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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii 
 
1.1 Element de identificare a produsului  

Nume produs : 8201 

 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 
 

Utilizările materialului : Aplicaţii industriale: Cerneală pentru aparate de marcare industriale 

 
1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

Site web: http://www.sic-uk.com  ;  
Email: info@sic-uk.com ;  

 
Specialized Industrial Chemicals Ltd., Unit 1a St Columb Major Ind Est, Newquay, Cornwall, 
TR9 6SF, United Kingdom               Tel: +1.817.633.3200      Fax: +1.817.633.3207 

 
Dora Serv SRL, Str. Teodosie Rudeanu nr. 54, 011259 Sector 1 - Bucureşti, România 
Tel: +40.21.665.6393  Fax: +40.21.224.0125  email: office@dora.ro  

 
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență  

 Medical (RO) Dora Serv SRL: +40.21.665.4393 
 Transportator (RO) Urgenta: 112 
    

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
    

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 

 Definiţia produsului : Amestec 

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

 Flam. Liq. 2, H225  Lichid şi vapori foarte inflamabili.  
 Eye Irrit. 2, H319  Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 STOT SE 3, H336 (Efecte  Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.  

 narcotice)    
     

 Ingrediente cu toxicitate : Procentul amestecului constând în ingredient (ingrediente) cu toxicitate 
 necunoscută necunoscută: 13.9% 

 Ingrediente cu : Procentul amestecului constând în ingredient (ingrediente) cu risc necunoscut 
 ecotoxicitate necunoscută pentru mediul acvatic: 13.9% 

 Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD] 

 Clasificare : F; R11  \  Xi; R36  \  R66, R67  \  R52/53 

 Pericole fizice / chimice : Foarte inflamabil. 

 Pericole pentru sănătatea : Iritant pentru ochi. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
 oamenilor Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 

 Pericole pentru mediul : Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 
 înconjurător asupra mediului acvatic.  

A se vedea secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R menţionate mai sus. 

http://www.sic-uk.com/
mailto:info@sic-uk.com
mailto:office@dora.ro
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2.2 Elemente pentru etichetă 
 
 
 
 
 
 

Pericol. Lichid şi vapori foarte inflamabili. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca somnolenţă sau 
ameţeală. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. 
Fumatul interzis.  

 Ingrediente periculoase : butanonă (CAS 78-93-3, EC 201-159-0).   

 2.3 Alte pericole       

 Alte pericole care nu : Nici unul.     
 aparţin clasificãrii       
     

 SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții   
        

 Substanţă / preparat : Amestec     
        

 Denumire produs / ingrediente  Identificatori % Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. Tip  
     1272/2008 [CLP/GHS]   
        

 1) Metiletilcetonă  EC: 201-159-0 85 –95 % Flam. Liq. 2, H225 [1] [2]  
   CAS: 78-93-3  Eye Irrit. 2, H319   

  2 ) n-Propanol  EC: 205-500-4           0 – 5 % STOT SE 3, H336 (Efecte narcotice)   

   CAS: 71-23-8  Flam. Liq. 2, H225   

  3) Alcool Isopropilic  EC: --           1 – 5 % Eye Irrit. 2, H319   

   CAS: 67-63-0  STOT SE 3, H336 (Efecte narcotice)   

        

        

         
Tip  

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu  
[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă  
[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII  
[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII  
[5] Substanţă cu nivel de îngrijorare echivalent  

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus. 
 
Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]  

Denumire produs / ingrediente  Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD] 
   

1) butanonă F; R11 \  Xi; R36  \  R66, R67 
2) etanol F; R11  
3) C.I. Solvent Black 29 N; R51  \ R53 

    
A se vedea secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R menţionate mai sus. 

 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 

Contact cu ochii : Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în când pleoapele superioare 
şi inferioare. Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le. 
A se continua clătirea pentru cel puţin 10 minute. A se solicita asistenţă medicală. 

Inhalare : Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie 
confortabilă pentru respiraţie. În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit, 
salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom 
corespunzător. Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă survine 
stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către 
personalul calificat. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin 
respiraţie gură-la-gură. A se solicita asistenţă medicală. Dacă este necesar, sunaţi 
la un centru pentru otrăviri sau un medic. Dacă persoana afectată este inconştientă, 
va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul. Menţineţi căile 
respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata, 
cureaua sau corsajul. În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin 
ardere, simptomele pot să apară mai târziu. Este posibil ca persoana expusă să 
aibă nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore. 
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Contact cu pielea : Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă. Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi 

încălţămintea contaminată. A se solicita asistenţă medicală în caz de apariţie a 
simptomelor. A se spăla îmbrăcămintea înainte de reutilizare. Curăţaţi temeinic 
încălţămintea înainte de reutilizare.  

Ingerare : Gura va fi spălată cu apă. A se îndepărta protezele dentare, dacă este cazul. 
Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie 
confortabilă pentru respiraţie. Dacă materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este 
conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă. Opriţi-vă dacă persoana se simte rău, 
întrucât vomitatul poate fi periculos. Nu induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în 
acest sens de personalul medical. În caz de apariţie a vomei, capul trebuie ţinut în 
jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plămâni. A se solicita asistenţă medicală. 
Dacă este necesar, sunaţi la un centru pentru otrăviri sau un medic. Nu administraţi 
nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa. Dacă persoana 
afectată este inconştientă, va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de 
urgenţă medicul. Menţineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă 
precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul. 

 
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 

Posibile efecte grave asupra sănătăţii 
 

Contact cu ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
Inhalare : Poate provoca afecţiuni ale sistemului nervos central (CNS). Poate provoca 

somnolenţă sau ameţeală. Expunerea la produşii de descompunere poate pune în 
pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu întârziere în urma expunerii.  

Contact cu pielea : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.  
Ingerare : Poate provoca afecţiuni ale sistemului nervos central (CNS). Iritant pentru gură, gât 

şi stomac.  
Semne / simptome de supraexpunere  

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele: dureri sau iritaţii lăcrimare roşeaţă  
Inhalare : Simptomele adverse pot include următoarele: 

greaţă sau vomă 
dureri de cap 
somnolenţă / oboseală 
ameţeală / vertij 
pierderea cunoştinţei  

Contact cu pielea : Nu există date specifice.  
Ingerare : Nu există date specifice. 

 
4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 
 

Tratamentul va fi aplicat în funcţie de simptome. În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin ardere, 
simptomele pot să apară mai târziu. Este posibil ca persoana expusă să aibă nevoie de supraveghere medicală timp 
de 48 de ore. 

 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

Mijloace de stingere : A se folosi produse chimice uscate, CO₂, apă pulverizată (perdea) sau spumă. 
corespunzătoare 

 
Mijloace de stingere :  A nu se folosi jet de apă.  
necorespunzătoare 

 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză  

Pericole provenind de la    : Lichid şi vapori foarte inflamabili. În cazul unui incendiu sau prin încălzire va avea  
substanţă sau amestec       loc o creştere a presiunii, iar recipientul se poate sparge, cu risc ulterior de explozie. 

Scurgerea în canalizare poate crea pericol de incendiu sau explozie.  
Produse periculoase 
din cauza 
descompunerii termice 

 
: Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele 

materiale: dioxid de carbon  
monoxid de carbon 

oxizi de azot 

oxid/oxizi metalic/metalici 
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5.3 Recomandări destinate pompierilor  

Acţiuni speciale de : Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din  
protecţie pentru pompieri     apropiere. Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau 

fără o pregătire corespunzătoare. Se vor muta recipientele din zona de incendiu, 
dacă operaţiunea nu implică riscuri. A se pulveriza apă, pentru a se menţine 
temperatura scăzută a recipientelor expuse la foc.  

Echipamentul de protecţie   : Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de  
special pentru pompieri       respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă. 

Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie), 
conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecţie de bază în 
caz de accidente chimice. 

 

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
 
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 
 
Pentru personalul care 

nu este implicat în situații 
de urgență 
 
 
 
 

 
Pentru personalul 
care intervine în 

situații de urgență 

 
: Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o 

pregătire corespunzătoare. Evacuaţi zonele înconjurătoare. Nu permiteţi accesul 
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie. Nu atingeţi şi nu 
păşiţi prin materialul împrăştiat. A se închide toate sursele de aprindere. Sunt 
interzise fumatul, folosirea torţelor de semnalizare şi a flăcărilor în zona critică. A se 
evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. A se asigura o ventilaţie adecvată. În cazul 
în care ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat. Purtaţi 
echipament de protecţie personală adecvat. 

 
: Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveţi în 

vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi 
inadecvate. Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se 
ocupă cu intervenţii de urgenţă”. 

 
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 
 

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi 
canalizările. A se anunţa autorităţile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător 
(canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul). 

 
6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
 

Împrăştiere uşoară : A se opri scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă risc. Mutaţi recipientele din zona cu lichid 
vărsat. A se utiliza unelte care nu produc scântei şi echipamente antiex. Diluaţi cu 
apă şi spălaţi dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau dacă este insolubil cu apa, 
absorbiţi un material uscat inert şi puneţi într-un container pentru deşeuri adecvat. 
A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării 
deşeurilor.  

Împrăştiere masivă : A se opri scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă risc. Mutaţi recipientele din zona 
cu lichid vărsat. A se utiliza unelte care nu produc scântei şi echipamente antiex. 
Abordaţi deversarea din amonte pe direcţia vântului. Împiedicaţi pătrunderea în 
canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise. A se trata pierderile prin 
scurgere într-o staţie de epurare sau a se executa următoarele acţiuni. A se îndigui 
şi colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de 
exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) şi a se pune într-un 
recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. A se elimina 
prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. 
Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleaşi pericole ca şi produsul 
vărsat. 

 
6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală adecvat. Consultaţi Secţiunea 
13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor. 
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SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 
 
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate  
Măsuri de protecţie : Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea 

secţiunea 8). A se evita contactul cu ochii, pielea şi îmbrăcămintea. A se evita 
inhalarea vaporilor sau a aburilor. A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  
În cazul în care ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat. 
A nu se intra în zonele de depozitare şi în spaţiile închise decât dacă acestea sunt 
ventilate în mod adecvat. A se păstra în recipientul original sau într-un alt recipient 
aprobat, confecţionat dintr-un material compatibil, închis ermetic atunci când nu este 
utilizat. A se păstra şi folosi departe de surse de căldură, scântei, flacără deschisă 
sau orice alte surse de aprindere. Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor 
de electricitate statică. A nu se reutiliza recipientul.  

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională 

 
: Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de 

manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe 
mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma. Scoateţi 
îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie contaminate înainte de a pătrunde 
în locurile de servit masa. Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare 
privind măsurile de igienă. 

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

A se păstra în conformitate cu reglementările locale. A se păstra într-o zonă izolată şi aprobată. A se păstra în 
recipientul original, protejat de lumina directă a soarelui, intr-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat, departe de 
materiale incompatibile (vezi Secţiunea 10) şi de produse de mancare şi de băut. A se depozita sub cheie. A se 
elimina toate sursele de aprindere. A se ţine separat de materialele oxidante. Păstraţi recipientul închis ermetic şi 
sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a 
preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru 
evitarea contaminării mediului. 

 
7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
 

Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate 
din Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare 
furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere. 

 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 
 
Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din 
Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în 
Scenariul/ Scenariile de Expunere.  
8.1 Parametri de control  

Limite de expunere ocupaţională  
Denumire produs / ingrediente Valori limită de expunere 

  

1) butanonă HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (România, 1/2012). 
 VLA: 200 mg/m³ 8 ore. 
 VLA: 63 ppm 8 ore. 
 Termen scurt: 300 mg/m³ 15 minute. 
 Termen scurt: 101 ppm 15 minute. 
2) etanol HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (România, 1/2012). 

 VLA: 1900 mg/m³ 8 ore. 
 VLA: 1000 ppm 8 ore. 
 Termen scurt: 9500 mg/m³ 15 minute. 
 Termen scurt: 5000 ppm 15 minute. 
3) 1-metoxi-2-propanol HG 1218/2006 cu modificările şi completările ulterioare (România, 1/2012). Este absorbit prin 

 piele. 
 VLA: 375 mg/m³ 8 ore. 
 VLA: 100 ppm 8 ore. 
 Termen scurt: 568 mg/m³ 15 minute. 
 Termen scurt: 150 ppm 15 minute. 
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 Proceduri de monitorizare : Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate apărea 
 recomandate  necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în 
   vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a altor măsuri de control şi / sau 
   necesităţii utilizării echipamentelor de protecţie respiratorie. Trebuie să fie 
   consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele: Standardul 
   European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea 
   expunerii la agenţi chimici prin inhalare, pentru comparaţia cu valorile-limită şi 
   strategia de măsurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de 
   muncă – Îndrumări pentru aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii 
   la agenţi chimici şi biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de 
   muncă – Cerinţe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenţilor 
   chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naţionale privind metodele 
   de determinare a substanţelor periculoase.   

 Niveluri ale efectului derivat         
         

 Denumire produs / ingrediente  Tip  Durata expunerii Valoare Populaţia Efecte 
          

 butanonă   DNEL  Termen lung Inhalare 600 mg/m³ Muncitori Sistemic 
 etanol   DNEL  Termen lung Inhalare 1900 mg/m³ Muncitori Sistemic 
 1-metoxi-2-propanol   DNEL  Termen lung Inhalare 375 mg/m³ Muncitori Sistemic 
          

 Sumarul PEC  : Indisponibil.     

8.2 Controale ale expunerii         

 Controale tehnice  : A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată. Utilizaţi metode de izolare a 
 corespunzătoare  procesului, ventilaţie locală de evacuare sau alte măsuri tehnice de control pentru a 
   menţine expunerea muncitorilor la substanţe contaminante aeropurtate sub limitele 
   recomandate sau obligatorii. A se utiliza echipamente de ventilaţie antiex. 

 Măsuri igienice  : Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, 
   înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea 
   programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta 
   îmbrăcămintea potenţial contaminată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte 
   de reutilizare. Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de 
   siguranţă să fie aproape de locul de muncă.   

 Protecția ochilor/feței  : În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii la stropi de 
   lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protecţie a ochilor, ce 
   corespunde unui standard aprobat. Dacă este posibil contactul, trebuie purtat 
   următorul echipament de protecţie, cu excepţia cazului în care evaluarea indică un 
   grad mai înalt de protecţie: ochelari de protecţie cu ecrane laterale. 

 Protecția mâinilor  : Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul manipulării produselor 
   chimice întotdeauna trebuie purtate mănuşi impermeabile, rezistente la substanţe 
   chimice, conforme unui standard aprobat.   

 Protecția respirației  : Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaţi un aparat 
   respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată, 
   corespunzător unui standard aprobat. Alegerea aparatului respirator trebuie să se 
   bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de 
   periculozitate al produsului şi pe limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului 
   ales.     

 Controlul expunerii  : Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru 
 mediului  a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător. 
   În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau 
   modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la 
   niveluri acceptabile.    
 

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice 
 
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază  

Aspect  
Stare fizică : Lichid.  
Culoare : Neagrǎ  

Miros : Cetona  
Pragul de acceptare a      : Cea mai ridicată valoare cunoscută: 100 ppm. Medie ponderală: 19 ppm.  
mirosului 
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pH : Nu se aplică. 
Punctul de topire/punctul : Poate începe să se solidifice la următoarea temperatură: -86 °C. Medie ponderală: 
de înghețare  -89 °C. 

Punctul inițial de fierbere : Cea mai mică valoare cunoscută: 78 °C. Medie ponderală: 80 °C. 
și intervalul de fierbere   

Punctul de aprindere : -12 °C. 

Raport de evaporare : Cea mai ridicată valoare cunoscută: 7.1. Medie ponderală: 6.4. 
(acetat de butil = 1)   

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu se aplică. (Lichid) 

Limita superioară/ : Cea mai mică valoare cunoscută: 1.5%. Cea mai ridicată valoare cunoscută: 19.0%. 
inferioară de   

inflamabilitate sau de   

explozie   

Presiunea de vapori : Cea mai ridicată valoare cunoscută: 78 mm Hg la 20°C. Medie ponderală: 73 mm 
  Hg la 20°C. 

Densitatea vaporilor : >1.6 (Aer = 1) 

Densitatea relativă (Apă = : 0.86 
1)   

Solubilitatea (solubilitățile) : Indisponibil. 

Coeficientul de partiție: n- : Indisponibil. 
octanol/apă   

Temperatura de : Cea mai mică valoare cunoscută: 250 °C. Medie ponderală: 396 °C. 
autoaprindere   

Temperatura de : Stabil termic. 
descompunere   

Vâscozitatea : Indisponibil. 

Proprietăți explozive : Nu se aplică. Neclasificat. 

Proprietăți oxidante : Nu se aplică. Neclasificat. 

9.2 Alte informații   

Volatilitate (w/w) : 79 %. 

VOC Volatilitate (w/w) : 79 %. 
 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 
 
10.1 Reactivitate  

Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru ingredientele sale. 

 
10.2 Stabilitate chimică 
 

Produsul este stabil. 

 

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase  
În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase. 

 
10.4 Condiții de evitat 
 

Nici unul. 

 

10.5 Materiale incompatibile 
 

Nici unul. 

 

10.6 Produși de descompunere periculoși  
În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi de descompunere periculoşi. 



302-1006-003 RO ROMÂNĂ Versiune: 4.04 Pagină: 8/12 
 
 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
 
11.1 Informații privind efectele 

toxicologice Toxicitate acută 

Denumire produs / ingrediente Rezultat Specii Doză Durata expunerii 
     

butanonă LC50 Inhalare Vapori Şobolan 23500 mg/m³ 8 ore 
 LD50 Dermic Iepure 6480 mg/kg - 
 LD50 Orală Şobolan 2737 mg/kg - 
etanol LC50 Inhalare Gaz. Şobolan 20000 ppm 10 ore 

 LD50 Orală Iepure 6300 mg/kg - 
 LD50 Orală Şobolan 7060 mg/kg - 
1-metoxi-2-propanol LC50 Inhalare Gaz. Şobolan 10000 ppm 5 ore 

 LD50 Dermic Iepure 13 g/kg - 
 LDLo Orală Şobolan 3739 mg/kg - 
      
Concluzii / rezumat : Neclasificat. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Estimări de toxicitate acută       
       

  Traseu   Valoare ATE (evaluări toxicitate acută) 
       

Orală     34751.1 mg/kg 
Dermic     104253.3 mg/kg 
Inhalare (vapori)     1042.5 mg/l 

       

Iritaţie/coroziune       

Concluzii / rezumat       

Piele : Neclasificat. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

Respirator : Neclasificat. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Sensibilizare       

Concluzii / rezumat       

Piele : Neclasificat. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Respirator : Neclasificat. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Mutagenicitate       

Concluzii / rezumat : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Cancerogenitatea       

Concluzii / rezumat : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

Toxicitatea pentru reproducere    

Concluzii / rezumat : Neclasificat. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică  
     

Denumire produs / ingrediente  Categorie Calea de expunere Organe-ţintă 
      

butanonă   Categoria 3 Nu se aplică. Efecte narcotice 
1-metoxi-2-propanol   Categoria 3 Nu se aplică. Efecte narcotice 

        
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat  
Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 

 
Pericol prin aspirare  
Indisponibil. 
 

Concluzii / rezumat : Neclasificat. Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.  
Posibile efecte cronice asupra sănătăţii, Altele  

Concluzii / rezumat : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
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SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 
 
12.1 Toxicitate  

Denumire produs / ingrediente Rezultat Specii Durata expunerii 
    

butanonă Acut EC50 2029 mg/l Apă dulce Alge - Pseudokirchnerella 96 ore 
  subcapitata  

 Acut EC50 308 mg/l Apă dulce Dafnie - Daphnia magna 48 ore 
 Acut LC50 2993 mg/l Apă dulce Peşte - Pimephales promelas 96 ore 
 Cronic NOEC 1240 mg/l Apă dulce Alge - Pseudokirchnerella 96 ore 
  subcapitata  

etanol Acut EC50 275 mg/l Alge 72 ore 
 Acut LC50 9248000 µg/l Apă dulce Dafnie - Daphnia magna - Nou- 48 ore 
  născut  

 Acut LC50 14200 mg/l Peşte 96 ore 
 Cronic NOEC 4.995 mg/l Apă de mare Alge - Ulva pertusa 96 ore 
 Cronic NOEC 9.6 mg/l Dafnie 9 zile 
1-metoxi-2-propanol Acut EC50 >=1000 mg/l Apă dulce Alge - Pseudokirchnerella 96 ore 

  subcapitata  

 Acut LC50 2330 mg/l Apă dulce Dafnie - Daphnia magna 48 ore 
 Acut LC50 20800 mg/l Apă dulce Peşte - Pimephales promelas 96 ore 
 Cronic EC50 >1000 mg/l Apă dulce Alge 7 zile 
 Cronic NOEC >=1000 mg/l Dafnie 48 ore 
    

 
12.2 Persistență și degradabilitate  
 Denumire produs / ingrediente  Medie de viaţă acvatică Fotoliză Biodegradabilitate 
      

 butanonă  - - Rapid 
 etanol  - - Rapid 
 1-metoxi-2-propanol  - - Rapid 
      

 Concluzii / rezumat : Indisponibil.   

12.3 Potențial de bioacumulare   
      

 Denumire produs / ingrediente  LogPow BCF Potenţial 
      

 butanonă  0.3 - joasă 
 etanol  -0.35 - joasă 
 1-metoxi-2-propanol  <1 - joasă 
      

12.4 Mobilitate în sol     

 Coeficientul raportului sol / : Indisponibil.   
 apă ((KOC)     

 Mobilitatea : Indisponibil.   

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB   

 PBT : Nu se aplică.   

 vPvB : Nu se aplică.   

 
12.6 Alte efecte adverse  

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
 
Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din 
Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în 
Scenariul/ Scenariile de Expunere.  
13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

Produs 
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 Metode de eliminare : Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.  
   Cantităţile semnificative de reziduuri provenite din produs nu trebuie aruncate la  

   canalizare ci trebuie procesate într-o staţie adecvată de tratare a deşeurilor. A se  

   elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui antreprenor cu  

   licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. Aruncarea acestui produs, a soluţiilor şi  

   produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile  

   legislaţiei pentru protecţia mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu  
   toate reglementările autorităţilor regionale locale.   

 Deşeuri periculoase : Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deşeu periculos.  

 Ambalare       

 Metode de eliminare : Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.  
   Deşeurile de ambalajele trebuie reciclate. Incinerarea sau îngroparea trebuie  

   folosite numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.   

 Precauţii speciale  : Nici unul.     
    

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport   
       

        

  ADR/RID ADN IMDG IATA  
        

 14.1 Numărul ONU UN1210  UN1210 UN1210 UN1210  

        
 14.2 Denumirea Printing Ink  Printing Ink Printing Ink Printing Ink  
 corectă ONU pentru       

 expediție       
        

 14.3 Clasa (clasele) de 3  3 3 3  
 pericol pentru transport       

 
 
 

 
14.4 Grupul de II II II II 
ambalare     

     

14.5 Pericole pentru Nu. Nu. Nu. Nu. 
mediul înconjurător     

     

Informaţii suplimentare Prevederi speciale - - - 
 640 (C)    

 Cod tunel    
 (D/E)    

 
 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori 

 
Nu necesită măsuri speciale. 

 

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

Indisponibil. 
 
 
 

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
 
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) 
pentru substanța sau amestecul în cauză  

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Statutul REACH : În conformitate. 

Stagiul pre-înregistrării: Toţi compuşii se regăsesc în inventar sau nu necesită 
inventariere.  

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul 

autorizării Substanţe de foarte mare îngrijorare 
 

Nici un ingredient nu a fost inventariat.  
Anexa XVII – Restricţii la fabricarea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, amestecuri 
şi articole periculoase 
Nu se aplică. 
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15.2 Evaluarea securității chimice  

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind siguranţă chimică. 

 
15.3 Alte informaţii     

Cod tarifar - Sistem : 3215.11 Printing ink: Black.  
armonizat USA ...00.60  

  EU ...00.90  

Metale grele : Total Concentraţie: Pb, Hg, Cd, Cr(VI) < 100 ppm 
     

 Substanţe chimice cuprinse în lista I a  Substanţe chimice cuprinse în lista II a Substanţe chimice cuprinse în lista III a 
 Convenţiei pentru Armament Chimic  Convenţiei pentru Armament Chimic Convenţiei pentru Armament Chimic 
      

 Nemenţionat   Nemenţionat Nemenţionat 
      

 

SECȚIUNEA 16: Alte informații 
 
Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România  

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie. 
 
Abrevieri şi 

acronime 
: TAE = Toxicitate Acută Estimată  

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 
1272/2008 DNEL = Nivel Fără Efect Derivat  
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică 
CLP PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect 
RRN = Număr Înregistrare REACH  

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]  
  Clasificare       Justificare 

 

            
 

Flam. Liq. 2, H225        Pe baza datelor din teste 
 

Eye Irrit. 2, H319        Metoda de calcul 
 

STOT SE 3, H336 (Efecte narcotice)      Metoda de calcul 
 

            
 

Textul complet al : H225   Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
 

frazelor H  H226   Lichid şi vapori inflamabili. 
 

 H319   Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

abreviate 
   

 

 H336 (Narcotic effects) Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. (Efecte narcotice) 
 

Textul complet al : Eye Irrit. 2, H319 LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 2 
 

clasificărilor  Flam. Liq. 2, H225 LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 2 
 

 Flam. Liq. 3, H226 LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 3  

[CLP/GHS] 
 

 

 STOT SE 3, H336 (Narcotic effects) TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC - O SINGURĂ 
 

     EXPUNERE (Efecte narcotice) - Categoria 3 
 

Textul complet al : R11- Foarte inflamabil.        
 

frazelor R  R10- Inflamabil.        
 

 R36- Iritant pentru ochi.        
 

abreviate 
        

 

 R66- Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
 

  R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 
 

  R52/53- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
 

Textul complet al : F - Foarte inflamabil        
 

clasificărilor  Xi - Iritant          
 

           
 

[DSD/DPD]           

 

 

DPD: 2.2 Elemente pentru etichetă  
 

DPD = Directiva privind Preparatele Periculoase [1999/45/CE]  
  

Simbol sau simboluri : F, Xi 

 

 

 
 

 

 

pentru pericole     
 

   
 

      
 

Indicaţie privind pericolul : Foarte inflamabil, Iritant 
 

Fraze de risc   : R11- Foarte inflamabil. 
 

    R36- Iritant pentru ochi. 
 

    R66- Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
 

    R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 
 

    R52/53- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 
 

    termen lung asupra mediului acvatic. 
 

Fraze de siguranţă  : Nu se aplică.        
  

  Ingrediente periculoase         : butanonă 
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Aviz pentru cititor 
 

Din datele pe care le deţinem, informaţiile prezentate aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul numit mai sus, nici vreuna 
dintre sucursalele sale, nu îşi asumă vreo responsabilitate cu privire la acurateţea sau deplinătatea informaţiilor oferite.  
Determinarea finală a compatibilităţii unui material este responsabilitatea unică a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole 
necunoscute şi trebuie utilizate cu atenţie. Deşi unele pericole sunt prezentate aici, nu putem garanta că acestea sunt singurele 
pericole care există. 

 
 

 


