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

 
1.1 Date de identificare a produsului 
Denumirea produsului: CorpuSan sensitive Hand and Body Wash 
Codul produsului: 
Utilizarea produsului: Produs pentru curățarea pielii - Doar pentru uz profesional 
 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 
Utilizări identificate:  uz cosmetic 
Utilizări contraindicate: niciuna 
 
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 
 

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
2.1 Clasificarea substanței / amestecului 
Definirea produsului: Amestec 
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Neclasificat. 
Elaborarea acestei fișe tehnice de securitate a produsului nu este obligatorie conform legislației aplicabile 
privind fișele tehnice de securitate pentru produse. 
Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD] 
Produsul nu este clasificat ca fiind periculos din perspectiva Directivei 1999/45/CE cu modificările 
ulterioare. 
Clasificare Neclasificat. 

Elaborarea acestei fișe tehnice de securitate a produsului nu este obligatorie conform 
legislației aplicabile privind fișele tehnice de securitate pentru produse. 
Vezi Secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor R sau H declarate mai sus.  
Vezi Secțiunea 11 pentru mai multe detalii privind efectele asupra sănătății și simptomatologie. 
 

2.2 Elementele etichetei 
Fraze de pericol: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Fraze de precauție 
Elementele suplimentare ale etichetei: Conține -. E posibil să producă (- = să nu producă) reacții 
alergice. 
 
2.3 Alte pericole 
Alte pericole care nu: Nu e cazul 
rezultă în clasificare 
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SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind ingredientele 

3.2 Amestecuri 

 
Produs / Ingredient Date de 

identificare 
% Clasificare Clasificare Tip 

Amestec de uz 
cosmetic 

- >=90 67/548/CEE Regulamentul 
(CE) nr. 
1272/2008 
[CLP] 

 

   Neclasificat Vezi 
Secțiunea 16 

Neclasificat Vezi 
Secțiunea 16 

- 

pentru textul 
complet al 

pentru textul 
complet al 

 
frazelor R frazelor H  
declarate mai sus declarate mai sus  

 

Nu sunt prezente alte ingrediente care, după cunoștințele actuale ale furnizorului și în limitele 
concentrațiilor aplicabile, sunt clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate sau pentru mediu și care, 
prin urmare, ar trebui să fie raportate în această secțiune. 
Tip 
[1] Substanță clasificată ca reprezentând un pericol pentru sănătate sau pentru mediu 
[2] Substanță cu limită de expunere ocupațională 
[3] Substanța întrunește criteriile privind substanțele persistente, bioacumulative și toxice în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XIII  
[4] Substanța întrunește criteriile privind substanțele foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XIII  
[5] Substanță care suscită motive de îngrijorare echivalente 

 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim-ajutor 
4.1 Descrierea măsurilor de prim-ajutor 
La contactul cu ochii: Clătiți ochii imediat cu multă apă, ridicând ocazional pleoapa superioară și cea 
inferioară. Verificați și îndepărtați orice lentile de contact. Consultați medicul care apare vreo iritație. 
În caz de inhalare: Nicio recomandare specială. 
La contactul cu pielea: Nicio recomandare specială. 
În caz de înghițire: Clătiți gura cu apă. Nu induceți victimei starea de vomă decât dacă vi s-a cerut 
astfel de către personalul medical. A se consulta medicul dacă simptomele persistă. 
Protecția persoanelor care acordă primul ajutor: Nu se va lua nicio măsură care implică un risc 
personal sau fără a se fi efectuat în prealabil o instruire adecvată. Spălați bine hainele contaminate cu 
apă înainte de a le îndepărta, sau purtați mănuși. 

 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate 
Posibile efecte acute asupra sănătății 
Pericol la contactul cu ochii: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
În caz de inhalare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.  
La contactul cu pielea: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice.  
În caz de înghițire: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Semne / simptome ale expunerii prea îndelungate 
La contactul cu ochii: Nu există date specifice. 
În caz de inhalare: Nu există date specifice.  
La contactul cu pielea: Nu există date specifice.  
În caz de înghițire: Nu există date specifice. 

 

4.3 Indicații privind asistența medicală imediată și tratamentul special necesar 
Note pentru medic: Tratați în funcție de simptome. Contactați imediat specialistul în otrăviri în cazul 
în care au fost înghițite sau inhalate cantități mari de produs. 
Tratamente specifice: Nu există un tratament specific: 
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SECȚIUNEA 5: Măsuri privind stingerea incendiilor 
5.1 Mijloace de stingere 
Mijloace de stingere potrivite: În caz de incendiu, folosiți pulverizatoare cu apă (ceață de apă), 
spumă, chimicale uscate sau CO2. 
Mijloace de stingere nepotrivite: Niciunul cunoscut. 

 
5.2 Pericole specifice prezentate de substanță sau preparat 
Pericole prezentate de substanță sau de amestec: În caz de incendiu sau în cazul în care se 
încălzește, containerul poate exploda din cauza creșterii presiunii. 

 

Produși de descompunere periculoși: Nu există date specifice. 
 

5.3 Informații pentru pompieri 
Precauții speciale pentru pompieri: Nu există date specifice. 
Echipament special de protecție pentru pompieri: Pompierii trebuie să poarte echipament de 
protecție adecvat și aparate de respirație autonome (SCBA), cu mască de protecție pe toată fața care 
funcționează în regim de presiune pozitivă. 

 

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de deversare accidentală 
6.1 Măsuri de precauție personală, echipamentul de protecție și proceduri în caz de urgență 
Informații pentru personalul care nu face parte din echipa de intervenție: Nu se va lua nicio 
măsură care implică un risc personal sau fără a se fi efectuat în prealabil o instruire adecvată. A se 
evacua zonele adiacente. Împiedicați accesul persoanelor inutile și care nu sunt protejate. Nu atingeți 
sau nu călcați pe materialul deversat. 
Măsuri pentru echipele de intervenție în caz de urgență: Dacă se impune purtarea unui 
echipament de specialitate în caz de deversare, respectați toate informațiile de la Secțiunea 8 privind 
materialele potrivite și cele nepotrivite. A se vedea inclusiv informațiile de la secțiunea "Informații 
pentru personalul care nu face parte din echipa de intervenție". 

 

6.2 Măsuri de precauție privind mediul: Evitați deversarea materialului și scurgerea sau contactul 
acestuia cu solul, căile navigabile, gurile și canalele de scurgere. Informați autoritățile competente dacă 
produsul a provocat poluarea mediului (canalizări, căi navigabile, sol sau aer). 

 

6.3 Materiale și metode de strângere și curățare 
Cantități mici deversate: Opriți scurgerea dacă acest lucru nu prezintă riscuri. Mutați containerele din 
zona deversării. Diluați cu apă și strângeți cu un mop în cazul în care substanța deversată este 
solubilă în apă. Alternativ, sau dacă substanța nu este solubilă în apă, strângeți-o cu ajutorul unui 
material uscat inert și puneți-o într-un recipient adecvat pentru eliminarea deșeurilor. 
Cantități mari deversate: Opriți scurgerea dacă acest lucru nu prezintă riscuri. Mutați containerele din 
zona deversării. Împiedicați pătrunderea materialului deversat în canalizări, cursuri de apă, subsoluri 
sau zone delimitate. Tratați materialul deversat în stații de tratare a apelor uzate sau procedați după 
cum urmează. Strângeți și colectați substanța deversată cu materiale absorbante necombustibile, de 
ex. nisip, pământ, vermiculit sau pământ diatomaceu și puneți-o în recipiente pentru eliminare în 
conformitate cu reglementările locale. 

 

6.4 Trimiteri la alte secțiuni 
A se vedea Secțiunea 1 pentru date de contact în caz de urgență. 
A se vedea Secțiunea 8 for informații privind echipamentul individual de protecție.  
A se vedea Secțiunea 13 pentru alte informații privind tratarea deșeurilor. 

 

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 
Informațiile de la această secțiune conțin sfaturi și instrucțiuni de ordin general. Se recomandă 
consultarea listei de Utilizări Identificate de la Secțiunea 1 pentru orice informații disponibile privind 
utilizarea produsului, furnizate în Scenariul / Scenarii privind Expunerea. 
 
7.1 Precauții privind manipularea în siguranță 
Măsuri de protecție: Nu se impun măsuri speciale. 
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Sfaturi privind igiena ocupațională generală: Lucrătorii trebuie să se spele pe mâini și pe față înainte 
de a mânca, de a bea și de a fuma. A se vedea inclusiv Secțiunea 8 for alte informații privind măsurile 
de igienă. 

 

7.2 Recomandări privind depozitarea în siguranță, inclusiv orice situație de incompatibilitate A 
se depozita la temperaturi între următoarele limite: 5 - 40°C (41 - 104°F). A se depozita în conformitate 
cu normele locale aplicabile. A se păstra în recipientul original, ferit de lumina directă a soarelui, într-o 
zonă uscată, rece și bine ventilată, departe de materiale incompatibile (vezi Secțiunea 10) și de 
alimente și băuturi. A se păstra în recipientul închis ermetic, până la următoarea utilizare. Recipientele 
care au fost desigilate vor fi resigilate cu atenție și ținute în poziția dreaptă pentru a împiedica orice 
deversare a lor. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se folosi mijloace de strângere potrivite 
pentru a evita contaminarea mediului înconjurător. 

 

7.3 Utilizare finală specifică/Utilizări finale specifice 
Recomandări: Nu e cazul până când nu sunt disponibile Scenariile privind Expunerea.  
Soluții specifice pentru sectorul industrial: Nu e cazul până când nu sunt disponibile Scenariile 
privind Expunerea. 

 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală 
8.1 Parametri de control  
Limitele expunerii ocupaționale 

 

Produs / Ingredient Valori ale limitelor de expunere 

Nu se cunoaște nicio valoare a limitei de 
expunere. 

 

 

Definirea nivelului calculat cu efect: Nu sunt disponibile nivelurile calculate cu efect pentru amestec. 
Concentrații previzibile cu efect: Nu sunt disponibile concentrații calculate cu efect pentru amestec. 

 

8.2 Controlul expunerii 
Controale tehnice corespunzătoare: Nu există cerințe speciale privind ventilația. O bună ventilație 
generală ar fi suficientă pentru controlul expunerii lucrătorului la poluanții din aer. Dacă acest produs 
conține ingrediente cu limite de expunere, utilizați incintele de lucru, sistemele de ventilație de 
evacuare locale sau alte controale tehnice pentru a menține expunerea lucrătorului sub limitele 
recomandate sau legale. 
Măsuri de protecție individuală 
Măsuri de igienă: Spălați bine mâinile, antebrațele și fața după ce umblați cu produsele chimice, 
înainte de a mânca, de a fuma și de a folosi toaleta și la sfârșitul perioadei de lucru. Spălați mâinile 
înainte de pauze și după lucru. Spălați mâinile înainte de a mânca, de a bea sau de a fuma. Se 
recomandă recurgerea la tehnici speciale pentru îndepărtarea hainelor potențial contaminate. Se 
interzice scoaterea hainelor de lucru contaminate din zona de lucru. Spălați hainele contaminate 
înainte de a le reutiliza. Asigurați-vă că stațiile de prim-ajutor pentru spălarea ochilor și dușurile de 
siguranță se află aproape de postul de lucru. 
Protecția ochilor / feței (EN 166) Nicio recomandare specială. 
Protecția pielii 
Protecția mâinilor (EN 374): Nicio recomandare specială. 
Protecția corpului (EN 14605): Nicio recomandare specială. 
Alte mijloace de protecție a pielii: Nicio recomandare specială. 
Protecția respiratorie (EN 143, 14387): Nicio recomandare specială. 
Pericole termice: Nu e cazul 
Controlul expuneri de mediu: Emisiile provenite de la sisteme de ventilație sau echipamente 
tehnologice trebuie verificate pentru a fi siguri că respectă cerințele legislației privind protecția 
mediului. În unele cazuri poate fi necesară apelarea la epuratoare de vapori, filtre sau modificările 
tehnologice ale echipamentelor tehnologice pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile. 
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SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizico-chimice 
9.1 Informații privind proprietăți fizico-chimice de bază 
Aspect 
Starea fizică: Lichidă. 
Culoare: De la incolor la galben deschis 
Miros: Inodor 
Pragul de miros: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilit pentru amestec. 
pH: 5,5 -  7 [Conc. (% w/w): 100%] 
Punctul de topire / îngheț: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilit pentru amestec.  
Punct de fierbere inițial și interval de fierbere: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilit pentru amestec.  
Punctul de inflamabilitate: > 100°C 
Viteza de evaporare: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilită pentru amestec. 
Inflamabilitate (solide, gaze): Nu e cazul și/sau nu a fost stabilită pentru amestec. 
Timpul de ardere: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilit pentru amestec. 
Viteza de ardere: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilită pentru amestec. 
Limite minime/maxime de inflamabilitate sau de explozie: Nu e cazul și/sau nu au fost stabilite 
pentru amestec. 
Presiunea vaporilor: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilită pentru amestec. 
Densitatea vaporilor:  Nu e cazul și/sau nu a fost stabilită pentru mestec. 
Densitatea relativă: Între 1.005 și 1.015 
Solubilitate: Produs ușor solubil în următoarele materiale: apă rece și apă caldă. 
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilit pentru amestec. 

Temperatură de auto-aprindere: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilită pentru amestec.  

Temperatură de descompunere: Nu e cazul și/sau nu a fost stabilită pentru amestec.  

Vâscozitate: Cinematică (temperatura camerei): 0 cm2/s 
Proprietăți explozive: Nu e cazul. 
Proprietăți oxidative: Niciuna 

 
9.2 Alte informații 
Nicio altă informație 

 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 
10.1 Reactivitate: Nu există date specifice privind testarea reactivității disponibile pentru acest produs 
sau pentru ingredientele sale. 

 
10.2 Stabilitate chimică: Produsul este stabil din punct de vedere chimic. 

 
10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase: Nu se vor produce reacții periculoase în condiții 
normale de depozitare și utilizare. 

 

10.4 Condiții de evitat Nu există date specifice. 
 

10.5 Materiale incompatibile: Nu există date specifice. 
 

10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu vor rezulta produși de descompunere periculoși în 
condiții normale de depozitare și utilizare. 

 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
11.1 Informații privind efectele toxicologice 
Toxicitate acută 
 

Produs / Ingredient 
denumire 

Rezultat Specie Doză Expunere 

Alkiletersulfat LD50 La 
nivel dermic 
LD50 Oral 

Iepure 
Șobolan 

8000 mg/kg 
3350 mg/kg 

- 
- 
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Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Estimare privind toxicitatea acută 
Nu a fost stabilită pentru amestec. 
Iritație / Coroziune 
Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Sensibilizant 
Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Mutagenitate 
Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Carcinogenitate 
Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Efecte toxice pentru reproducere 
Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Teratogenitate: 
Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 

 
Efecte toxice asupra organului țintă (o singură expunere) 

 

Produs / 
Ingredient 

Categorie Calea de expunere Organe țintă 

  Nu e cazul Tractul respirator - 
 

Efecte toxice asupra organului țintă (expunere repetată): Nu se cunosc efecte semnificative sau 
pericole critice. 
Pericol de aspirație: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Informații privind posibile căi de expunere: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 

Posibile efecte acute asupra sănătății 
Inhalare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Înghițire: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Contactul cu pielea: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Contactul cu ochii: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole 
critice. Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice 
Inhalare Nu există date specifice. 
În caz de înghițire: Nu există date specifice. 
La contactul cu pielea: Nu există date specifice. 
La contactul cu ochii: Nu există date specifice. 
Efecte întârziate și efecte imediate, precum și efecte cronice din cauza expunerii pe termen 
scurt și pe termen lung Expunerea pe termen scurt 
Posibile efecte imediate: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Posibile efecte întârziate: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Expunerea pe termen lung 
Posibile efecte imediate: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Posibile efecte întârziate: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Posibile efecte cronice asupra sănătății 
Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
General : Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Carcinogenitate: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Mutagenitate: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Teratogenitate: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Efecte asupra dezvooltării: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Efecte asupra fertilității: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 
Alte informații: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 

 

SECȚIUNEA 12: Informații de interes ecologic 
12.1 Toxicitate 
12.2  

Produs / Ingredient Rezultat Specie Expunere 

Alkiletersulfat Acută, LC50 7,1 mg/l Pește 96 ore 
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Concluzie / Recapitulare: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 

 
12.3 Persistență și degradabilitate 
Concluzie / Recapitulare: Conform cerințelor Normele Comunitare Obligatorii pentru Detergenți 
82/242 (surfactanți neionici) și 82/243 / CEE (surfactanți anionici), surfactanții conținuți în produse sunt 
biodegradabili la o medie de cel puțin 90%. 

 

12.4 Potențial bioacumulativ  
Concluzie / Recapitulare: Nu a fost stabilit pentru amestec. 

 

12.5 Mobilitate în sol 
Coeficientul de partiție sol/apă (KOC): Nu a fost stabilit pentru amestec. 
Mobilitate: Nu a fost stabilită pentru amestec. 

 
12.6 Rezultatele evaluării PBT și vPvB: 
PBT: Nu e cazul 
vPvB: Nu e cazul 

 
12.7 Alte efecte adverse: Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole critice. 

 

SECȚIUNEA 13: Instrucțiuni privind aruncarea produsului 
Informațiile de la această secțiune conțin sfaturi și instrucțiuni de ordin general. Se recomandă 
consultarea listei de Utilizări Identificate de la Secțiunea 1 pentru orice informații disponibile 
privind utilizarea produsului, furnizate în Scenariul / Scenarii privind Expunerea. 

 

13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

Produsul 
Metode de aruncare: Se va evita sau reduce la minim generarea de deșeuri, acolo unde este posibil. 
Recipientele sau garniturile goale pot reține reziduu de produs. Acest material și recipientul său vor fi 
aruncate în condiții de siguranță. Nu se vor arunca în canalul de scurgere cantități semnificative de 
reziduu de produs; acestea trebuie prelucrate într-o stație adecvată de tratare a efluenților. Apelați la 
serviciile unui centru specializat autorizat pentru a elimina surplusul de produs și produsele nereciclabile. 
Eliminarea acestui produs, a soluțiilor și a oricăror produse secundare se va face în orice moment cu 
respectarea cerințelor legislației privind protecția mediului și eliminarea deșeurilor, precum și a cerințelor 
autorităților locale regionale. Evitați deversarea materialului și scurgerea sau contactul acestuia cu solul, 
căile navigabile, gurile și canalele de scurgere. 
Deșeuri periculoase: După cunoștințele actuale ale furnizorului, acest produs nu este considerat un 
produs periculos în sensul Directivei 91/689/CEE. 

 

Catalogul european al deșeurilor (EWC) 
 
 
 
 

Ambalaje 
Metode de aruncare: Se va evita sau reduce la minim generarea de deșeuri, acolo unde este posibil. 
Deșeurile de ambalaje vor fi reciclate. 
Precauții speciale pentru utilizator: Acest material și recipientul său vor fi aruncate în condiții de 
siguranță. Recipientele sau garniturile goale pot reține reziduu de produs. Evitați deversarea materialului 
și scurgerea sau contactul acestuia cu solul, căile navigabile, gurile și canalele de scurgere. 

 

 
 
 
 
 
 

Cod deșeu Denumire deșeu 
20 01 30 detergenți, alții decât cei menționați la codul 20 

01 29 
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SECȚIUNEA 14: Informații despre transport 

 

 ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 

14.1 Număr ONU Nereglementat Nereglementat Nereglementat Nereglementat 

14.2 Denumire 
corectă ONU 
pentru 
expediție 

- - - - 

14.3 
Clasa/clasele de 
pericol pentru 
transport 

- - - - 

14.4 Grup 
de ambalaje 

- - - - 

14.5 
Pericole 
pentru mediu 

Nu Nu Nu Nu 

14.6 Precauții 
speciale pentru 
utilizator 

Niciuna Niciuna Niciuna Niciuna 

 

14.7 Transport în vrac conform Anexei II MARPOL 73/78 și Codului IBC: Nu e cazul 

 
SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
15.1 Norme / legislația SSM / legislație aplicabilă substanței sau amestecului 
Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) 

Anexa XIV - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării 

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită 
Nu apare pe listă niciuna dintre componente. 

Anexa XVII – Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor 
substanțe, amestecuri și articole periculoase - Nu e cazul. 

 

Alte norme UE 
 

Reglementări naționale: 
Regatul Unit (UK): Normele privind substanțele chimice (informații privind pericolele și ambalajele 
destinate livrării către consumator). Normele privind controlul substanțelor periculoase pentru sănătate. 
Legea privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. 

 

15.2 Evaluarea siguranței chimice: Nu e cazul 
 

SECȚIUNEA 16: Alte informații 
Indică informațiile care s-au modificat față de versiunea precedentă a acestei fișe de securitate. 
Abrevieri și acronime: 

ADN = Dispoziții europene privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căi navigabile 
interioare 
ADR =Acordul European privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase  
ATE = Estimarea toxicității acute 
BCF = Factor de bioconcentrare 
CLP = Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea [Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008]  
DNEL = Nivel calculat fără efect 
DPD = Directiva privind preparatele periculoase [1999/45/CE] 
CE = Comisia Europeană 
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Fraza EUH = Frază de precauție aplică în conformitate cu regulamentul CLP IATA 
= Asociația Internațională de Transport Aerian Container 
IBC = Container intermediar de transport în vrac 
IMDG = Transport maritim internațional de bunuri periculoase 
LogPow = logaritmul coeficientului de partiție octanol/apă 
MARPOL 73/78 = Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, 1973, așa cum a 
fost modificată prin Protocolul din 1978. ("Marpol" = poluare marină)  
OEL = Limita expunerii ocupaționale 
PBT = Persistent, Bioacumulativ și Toxic  
PNEC = Concentrația previzibilă cu efect preconizat zero 
REACH = Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4 ) privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 
RID = Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase: 
REACH # = Numărul de înregistrare REACH 
vPvB = Foarte Persistent și Foarte Bioacumulativ 

 

Procedura pentru stabilirea clasificării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
[CLP/GHS] 

 

Clasificare Justificare 

Neclasificat.  
Textul complet al frazelor H abreviate: Nu e cazul 
Textul complet al clasificărilor [CLP/GHS]: Nu e 
cazul Textul complet al frazelor R abreviate: Nu e 
cazul 
Textul complet al clasificărilor [DSD/DPD]: Nu e cazul 
Data imprimării 16.01.2019 
Data emiterii/revizuirii: 16.01.2019 
Ver. 1.1 

 
Notă către cititor 
Data de emitere anterioară 

 

Informațiile de mai sus sunt considerate corecte în ceea ce privește formula folosită pentru 
fabricarea produsului în țara de origine. Dat fiind faptul că datele, standardele și reglementările 
se pot modifica și că nu avem niciun control asupra condițiilor de utilizare și de manipulare a 
produsului, NU OFERIM NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA 
COMPLETITUDINEA SAU EXACTITATEA CONSTANTĂ A ACESTOR INFORMAȚII. 
Data emiterii / Data revizuirii: Vineri, 8 mai 2018 


