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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : BISULFIT DE AMONIU SOLUTIE 
Numele substanţei : Bisulfit de amoniu 
Numar REACH : 01-2119537321-49-xxxx 

   

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: UZ INDUSTRIAL 
ADITIV ALIMENTAR 
AGENT REDUCTOR 
UZ PROFESIONAL 

 
Utilizări nerecomandate : Pana in acest moment nu au fost identificate restrictii de 

utilizare. 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Distribuitor : 
 

SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  
STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : aurelia.penel@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 021 318 36 06 
(LUNI – VINERI: 8:30 – 15:00) 

 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol 
Categorie de 

pericol 
Organe ţintă Fraze de pericol 

Iritarea ochilor Categoria 2 --- H319 
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Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta 
Secţiunea 16. 

 
Cele mai importante efecte adverse 
 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
capitolul 9/10 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 

 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 
Simboluri de pericol :  

 

    

 
Cuvânt de avertizare : Atenţie 

 
Fraze de pericol : H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

 
Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ 

ceaţa/ vaporii/ spray-ul. 
P264 Spălaţi-vă pielea bine după utilizare. 
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii 

bine ventilate. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de 

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie 
a feţei. 

 
Răspuns : P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateți lentilele de contact, dacă 
este cazul și dacă acest lucru se poate face 
cu ușurință. Continuați să clătiți. 

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați 
persoana la aer liber și mențineți-o într-o 
poziție confortabilă pentru respirație. 

 
 
Etichetare adiţională: 
 

EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic. 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
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• Ammonium hydrogensulphite 
 

2.3. Alte pericole 

Pentru rezultatele evaluarii PBT si vPvB a se vedea sectiunea 12.5. 
 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.2. Amestecuri 

 
Clasificare 

(REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Componente periculoase Continut (%) 
Clasă de pericol / Categorie 

de pericol 
Fraze de pericol 

Ammonium hydrogensulphite 

Nr. CAS : 10192-30-0 

Nr.CE : 233-469-7 
 

60-70  Eye Irrit.2 
 

H319 
 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 

 
 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale : Dezbracati imediat toate hainele contaminate 
Zonele corpului care au venit, sau se presupune numai că au 
venit, în contact cu produsul 
trebuie spălate imediat și abundent cu apă curentă. 
Spălați complet corpul (duș sau baie). 
În caz de contact cu pielea spălați imediat cu apă abundentă și 
săpun 

 
Dacă se inhalează : Se va avea grije ca persoana să aibă aer proaspăt. În caz de 

accident sau dacă vă simţiţi rău, consultaţi imediat un medic (îi 
arătaţi dacă este posibil eticheta). În caz de respiraţie 
neregulată sau de stop respiratoriu se va aplica respiraţie 
artificială. In cazul in care accidentatul isi pierde cunostinta, 
pozitionati persoana in pozitie laterala, cat mai stabila.  

 
În caz de contact cu 
pielea 

: Se va spala imediat cu foarte multă apă. Dacă persistă iritarea 
pielii, se va chema un medic.  

 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 10 minute. Se recomanda consult 
oftalmologic, imediat. Accidentatul va fi transportat la o clinica 
de oftalmologie, daca e posibil.  

 
Dacă este ingerat : Provocati voma. Solicitati asistenta medicala imediat si 

prezentati Fisa tehnica de securitate 
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4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 
simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 

 

Efecte : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 
simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Apă. Bioxidul de carbon (CO2). 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Jet de apă puternic 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: Încălzirea sau un incendiu poate să elibereze gaze toxice. 

Produşi de combustie 
periculoşi 

:  Oxizi de azot (NOx), Oxizi de sulf, Amoniac 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Echipament special de 
protecţie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom.Se va purta echipamnet individual de pretecţie. 

Recomandari 
suplimentare 

: Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare.Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, 
care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale. 

 
 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va evita 
contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Nu se vor respira 
vaporii sau jetul de pulverizare. Indepartati persoanele fara 
echipament de protectie sau care nu au pregatirea necesara 
in rezolvarea situatiei.  

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
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înconjurător canalizare. Se va evita penetrarea produsului în subsol.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Se va colecta prin absorbtie cu un material inert  (nisip, argila, 
Kieselgur, cenusa, absorbant pentru acizi etc ). Se va păstra 
in containere închise şi adecvate pentru eliminare. Aria 
infestata se va curata cu apa multa  

 
Informaţii suplimentare : Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din 

secţiunea "Consideraţii de eliminare".  

6.4. Trimitere la alte secţiuni 

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va evita formarea de 
aerosoli. Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare. Se 
va asigura ventilaţie adecvată. Se va evita contactul cu pielea, 
ochii şi îmbrăcămintea. In locurile unde este manipulat acest 
produs vor fi prevazute instalatii speciale pentru spalarea 
ochilor, in caz de accident. 

 
Măsuri de igienă 
 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 
Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului 
de lucru. Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se 
va asigura sistem de ventilaţie adecvat. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: A se păstra numai în ambalajul original. 

 
Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Măsuri normale de protecţie împotriva incendiilor. 

 
Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. A se 
păstra departe de căldură. 

 
Măsuri de protecţie în 
cazul depozitării în locuri 
comune 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Incompatibil cu acizi tari şi agenţi oxidanţi.  

 

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 
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SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1. Parametri de control 

Alte valori limita de expunere 

 
Informatii 
suplimentare 

: Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere 
profesională. 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

Nivel calculat fara efect (DNEL) / Nivel calculat cu efect minim (DMEL) 

 
DNEL   

Lucrători, expunere pe termen lung – sistemic, Inhalare  
 

: 234 mg/m3 
 

DNEL   

Consumatori, expunere pe termen lung – sistemic, Inhalare  
 

: 69 mg/m3 
 

DNEL   

Consumatori, expunere pe termen lung – sistemic, Ingerare  
 

: 9 mg/kg greutate 
corporală/zi 
 

 

Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) 

 
Apă proaspătă  
 

: 1,04 mg/l 
 

Apă de mare  
 

: 0,1 mg/l 
 

apa reziduala  
 

: 78,6 mg/l 
 

8.2. Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare 

Se va asigura ventilaţie adecvată. 

Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare. 
Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se formează praf. 
Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : Daca ventilatia incintei de lucru nu este adecvata se va folosi 
protectie respiratorie. 
Necesar, dacă valoarea limită de expunere a fost depăşită (spre 
exemplu VLE). 
În cazul formării de vapori se va folosi un aparat respirator 
prevăzut cu un filtru aprobat. 
Protecţie respiratorie ce corespunde cu EN 141. 
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Protecţia mâinilor 
 
Sfat : Manusile de protectie vor fi confectionate, obligatoriu, dintr-un 

material impermeabil si rezistent la preparatul respectiv. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

Material : PNC 
 

 
Material : Neopren 

 

 
Material : Mănuşi din cauciuc 

 
Protecţia ochilor 

 
Sfat : Ochelari de protecţie perfect adecvaţi 

Se va verifica faptul că locurile de spălare a ochilor şi duşurile de 
protecţie sunt amplasate în apropierea locului de muncă. 

 
Protecţia pielii şi a corpului 

 
Sfat : Salopeta de protectie rezistenta la produse chimice si incaltaminte 

de protectie. 
 

 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
 

 

 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  lichid 
 

Culoare :  nu există date 
 

Miros :  intepator 
 

Pragul de acceptare a mirosului :  nu există date  
 

pH  : 4,5 - 5,5  
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Punctul de îngheţare : nu există date 
 

Punctul de fierbere : 105°C 
 

Punctul de aprindere : nu există date 
 

Viteza de evaporare :  nu există date 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu există date 
 

Limită superioară de explozie : nu există date 
 

Limită inferioară de explozie : nu există date 
 

Presiunea de vapori : nu există date 
 

Densitatea de vapori relativă : nu există date 
 

Densitate : 1,30 - 1,40 g/cm3  
 

Solubilitate în apă : complet miscibil 
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: nu există date 

 
Temperatura de autoaprindere : nu există date 

 
Descompunere termică :  nu există date 

 
Vâscozitate dinamică : nu există date 

 
explozivitate :  nu există date 

 
Proprietăţi oxidante :  nu există date 

 

9.2. Alte informaţii 

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 

10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de 
folosire.  
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10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Căldură, flăcări şi scântei. 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi, azotiti, Acizi, Baze, Cupru, Aliaje de cupru 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Amoniac, Oxizi de azot (NOx), Oxizi de sulf 

 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Datele pentru produsul 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
  nu există date 

 

Inhalare 

 
  Iritant pentru sistemul respirator.  

Dermic 

 
  nu există date 

 

Iritaţie 

Piele 

 
Rezultat : Iritant pentru piele. 

Ochii 

 
Rezultat : Iritant pentru ochi. 

Sensibilizare 

 
Rezultat : Nu s-au semnalat efecte de sensibilizare. 

efecte CMR 

Proprietati carcinogene, mutagene si reprotoxice (CMR) 

 
Cancerogeniocitate 
 

: nu există date 
 

Mutagenicitate 
 

: nu există date 
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Toxicitatea pentru 
reproducere 
 

: nu există date 
 

Toxicitate asupra unui organ #intă specific 

Expunere unică 

 
  nu există date 

 

Expunere repetată 

 
  nu există date 

 

Alte proprietati toxicologice 

Toxicitate la doză repetată 

 
  nu există date 

 

Pericol prin aspirare 

 
  nu există date 

 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
LD50 : circa 2610 mg/kg (Şobolan, mascul sau femelă) (Ghid de testare 

OECD 401)Referinţe încrucişate  

 

Inhalare 

 
LC50 : > 5,5 mg/l (Şobolan, mascul sau femelă; 4 h; praf/ceaţă) (Ghid de 

testare OECD 403)Referinţe încrucişate  

 

Dermic 

 
LD50 : > 2000 mg/kg (Şobolan, mascul sau femelă) (Ghid de testare 

OECD 402)Referinţe încrucişate  

 

Iritaţie 

Piele 

 
Rezultat : Nu irită pielea (Iepure) (Ghid de testare OECD 404)Referinţe 

încrucişate 

 

Ochii 
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Rezultat : Iritaţie gravă a ochilor  

 

Sensibilizare 

 
Rezultat : nesensibilizant(ă) (Local lymph node test; Dermic; Şoarece) (Ghid 

de testare OECD 429)Referinţe încrucişate 

 

efecte CMR 

Cancerogenitatea 

 
NOAEL : > 2.500 mg/kg greutate corporală/zi 

  (negativ, Şoarece, mascul sau femelă)(Oral(ă))Referinţe 
încrucişate 

 

Proprietati carcinogene, mutagene si reprotoxice (CMR) 

 
Cancerogeniocitate : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte cancerigene. 

Referinţe încrucişate 
Mutagenicitate : Testele in vitro au arătat efecte mutagene 

Referinţe încrucişate 
Toxicitate teratogenă : Nu a prezentat efecte teratogene în decursul experimentelor pe 

animale. 
Referinţe încrucişate 

Toxicitatea pentru 
reproducere 

: Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte referitoare la 
fertilitate. 
Referinţe încrucişate 

 

Genotoxicitate in vitro 

 
Rezultat : negativ (Bacterial Reverse Mutation Test; Salmonella typhimurium; 

cu sau fără activare metabolică) (Ghid de testare OECD 
471)Referinţe încrucişate 

 

Toxicitate teratogenă 

 
NOAEL 
Maternal 

: > 123 mg/kg greutate corporală/zi 

NOAEL 
Dezvoltare 

: > 123 mg/kg greutate corporală/zi 

  (Iepure)(Oral(ă))(Ghid de testare OECD 414)Fără efecte 
secundare. 

 

Toxicitatea pentru reproducere 

 
  (Studiu pe mai multe generaţii; Şobolan, Wistar, mascul sau 

femelă)(Oral(ă))(Nu s-a folosit nici un ghid oficial disponibil)Fără 
efecte secundare. 
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Toxicitate asupra unui organ #intă specific 

Expunere unică 

 
Observaţii : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 

îndeplinite. 

 

Expunere repetată 

 
Observaţii : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 

îndeplinite. 

 

Alte proprietati toxicologice 

Pericol prin aspirare 

 
  Nu se aplică,  

 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitatea 

 
 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

Toxicitate acută 

Peşte 

 
LC50 : 149,5 mg/l (pesti; 96 h)  

 

 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice 

 
EC50 : 74,9 mg/l (Daphnia (Dafnia); 48 h)  

 

 

alge 

 
CI50 : 36,8 mg/l (alge; 72 h)  

 

12.2. Persistența și degradabilitatea 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

Persistența și degradabilitatea 

Biodegradare 
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Rezultat : Metodele pentru determinarea biodegradabilităţii nu sunt aplicabile 
la substanţele anorganice. 

12.3. Potenţialul de bioacumulare 

Datele pentru produsul 

Bioacumularea 

 
Rezultat : Nu este un produs care se bioacumuleaza. 

   

 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

Bioacumularea 

 
Rezultat : Produsul are potential redus de bioacumulare. 

12.4. Mobilitatea în sol 

 
 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

Mobilitate 

 
Apă : Produsul este solubil in apa.  

Sol : Mobil in sol  

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

 
Rezultat : Criteriile de clasificare a unei substante PBT sau VPvB in 

conformitate cu anexa XIII REACH nu sunt aplicabile substantelor 
anorganice. 

12.6. Alte efecte adverse 

Datele pentru produsul 

Informaţii ecologice adiţionale 

 
Rezultat : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 

canalizare. 
Se va evita penetrarea produsului în subsol. 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

Informaţii ecologice adiţionale 

 
Rezultat : nu există date 
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SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
 

: Este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. 
Este necesară o leiminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a 
deşeurilor. 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Ambalajele goale pot contine reziduuri de produs. Ambalajele 
contaminate vor fi tratate in acelasi mod cu produsul. Se va 
elimina în conformitate cu reglementările locale. 
 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 
 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

Nu este clasificat ca periculos pentru transport.  

14.1. Numărul ONU 

Nu se aplica 
 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

Nu se aplica 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

Nu se aplica 

14.4. Grup de ambalaje 

Nu se aplica 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Nu se aplica 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu se aplica 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

IMDG : Nu se aplica 
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SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 
 

Componente: Ammonium hydrogensulphite Nr. CAS 10192-30-0 

 
Regulamentul 
649/2012/EU privind 
exportul și importul de 
produse chimice care 
prezintă risc 

:  ; Acestei substante/ acestui amestec nu i se aplica prevederile 
acestui act normativ. 

 

 
 

EU, REACH, anexa XVII, 
restrictii la producerea, 
introducerea pe piata, 
utilizarea anumitor 
substante, amestecuri, 
articole 

:  ; Acestei substante/ acestui amestec nu i se aplica prevederile 
acestui act normativ. 

 

 
 

EU. Cosmetics Directive 
76/768/EEC - Annex VI, 
Part 1 

:  Referinta:   9; A se vedea in textul Regulamentului care sunt 
reglementarile si exceptiile aplicabile acestei substante; Este 
inclusă pe o listă 

 

 
 

EU, Directiva 
2012/18/EU (SEVESO 
III), Anexa I 

:   ; Acestei substante/ acestui amestec nu i se aplica prevederile 
acestui act normativ. 

 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

nu există date 
 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 

 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 
Abrevieri si acronime 
 

BCF factor de bioconcentrare 

CBO consum biochimic de oxigen 
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CAS Chemical Abstracts Service 

CLP clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

CMR cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere 

COD consum chimic de oxigen 

DNEL nivel calculat fără efect 

EINECS Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe 
piaţă 

ELINCS Lista europeană a substanţelor chimice notificate 

GHS Sistemul armonizat global de clasificare şi etichetare a substanţelor 
chimice 

LC50 concentraţie letală medie 

LOAEC concentraţia minima pentru care s-a observat un efect advers 

LOAEL nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers 

LOEL nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect 

NLP no-longer polymer 

NOAEC concentraţie la care nu se observă niciun efect advers 

NOAEL nivel la care nu se observă niciun efect advers 

NOEC concentraţie la care nu se observă niciun efect 

NOEL nivel la care nu se observă niciun efect 

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

OEL limită de expunere profesională 

PBT persistent, bioacumulativ şi toxic 

PNEC concentraţie predictibilă fără efect 

STOT toxicitate asupra unui organ ţintă specific 

SVHC substanța care prezintă motive de îngrijorare deosebită 

UVCB substanţă cu compoziţie necunoscută sau variabilă, produse de 
reacţie complexă sau materiale biologice 

vPvB foarte persistent şi foarte bioacumulativ 

Informaţii suplimentare 
 

Trimiteri către literatura 
de specialitate şi către 
sursele de date 

: Pentru editarea acestei fise cu date de securitate au fost 
utilizate rezultatele inregistrate pentru fiecare substanta la 
Agentia Europeana pentru Chimicale (ECHA) 

Metode utilizate pentru 
clasificare 

: Clasificarea pericolelor pentru sanatate umana, pentru mediu 
sau cele fizico chimice deriva din combinarea metodelor de 
calcul cu datele obtinute in urma testelor 

Informatii pentru 
instruire 

: Lucrătorii trebuie să fie instruiți în mod regulat cu privire la 
manipularea în condiții de siguranță a produsului, pe baza 
informațiilor furnizate de FDS și conditiile specifice locului de 
muncă. Reglementările naționale privind formarea profesională 
a lucrătorilor în manipularea substantelor periculoase trebuie 
să fie respectate. 
 

 
Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de 

Securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre 
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si informatiilor disponibile din momentul publicarii acestui 
document. Aceste informaţii sunt date cu scop informativ 
pentru a permite manipularea,fabricarea, depozitarea, 
transportul, distribuţia, utilizarea si eliminarea în condiţii 
corespunzătoare de securitate şi<(>,<)> de 
aceea<(>,<)> nu pot fi considerate drept un certificat de 
calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest 
produs se găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau 
în orice proces de fabricaţie fără specificaţie expresă. 

 
|| Indică secţiunea adusă la zi. 

 


