
1. IDENTIFICARE A SUBSTAN łEI/PREPARARE ŞI COMPANIE/A INTREPRINDE
Denumirea etichetei produsului
Rezorcinol

Furnizor
Sumitomo Chemical Europe S.A./N.V.
Woluwelaan 57
1830 Machelen
Tel.: +32.2.251.06.50
Fax. +32.2.251.29.91

Adresa de e-mail a persoanei responsabile cu specif ica Ńiile de securitate
sds@sce.sumitomo-chem.be

Telefon de urgen Ńă
24 hours assistance
+44 1235 239 670 [CareChem24]

Folosire nominal ă
În general  Utilizare industrială.

Data ultimei publicari / Num ăr de revizuire
2010/11/18 / 3.00

Număr de înregistrare REACH
01-2119480136-40-xxxx

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
NOCIV. PERICULOS PENTRU MEDIU.  R22: Nociv prin înghiŃire. R36/38 :Poate irita ochii şi pielea. R50 : Foarte toxic
pentru organismele acvatice

Clasificare GHS

Descriere Aplicabil

Toxicitate acuta (oral) Categorie 4

Mediu acvatic, acut Categorie 1

Iritant pentru ochi Categorie 1

Activizarea pielei Categorie 1

Iritant pentru piele Categorie 2

Organul Ńintă, tratare unică Categorie 1

Organul Ńintă, tratare unică Categorie 2

Pictogram ă/pictograme (GHS)

Cuvântul-semnal/Relatare(ile) despre pericol (GHS)

Cod Descriere

AGHSDANG Cuvânt de avertizare: PERICOL

H302. Nociv în caz de înghiŃire.
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H315. Provoacă iritarea pielii.

H317. Poate provoca o reacŃie alergică a pielii.

H318. Provoacă leziuni oculare grave.

H370. Provoacă leziuni ale organelor.

H371. Poate provoca leziuni ale organelor.

H400. Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Mesaje de avertizare (GHS)

Cod Descriere

P260a. Nu inspiraŃi praful.

P260e. Nu inspiraŃi vaporii.

P264a. SpălaŃi-vă mâinile şi pielea contaminată bine după utilizare.

P270. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P272. Nu scoateŃi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P273. EvitaŃi dispersarea în mediu.

P280d. PurtaŃi mănuşi de protecŃie/echipament de protecŃie a ochilor/ echipament de
protecŃie a feŃei şi îmbrăcăminte de protecŃie.

P301 P330. ÎN CAZ DE ÎNGHIłIRE: ClătiŃi gura.

P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIłIRE: sunaŃi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ
sau un medic, dacă nu vă simŃiŃi bine

P302+P352. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaŃi cu multă apă şi săpun.

P305+P351+P338. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiŃi cu atenŃie cu apă timp de mai multe
minute. ScoateŃi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate
face cu uşurinŃă. ContinuaŃi să clătiŃi.

P307+P311. ÎN CAZ DE expunere: sunaŃi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ
sau un medic.

P310. SunaŃi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupŃie cutanată: consultaŃi medicul

P362. ScoateŃi îmbrăcămintea contaminată şi spălaŃi-o înainte de reutilizare.

P391. ColectaŃi scurgerile de produs.

P405 A se depozita sub cheie

P501a Se va elimina continutul/containerul în conformitate cu reglementarile locale

3. RETETA/ INFORMATIA PRIVIND COMPONENTII
Acest produs este considerat ca o  substanŃă  în  conformitate cu directivele EC

Informa Ńii despre ingredien Ńi periculo şi

Descriere chimical ă
Rezorcinol

Compozi Ńie/informa Ńie de ingredien Ńi
Număr % w/w CAS-numar Denumire chimical ă
 1 > 99 108-46-3 Rezorcinol
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Număr Număr de
înregistrar
e REACH

EC-numar Clasificare în conformitate cu
1272/2008, cu modific ările
ulterioare

Clasificare în
conformitate cu
67/548/CEE, cu
modific ările
ulterioare

 1 01-21194
80136-40
-xxxx

203-585-2 Toxicitate acuta (oral) Categorie 4 H302 H315 H317
H318 H370 H371
H400

Xn N R22 R36/38
R50

Mediu acvatic, acut Categorie 1

Iritant pentru ochi Categorie 1

Activizarea pielei Categorie 1

Iritant pentru piele Categorie 2

Organul Ńintă, tratare unică Categorie 1

Organul Ńintă, tratare unică Categorie 2

Alte informa Ńii
Ecotoxicitate : M Factor = 1

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Descrierea m ăsurilor de prim ajutor

Inhalare
Inhalarea prafului poate cauza iritări ale căilor respiratorii. A se evacua de la expunere, aer curat, odihnă, dacă 
respirarea este dificilă, se dă oxigen. A cere sfaturi medicale dacă iritarea creşte.

Piele
A se spăla imediat cu săpun şi apă. A evacua îmbrăcămintea/încălŃămintea contaminate. A lua în considerare
sfaturi medicale.

Ochi
A se clăti imediat timp de cel puŃin 15 minute cu o cantitate abundentă de apă. Pleoapele trebuie Ńinute cât mai
departe de globul ocular pentru a asigura o clătire perfectă. Întotdeauna a se cere sfaturi medicale.

Intestine
Numai atunci când este conştient, se clăteşte gura, se da multă apă de baut. A NU provoca vomitarea. A cere
sfaturi medicale.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIULUI
Stingerea mediului
 Dooxid de carbon, spray de apă, pudra chimicală uscată, spuma.

Stingeri nepotrivite a mediului
necunoscut

Descompuneri periculoase / produse combustibile
monoxid de carbon (CO).

Echipament de protec Ńie
A se folosi un echipament pentru respirare independent.

6.MĂSURI DE COMBATEREA ACCIDENTELOR
Precau Ńii ale personalului
A se purta echipament de protecŃie şi mănuşi de protecŃie corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/faŃa.

Precau Ńii la mediul inconjurator
Este interzisă intrarea drenurilor sau a cursurilor de apă.

Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăŃenie
A se colecta cât mai mult este posibil într-un rezervor curat pentru (de preferinŃă) a fi din nou folosit sau evacuat. A se
acoperi restul cu un absorbant inert (de ex. Vermiculite) pentru evacuare. A nu se spăla reziduurile în canaluri de
scurgere sau alte căi de apă.

Alte informa Ńii
Se exclud sursele de aprindere şi  de ventilare a terenului.

7. TRATARE ŞI DEPOZITARE

SIGURANłA DATA SCHEMA

According to Regulation (EC) No. 1907/2006

RESORCINOL

Codul produsului   SUM0001 Data ultimei publicari 2010/11/18 Pagina 3  -    9
Data de tip ărire/ pdf cartoteca generata 2012/02/13 RO-United Kingdom



Precau Ńii pentru manipularea în condi Ńii de securitate
 A nu se mânca, bea sau fuma  în  timpul utilizarii.

Prevenirea focului şi a exploziei
A se depozita departe de surse de căldură sau aprindere. Explozia de praf este posibilă în prezenŃa aerului.

Condi Ńii de depozitare sigur ă
A se depozita  în  loc rece. A nu se depozita  în  lumina directa a soarelui. A se păstra recipientul închis ermetic.

Alte informa Ńii
O fântâna de spălare a ochilor şi un duş trebuie să fie localizate la locul de munca.

8.CONTROLUL IRADIERII/PROTECłII PENTRU PERSONAL
Parametri de control
A se folosi o ventilaŃie adecvată. Fiind practicat logic, această trebuie realizat prin folosirea unei ventilaŃii de evacuare
locală şi o bună extragere generală.

Protec Ńia de personal

Respiratorii
A se evita respirarea prafului; se utilizează o mască de gaze corespunzătoare.

Mâna
A folosi mănuşi de protecŃie potrivite

Ochi
Ochielari de protecŃie sânt recomandaŃi.
Piele şi corp
A folosi îmbrăcăminte de protecŃie specifică.

Alte informa Ńii
O fântâna de spălare a ochilor şi un duş trebuie să fie localizate la locul de munca.

Rezorcinol

Skin designation PotenŃial pentru absorbŃie cutanată
Short Term Exposure Limit (STEL) 20  ppm

Short Term Exposure Limit (STEL) 92  mg/m³

Time Weighted Average (TWA) 10  ppm

Time Weighted Average (TWA) 46  mg/m³

9. PROPRIETĂłI FIZICE ŞI CHIMICE
Apari Ńie
fulgi

Culoare
alb / galben deschis

Miros
slab fenolic

Punct de fierbere/limite
281 °C (101.3kPa )

Punct de topire/punct de înghe Ń
109-111 °CТеmperatura de inflamare
167 °C (capsula deschis ă)

Presiunea vaporilor
133.3 Pa (la 108 °C) 0.001 Pa (la 20ºc)

Densitate
1285 kg/m³
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Solubilitate în ap ă
Solubil (110g/100mL) (20ºC)

Solubilitate în al Ńi solven Ńi
Alcohol, Eter, Glicerol.

valoare pH
4.6 (5g in 45g apă)

Coeficient de reparti Ńie n-octanol/ap ă
Log Pow = 0.8

Densitatea relativ ă a vaporilor (air=1)
3.8

Temperatura de autoaprindere
608 °C

Limite de explozie
LEL :70 g/m³

Alte informa Ńii
temperatura de descompunere: >350ºc

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE
Condi Ńii care trebuie evitate

Stabilitate chimic ă
Stabil  în  condiŃii recomandate de mânuire  şi  depozitare   (vezi sectia 7).

Materiale incompatibile
A evita reacŃia cu urmatoarele materiale: umiditate ( în  aer), agenŃi oxidanŃi puternici, amoniac compuşi.

11. INFORMAłII TOXICOLOGICE
Rezorcinol

Toxicitate acut ă
Oral LD50
510 mg/kg  ( Şobolan)

Dermal LD50
2830 mg/kg (iepure)

Inhalare LC50
LC0  (8h) >2800 mg/m³  (şobolan)

Mutagenitatea celulelor germinative
 în  vivo :   micronucleuri test  (Şobolan) ,  Un schimb de hromatină identică  (Şobolan)  :Negativ    în  vitro :
Mutagenitatea celulelor germinative ( bacterii ) : Negativ   Rezultate echivoce   în celule limfoma la şoarece
micronucleuri test, Un schimb de hromatină identică : Pozitiv

STOT - o singura expunereŞobolan (Gavaj) : salivare, ataxia mersului,  dificultăŃi respiratorii
ExperienŃa umană  (oral & dermal) :  Prezenta metemoglobinemiei  în  sânge, sufocări, vânătai , ameŃeli,
dezorientare
Organe testate: sânge, tulburări ale sistemului nervos şi Sistemul respirator

STOT - expunere repetataŞobolan (Gavage) 0-520 mg/kg  5 zile / week  pentru  13 săptămâni   NOEL (nu s-au observat efecte la nivel) =
65 mg/kg (masculin) , 32 mg/kg (feminin)    Şobolan (Gavage) 0,40,80 and 250 mg/kg/zi pentru 13 săptămâni
NOEL (nu s-au observat efecte la nivel) = 80 mg/kg/zi

Pericol prin aspirare
Nici o informaŃie suplimentară
Iritatie

Piele
Iritare moderată (iepure)
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Ochi
Coroziv: Provoacă leziuni oculare grave

Sensibilizare
Studiul Local al Glandelor Limfatice (şoarece) : Pozitiv     Maximalizarea testului (porc de India)  : Pozitiv
uman : Sensibilizare

 Toxicitate cronica / Carcinogenetic
2 ani de continuuă cercetare în  şobolani  şi şoarece:nu este carcinogenic   Neclasificabil drept carcinogen
uman     IARC : 3 ACGIH: A4

Dezvoltarea toxicităŃii   Nu s-au observat efecte adverse la nivel (NOAEL)  :250 mg/kg/zi     Toxicitate
reproductivă   Nu s-au observat efecte adverse la nivel (NOAEL) :   233mg/kg/zi (masculin)   304mg/kg/zi (
feminin ) (premating and gestation) 660mg/kg/zi (feminin (lactation))

12. INFORMAłII ECOLOGICE
Rezorcinol

Ecotoxicitate

peşte
Toxicitate acut ă, 96h-LC50  (Pimephales promelas):26.8  mg/l

daphnia
Toxicitate acut ă, 48h-EC50 (Daphnia magna): 1 mg/l
Toxicitate cronica 21 zile  (Daphnia pulex)  =  172 µg/l

Grăsime

Degradare Biotic
Uşor biodegradabil

Bioacumulare
Log Pow = 0.8   Bio ConcentraŃie Factor (BCF)  (estimat) = 3.16

Alte informa Ńii
Potential de distrugere a ozonului:Nu este indicat in   EC/2037/2000

13.CONSIDERAłII DE DEPOZITARE
Produsul
probabilitate în controlul calcinării dar în conformitate cu regulamentele locale.

Ambalare contaminat ă
Având în vedere regulamentul local.

14. INFORMAłII DE TRANSPORT
Transport pe p ământ

Clasa (clasele) de pericol pentru transport
6.1

Clasificare Cod
T2

RID clasa
6.1

Grupa de ambalare
III/III

 Identificare întâmpl ătoare
60

Substan Ńă identificat ă nr.
2876
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UN num ăr
2876

Denumirea corect ă a încărcării
Resorcinol

Alte informa Ńii
Transport etichetă (e) 6.1, ADR  Cod tunel E
Marcaj ecologic obligatoriu

Transport pe mare (IMO / IMDG-cod)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport
6.1

Grupa de ambalare
III

UN num ăr
2876

EMS
6.1-04

Poluare marin ă
da

Denumirea corect ă a încărcării
Resorcinol

Alte informa Ńii
Transport etichetă (e) 6.1, Marcaj ecologic obligatoriu.

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN num ăr
2876

Clasa (clasele) de pericol pentru transport
6.1

Grupa de ambalare
III

Denumirea corect ă a încărcării
Resorcinol

Alte informa Ńii
Transport etichetă (e) 6.1, Marcaj ecologic obligatoriu.

15. Informa Ńii de reglementare
Denumirea etichetei produsului
Rezorcinol

Etichetare în conformitate cu EC-directive

EC-numar
203-585-2

Clasificare bazat ă pe
AnexaVI la Regulamentul (CE) nr.1272/2008

P(ericol) fraza(e) (clasificare de UE)

Cod Descriere
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R22. Nociv prin înghiŃire.

R36/38. Poate irita ochii şi pielea.

R50. Foarte toxic pentru organismele acvatice.

P(rotec Ńie) fraza(e) (clasificare de UE)

Cod Descriere

S26. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.

S61. Evita lăsarea libera  în  mediul înconjurător. Se refera la instrucŃiuni speciale
/SiguranŃa datelor culese.

Simbol(uri) (clasificare de UE)

G D
NOCIV (Xn) PERICULOS PENTRU

MEDIU (N)

Alte informa Ńii
NFPA ratings
Health:  3   Flammability: 1  Instability: 0  Other: None

[ 0 – Minimal  1 - Slight 2 - Moderate 3 - High 4 - Extreme ]

Clasa Germana de Ape Periculoase(WGK)
1 (VwVwS Anhang 2)  2 (KBwS)
SubstanŃă identificată nr. :1599

16. ALTE INFORMAłII

Fraze de pericol relevante

Denumire chimical ă Fraze de
pericol
(Clasificare
GHS)

Rezorcinol H302. Nociv în caz de înghiŃire.

H315. Provoacă iritarea pielii.

H317. Poate provoca o reacŃie alergică a pielii.

H318. Provoacă leziuni oculare grave.

H370. Provoacă leziuni ale organelor.

H371. Poate provoca leziuni ale organelor.

H400. Foarte toxic pentru mediul acvatic.
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R-fraza informa Ńie
Denumire chimical ă P(ericol)

fraza(e)
(clasificare de
UE)

Rezorcinol R22 Nociv prin înghiŃire
R36/38 Poate irita ochii şi pielea

R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice

Istoria

Data de tip ărire/ pdf cartoteca generata
2012/02/13

Revizuire
3.00

Compus de
W. Hanssen

Schimb ări unde s-au f ăcut marc ări în sec Ńiune
All
Aceasta informaŃie este numai cu privire la produsul mentionat şi nu trebuie să fie valabilă atunci când este folosit cu alt produs(e) sau în orice alte procese. Aceasta informaŃie
este pentru cunoaşterea noastra prezentă cel mai bine, corect şi complet şi poate da o buna credinŃă dar fără garanŃie.
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