conformitate cu directivele europene privind deșeurile și deșeurile periculoase. Codul deșeului trebuie 
atribuit de către utilizator, de preferat în discuție cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor. 

 
13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

 
Informaţii privind eliminarea 



 Nu permiteti deversarea in apele de suprafata sau canalizari. 
 Eliminarea deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. ulterioare si 
LEGEA 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje  
  
 Codul deşeurilor rezultate din reziduuri / produse nefolosite:  
070504 – DEŞEURI REZULTATE DIN PROCESAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE ORGANICE, deşeuri 
rezultate din fabricarea, prepararea, vânzarea şi utilizarea de produselor farmaceutice, altor solventi organici, lichide 
de spalare sau baze de lichioruri. Clasificat ca deseu periculos. 
 
 Codul de deşeu al ambalajului contaminat este conform HG 856/2002: 
150102 – AMBALAJE DEŞEURI; ABSORBANŢI, CÂRPE DE ŞTERS, MATERIALE DE FILTRARE ŞI 
ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE; ambalaje (inclusiv deşeurile urbane de 
ambalaje colectate separat), ambalaje din plastic 
 Ambalajul contaminat 
 Eliminarea ambalajelor se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje si HG 
nr.617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor mãsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 528/2012. 
Clătiţi foarte bine recipientele. Materialele pot fi trimise la un centru de reciclare a maselor plastice după curăţare. 

 
Catalogul European al Deșeurilor: 200113 * - Solvent 

 
 
PARAGRAFUL 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 

 
14.1 Numărul-ONU 
ADR, IMDG, IATA ONU 1987 

 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție 
ADR 1987 ALCOOL 
IMDG, IATA 
ALCOOL 

 
14.3 Clasa de pericol pentru transport 
ADR 
Clasa 3: lichide 
inflamabile Eticheta 3 
IMDG, IATA 
Clasa 3: lichide 
inflamabile. Eticheta 3 

 
14.4 Grupul de ambalare 
ADR, IMDG, IATA II 

 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 
Poluant marin: nu. 

 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori 

 
Atenție: substanțe lichide 
inflamabile Numărul Kemler: 33 
EMS: F-E, S-D 

 
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II a MARPOL 73/78 și in functie de Codul IBC: 

nu este cazul. 

Transport / Informații suplimentare: ADR 
Cantitate limitată (LQ): 5L 
Categoria de transport: 2 

Codul de restricție pentru tuneluri: D/E 
"Model de reglementare" ONU: UN1987, ALCOOL. 
 
ALINEATUL 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. 
Regulamentul 453/2010 de modificare a Regulamentului 1907/2006; 

Norme naţionale 

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; 
HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje; 
Legea nr.319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca; 
 
Restricţii ocupaţionale: Respectaţi legislaţia privind restricţiile la locul de muncă pentru tineri  
Clasa de pericol: Wgk 1 (auto-clasificare): un risc scăzut de apă. 

 
15,2 Evaluarea securităţii chimice 
Nu a fost efectuată o evaluare a siguranţei chimice. 

 
ALINEATUL 16. ALTE INFORMAȚII 

 
Informaţiile se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor noastre, dar nu reprezintă nici o asigurare a caracteristicilor 
produselor și nu formează un raport contractual legal. 

 
Expresii relevante 

 
H225 Lichid și vapori inflamabili. H319 
Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. 
R11 Foarte inflamabil. 
R36 Iritant pentru ochi. 
R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală. 

Textul integral al altor abrevieri: 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IATA-DGR: 
Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code 
for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
LC50: concentrația letala, 50 la suta 
LD50: doza letala, 50 la suta 
LD50 *: doza letala, 50 la suta (nu clasificarea relevantă) 
LC50 *: concentrația letală, 50 la suta (nu clasificarea relevantă) 
Produs de: IVN Nettetal 

 
Cifrele prezentate în datele de siguranță sunt prezentate în următorul format: 1.000.000 = 1 milion și 1000 mii = 0,1 
= 1/10 și 0001 = o mime. 
 
Modificări de la ultima versiune 
Adaptarea fișei tehnice de securitate la noul regulament CLP (CE) nr. 1272/2008. 

 
INFORMAȚII REVIZUITE 
Schimbări semnificative în regulile sau informațiile de sănătate în această ediție revizuită sunt indicate printr-o bară 
pe marginea din stânga a fișei tehnice de securitate. 
Informaţiile din această fișă tehnică de securitate sunt cele mai bune din cunoştinţele noastre în momentul revizuirii 
acesteia. Informațiile ar trebui să vă dea sfaturi cu privire la manipularea în condiții de siguranță a produsului numit, 
pentru depozitare, prelucrare, transport și eliminare. Detaliile nu sunt transferabile la alte produse. Cu condiția ca un 
astfel de produs de siguranță amestecat cu alte materiale sau în orice proces de prelucrare este supus informațiilor în 
această siguranță, în măsura în care aceasta nu indică în mod specific altceva, să nu fie transferate la noul material 
realizat. 


