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SECŢIUNEA 1: Denumirea substanţei sau a amestecului şi a companiei 

 

1.1. Identificarea produsului 

Denumirea produsului IVN 01 Spray 

Cod produs - 

1.2. Utilizările identificate relevante ale substanţei sau ale amestecului şi utilizări 

contraindicate 

Categoria de produse - Dezinfectanţi. 

Utilizări relevante determinate: 

SU20 servicii medicale 

SU21 utilizări de către consumatori în gospodării private (=generalitate=consumatori) 

SU22 utilizări profesionale în domeniul public (administraţie, educaţie, întreţinere, 

prestări servicii, meseriaşi) 

PC8 produse biocide (de ex. dezinfectanţi, agenţi de combatere a dăunătorilor) 

PROC10 utilizare rolere sau perii 

ERC11B aplicare internă dispersivă extinsă a produselor cu utilizare pe termen lung şi a 

materialelor cu eliberare mare sau intenţionată 

Utilizări nerecomandate: 

Nu s-au identificat utilizări specifice contraindicate. 

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 
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SECŢIUNEA 2: Posibilele pericole 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319 

2.2. Elemente de etichetare 

Pictograme privind pericolele (CLP) 

 
GHS02 GHS07 

Compoziţia pe etichetă 

Etanol: 40 g, 2-propanol: 9,5 g,/ 100 g 

 

Cuvântul de semnalizare Atenţie 

Indicaţii privind pericolele H226 Lichid şi vapori inflamabili. 

    H319 Provoacă iritaţii severe ale ochilor. 

Indicaţii de securitate  P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P210 A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse.- 

Fumatul interzis. 

P403 + P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. 

P280 Se vor purta mănuşi de protecţie / uniformă de protecţie / protecţie a ochilor / 

protecţie a feţei. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp 

de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se 

poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P310 Sunaţi imediat la CENTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la medic. 

2.3. Alte pericole 

Descrierea pericolului 

Produsul este inflamabil şi poate dezvolta vapori în urma încălzirii, care formează 

amestecuri explozive în contact cu aerul. Irită ochii. 

Efectul asupra mediului ambiant - Acest produs nu conţine substanţe PBT sau vPvB. 

 

SECŢIUNEA 3: Compoziţia / date privind componenţii 

3.2. Amestecuri 

Etanol 

Cod CAS: 64-17-5 

Cod CE: 200-578-6 

Nr. index: 603-002-00-5 

Flam. Liq. 2; H225 

Conţinut: 30-50% 
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2-propanol 

Cod CAS: 67-63-0 

Cod CE: 200-661-7 

Nr. index: 603-117-00-0 

Flam. Liq. 2; H225 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT SE 3; H336 

Conţinut: 5-10% 

 

Butan-1-ol 

Cod CAS: 71-36-3 

Cod CE: 200-751-6 

 

Nr. index: 603-004-00-6 

Sinonim: butan-1-ol 

Flam. Liq. 3; H226 

Acute tox. 4; H302 

STOT SE 3; H335 

Skin Irrit 2; H315 

Eye Dam. 1; H318 

STOT SE 3; H336 

Conţinut: 1-5% 

 

Clorură de didecil-dimetil-amoniu 

Cod CAS: 7173-51-5 

Cod CE: 230-525-2 

Nr. index: 612-131-00-6 

Acute tox. 4; H302 

Skin Corr. 1B; H314 

Conţinut: <1% 

 

Combinaţii de amoniu cuaternare 

C12-14-cloruri de dimetil-alchil[(etil-fenil)dimetil], cloruri 

Cod CAS: 85409-23-0 

Cod CE: 287-090-7 

Acute tox. 4; H312 

Acute tox. 4; H302 

Skin Corr 1B; H314 

Aquatic Acute 1; H400 

Factor M=10 

Conţinut: <1% 
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Combinaţii de amoniu cuaternare 

Cloruri de benzil-C12-16-alchil-dimetil, cloruri 

Cod CAS: 68424-85-1 

Cod CE: 270-325-2 

Nr. index: 612-140-00-5 

Acute tox. 4; H312 

Acute tox. 4; H302 

Skin Corr 1B; H314 

Aquatic Acute 1; H400 

Conţinut: <1% 

 

Informaţii privind componenţii 

>30%: dezinfectant <5%: tenside cationice 

Textul complet al frazelor privind riscurile şi indicaţiile referitoare la pericole se află în 

secţiunea 16. 

 

SECŢIUNEA 4: Măsurile de prim-ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim-ajutor 

Generalităţi: 

Persoana afectată se va îndepărta de sursa de contaminare. 

Inhalare: 

Aer proaspăt. Dacă starea de indispoziţie persistă, se va consulta medicul. 

Contactul cu pielea: 

Se îndepărtează prin clătirea cu apă. 

Contactul cu ochii: 

Important! Se clătesc imediat, minimum 15 minute, cu apă. Poate provoca leziuni 

de durată dacă ochiul nu este spălat imediat. Asiguraţi-vă că lentilele de contact au fost 

îndepărtate înainte de clătirea ochilor. Persoana se va transporta imediat la oftalmolog sau 

în spital. Pe drumul către unitatea de primiri urgenţe continuaţi clătirea. 

Înghiţire: 

Gura se va spăla temeinic cu apă şi persoanei i se va da să bea mult lapte sau apă, 

dacă este conştientă. Dacă persistă starea de indispoziţie, se va consulta medicul. 

Echipamentul de protecţie personal recomandat pentru echipele de prim-ajutor: 

Purtaţi echipament de protecţie necesar. Referitor la echipamentele de protecţie 

personale, respectaţi secţiunea 8. 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte acute şi cu apariţie întârziată 

Simptome şi efecte acute: 

Aşa cum sunt descrise în secţiunile 2.2 şi 2.3. 

Simptome şi efecte întârziate: 

Inhalarea vaporilor cu concentraţii ridicate poate provoca simptome precum iritaţia 

uşoară, dureri de cap, ameţeală, oboseală, greaţă şi, în cazuri serioase, inclusiv pierderea 

cunoştinţei. 
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4.3. Indicaţii privind ajutorul medical imediat sau tratamentul special 

Alte informaţii 

Dacă persoana îşi pierde cunoştinţa sau după contactul cu ochii: contactaţi imediat un 

medic / o ambulanţă. Prezentaţi-le Fişa cu date de securitate. 

 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Agenţii de stingere 

Agenţii de stingere adecvaţi 

Pentru stingere utilizaţi spumă dură rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulbere sau 

ceaţă de apă. 

Agenţi de stingere inadecvaţi 

Pentru stingere nu utilizaţi niciodată jet de apă, deoarece astfel focul se va răspândi. 

5.2. Pericole speciale cu sursa în substanţă sau în amestec 

Pericolul de incendiu şi de explozie 

Produsul este inflamabil şi poate dezvolta vapori în urma încălzirii, care formează 

amestecuri explozive în contact cu aerul. Dacă încălzirea este puternică, apare o 

suprapresiune, care poate provoca o plesnire sub formă de explozie a recipientelor 

închise. În timpul arderii se pot dezvolta gaze nocive pentru sănătate. 

5.3. Indicaţii privind combaterea incendiilor 

Echipamentul personal de protecţie 

Purtaţi echipament de protecţie necesar. Referitor la echipamentele de protecţie 

personale, respectaţi secţiunea 8. 

Conduita în timpul combaterii incendiilor 

Facem trimitere la procedura firmei în caz de incendii. Dacă apare pericolul unei 

contaminări a reţelei hidrografice, se vor înştiinţa autorităţile competente. Se poate 

interveni pentru a elimina prin spălare materialul vărsat de sursele de expunere şi 

pentru a-l dilua până devine un amestec neinflamabil. Recipientele din proximitatea 

focului ar trebui îndepărtate imediat sau răcite cu apă. 

 

SECŢIUNEA 6: Măsuri în cazul eliberării accidentale 

6.1. Măsuri de precauţie personale, echipamentul de protecţie şi proceduri de 

aplicat în situaţii de urgenţă 

Măsuri de precauţie personale: 

Purtaţi echipamentul de protecţie necesar. Referitor la echipamentele de protecţie 

personale, respectaţi secţiunea 8. Sunt interzise fumatul şi flacăra deschisă şi alte surse de 

aprindere. 

6.2. Măsuri de protecţie a mediului ambiant 

Măsuri de protecţie a mediului ambiant 

Evitaţi deversarea în sol sau în reţeaua hidrografică. În cazul unei scurgeri mai mari în 

canalizare / în mediul acvatic, autorităţile locale trebuie înştiinţate despre acest lucru. 

6.3. Metode şi materiale de retenţie şi curăţare 

Proceduri de curăţare 

Produsul vărsat se va absorbi cu un material absorbant, necombustibil. 
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Zonele contaminate se vor curăţa cu apă. 

 

6.4. Trimitere la alte secţiuni 

Alte instrucţiuni 

Vezi secţiunile 8 şi 13. 

 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1. Măsuri de protecţie pentru o manipulare sigură 

Manipularea 

Evitaţi inhalarea vaporilor / aerosolilor şi contactul cu pielea sau cu ochii. 

Ţineţi produsul la distanţă de sursele de căldură, scântei şi foc deschis. 

7.2. Condiţii pentru o depozitare sigură, ţinând cont de incompatibilităţi 

Depozitarea 

Produsul se va păstra în recipientele originale închise etanş, într-un loc bine ventilat. 

Recipientul se va proteja de sursele de căldură şi de temperaturile ridicate. 

Alte informaţii 

Se vor monitoriza regulile pentru lichidele cu pericol de incendiu. Clasa de depozitare: 

3A 

Condiţii pentru o depozitare sigură 

Valoarea temperaturii de depozitare: -5-25 0C. 

Valabilitatea în condiţii de stabilitate la depozitare: 24 de luni. 

7.3. Utilizări finale specifice 

Utilizări speciale 

Utilizările identificate ale acestui produs sunt descrise în subsecţiunea 1.2. 

 

SECŢIUNEA 8: Limitarea şi monitorizarea expunerii / echipamentele de protecţie 

personale 

8.1. Parametrii de monitorizat 

Limitele de expunere 

 

Nume component: etanol 

Determinare: Cod CAS: 64-17-5, Cod CE: 200-578-6, Nr. index: 603-002-00-5 

Valoare: 8 ore: 500 ppm, 8 ore: 960 mg/m3, an: 2011 

 

Nume component: 2-propanol 

Cod CAS: 67-63-0, Cod CE: 200-661-7, Nr. index: 603-117-00-0 

Valoare: 8 ore: 200 ppm, 8 ore: 500 mg/m3, an: 2011 

 

Nume component: butan-1-ol 

Cod CAS: 67-63-0, Cod CE: 200-661-7, Nr. index: 603-117-00-0 

Valoare: 8 ore: 100 ppm, 8 ore: 310 mg/m3, an: 2011 

 

 

 

 



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

Denumire produs - IVN 01 Spray 

Data elaborării: 15.11.2018                                                                        Versiunea: 1.5 

7 

 

 

 

DNEL / PNEC 

Rezumatul măsurilor privind managementul riscurilor pentru om 

Date lipsă. 

Rezumatul măsurilor privind managementul riscurilor pentru mediul ambiant 

Date lipsă. 

8.2. Limitarea şi monitorizarea expunerii 

Măsuri de monitorizare recomandate 

Necunoscute. 

Monitorizarea expunerii la locul de muncă 

Echipamentul de protecţie personal trebuie ales în concordanţă cu normele CEN 

aplicabile şi în colaborare cu furnizorul echipamentului personal de proteţie. 

Protecţia respiratorie 

Protecţia respiratorie: Dacă ventilaţia este insuficientă, utilizaţi protecţie respiratorie cu 

filtru de gaze model A (EN 141). 

Protecţia mâinilor 

Protecţia mâinilor: În cazul contactului îndelungat sau repetat, purtaţi mănuşi de protecţie 

rezistente la chimicale. 

Protecţia ochilor / a feţei 

Protecţia ochilor: Purtaţi ochelari de protecţie chimică autorizaţi, acolo unde se 

preconizează expunerea ochilor. 

Protecţia pielii 

Protecţia corpului (pe lângă protecţia mâinilor):  Nicio măsură specială. 

Pericole termice 

Pericole termice: Vezi secţiunea 5 

Controlul adecvat al expunerii mediului ambiant 

Limitarea şi monitorizarea expunerii mediului ambiant: Vezi secţiunea 6. 

 

Alte informaţii 

Alte informaţii  FUMATUL ESTE INTERZIS ÎN ZONA DE LUCRU! 

 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Starea fizică   Lichidă. 

Culoarea   Incolor. 

Mirosul   Specific de alcool. 

Comentarii, limita de miros: Nu există informaţii. 

Valoarea pH valoarea (în starea de livrare): cca. 8,0 

Comentarii, valoarea pH (soluţie apoasă): Irelevantă. 

Comentarii, punctul / domeniul de topire: Irlevante. 

Comentarii, punctul de fierbere: Nu există informaţii. 

Valoare punct de aprindere: 24 0C 

Comentarii, rata de diluare: Nu există informaţii. 

Inflamabilitatea (solid, gazos): Nu există informaţii. 
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Comentarii, limita de explozie: Nu există informaţii. 

Comentarii, presiunea vaporilor: Nu există informaţii. 

Comentarii, densitate vapori: Nu există informaţii. 

Valoare densitate relativă: cca. 0,9 kg/l. 

Solubilitatea: Complet solubil în apă. 

Comentarii, coeficient de distribuţie n-octanol / apă Nu există informaţii. 

Comentarii, autoinflamabilitatea Nu există informaţii. 

Comentarii, vâscozitatea Irelevante. 

Proprietăţi cu pericol de explozie Produs neexploziv. 

Proprietăţi (oxidante) inflamatorii Nu îndeplineşte criteriile privind capacitatea de 

oxidare. 

 

9.2. Alte informaţii 

Pericolele fizice 

Comentarii, rata de permeabilitate Irelevante. 

Comentarii, limita de curgere Irelevante. 

Comentarii, mărime particule Irelevante. 

Comentarii, presiunea critică Irelevante. 

Comentarii, coeficientul de dilatare Irelevante. 

Comentarii, potenţialul redox Irelevante. 

Comentarii, potenţialul de formare radicaluri Irelevante. 

Comentarii, proprietăţi fotocatalitice Irelevante. 

Alte proprietăţi fizice şi chimice 

Comentarii Nu există informaţii. 

 

SECŢIUNEA 10: Stabilitatea şi reactivitatea 

10.1. Reactivitatea 

Reactivitatea: Nu sunt puse în legătură cu acest produs pericole determinate în planul 

reactivităţii. 

10.2. Stabilitatea chimică 

Stabilitatea: Stabil în raporturi de temperatură normale şi dacă se foloseşte conform 

recomandărilor. 

10.3. Posibilitatea reacţiilor periculoase 

Posibilitatea reacţiilor periculoase Vezi secţiunile 10.4 şi 10.5. 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat Se vor evita căldura, flăcările şi alte surse de aprindere. 

10.5. Materiale incompatibile 

Substanţe de evitat Nu sunt necesare informaţii. 

10.6. Produse de descompunere periculoase 

Produse de descompunere periculoase În timpul incendiului se formează gaze 

toxice (CO, CO2). 

Alte informaţii 

Alte informaţii  Nu există date. 
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SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Informaţii toxicologice: 

Alte informaţii toxicologice: Nu s-au efectuat teste toxicologice pe produs. 

Date toxicologice privind componenţii 

Componentul Fără date accesibile pentru componenţi. 

LD50 oral Valoarea: -- 

Categorii de cobai: - 

Durata: - 

Comentarii: - 

Alte informaţii privind periclitarea sănătăţii 

Generalităţi Fără informaţii privind efectele adverse din cauza expunerii. 

Efecte acute posibile 

Inhalare 

În concentraţii mari, vaporii acţionează anesteziant şi pot provoca dureri de cap, 

oboseală, ameţeli şi efecte asupra ZNS (sistemului nervos central). Aerosolii irită căile 

respiratorii şi pot provoca roşu în gât şi dificultăţi la respiraţie. 

Contactul cu pielea 

Contactul îndelungat şi repetat cu pielea poate provoca uscarea şi crăparea pielii. 

Contactul cu ochii 

Pericol de leziuni oculare severe. Se vor clăti imediat ochii după contact. 

Înghiţirea 

Înghiţirea poate determina iritarea canalului stomacal-intestinal, vomă şi diaree. 

Simptome în caz de expunere 

Simptome după supradozare 

Concentraţiile mari de vapori / gaze pot irita căile respiratorii şi pot determina dureri de 

cap, oboseală, greaţă şi vomă. 

 

SECŢIUNEA 12: Informaţii privind mediul ambiant 

12.1. Toxicitatea 

Acvatică, observaţii Fără date accesibile pentru produs. 

Date toxicologice ale componenţilor 

Componentul Fără date accesibile pentru componenţi. 

Acvatică, observaţii – 

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea 

Persistenţa şi degradabilitatea  Se aşteaptă ca produsul să fie biodegradabil. 

12.3. Potenţialul de bioacumulare 

Bioacumularea potenţială Produsul nu conţine substanţe care, conform aşteptărilor, să 

fie bioacumulabile. 

12.4. Mobilitatea în sol 

Capacitatea de curgere Nu este considerat periculos pentru mediul ambiant. 

Produsul este solubil în apă şi poate fi distribuit în sistemele apoase. 
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12.5. Rezultatele analizei PBT şi vPvB 

Rezultatele evaluării PBT Conform criteriilor UE actuale, nu este clasificat ca 

PBT/vPvB. 

 

12.6. Alte acţiuni nocive 

Alte efecte secundare / observaţii Clasa de risc hidro 1 

Detalii comportament în mediul ambiant, indicaţii Pentru acest produs nu se impune o 

clasificare pentru pericolele pentru mediul ambiant. 

 

SECŢIUNEA 13: Indicaţii privind reciclarea 

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. 

 

SECŢIUNEA 14: Informaţii privind transportul 

 

14.1. Codul ONU 

ADR 1987 

RID 1987 

IMDG 1987 

ICAO/IATA 1987 
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14.2. Denumirea expediţiei ONU regulamentară 

ADR ALCOOLURI, N.A.G. (nemenţionate detaliat) (etanol, 2-propanol) 

RID ALCOOLURI, N.A.G. (nemenţionate detaliat) (etanol, 2-propanol) 

IMDG ALCOOLURI, N.O.S. (etanol, 2-propanol) 

ICAO/IATA ALCOOLURI, N.O.S. (etanol, 2-propanol) 

14.3. Categoriile de pericole în timpul transportului 

ADR 3 

Nr. pericol 33 

RID 3 

IMDG 3 

ICAO/IATA 3 

14.4. Grupa de ambalare 

ADR II 

RID II 

IMDG II 

ICAO/IATA II 

14.5. Pericole pentru mediul ambiant 

14.6. Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator 

 

EmS, F-E, S-D 

Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator Irelevante. 

14.7. Transport de mărfuri la vrac conform anexei II a Acordului MARPOL 73/78 

şi conform codului IBC 

Alte indicaţii aplicabile. 

Alte indicaţii aplicabile. Irelevante. 

SECŢIUNEA 15: Norme legale 

15.1. Norme privind securitatea, protecţia sănătăţii şi a mediului ambiant / norme 

legale specifice pentru substanţă sau amestec 

Norme UE 

Directiva 1999/45/CE privind preparatele periculoase. Directiva 67/548/CEE privind 

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; 
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15.2. Evaluarea securităţii substanţei 

S-a efectuat analiza securităţii substanţei: nu 

 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

Clasificarea conform Regulamentului 

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

Flam. Liq. 3; H226 

Eye Irrit. 2; H319 

Lista frazelor H relevante 

(secţiunile 2 şi 3) 

H314 Provoacă corodări severe ale pielii şi leziuni oculare severe. 

H225 Lichid şi vapori uşor inflamabili. 

H312 Nociv pentru sănătate în contact cu pielea. 

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

H318 Provoacă leziuni oculare severe. 

H315 Provoacă iritaţii ale pielii. 

H226 Lichid şi vapori inflamabile. 

H335 Poate irita căile respiratorii. 

H319 Provoacă iritaţii severe la ochi. 

H336 Poate provoca stare de somnolenţă şi buimăceală. 

H302 Nociv pentru sănătate după înghiţire. 


