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1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 
 

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumirea comercială : ACID ACETIC 80% (grad tehnic) 
Substanta : Acid acetic  
Nr. Index : 607-002-00-6 

Nr. CAS : 64-19-7 

Nr.CE : 200-580-7 

Nr. REACH : 01-2119475328-30-xxxx 
 

 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 
 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: (SU 3) Distribuția substanței 
(SU 3) Formulare/ (re)ambalare 
(SU 3) Utilizare ca agent de curățare; 
(SU 3) Utilizare in domeniul petrolier sau gaze naturale 
(SU 3) Produse chimice pentru laborator 
(SU 3) Produse chimice pentru tratare apa 
(SU 22) Agenți de curățare 
(SU 22) Chimicale utilizate in agricultura 
(SU 22) Produse chimice pentru laborator 
(SU 22) Produse chimice pentru tratare apa 
Utilizare ca intermediar 
Utilizare ca aditiv alimentar 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: In acest moment nu avem inca informatii privind restrictiile de 
utilizare. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa tehnica 
de securitate imediat ce vor fi disponibile. 

 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
Societatea :  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) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

0745 102 352 
 

mailto:stela.vizireanu@brenntag.ro
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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 (lu-vi; 8:30 – 15:30) 

 
 

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 

Corodarea pielii Categoria 1B --- H314 

 
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 
 

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 
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Simboluri de pericol :  

 

    

 
Cuvânt de avertizare : Pericol 

 
Fraze de pericol : H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 

ochilor. 
 

Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 

de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

 
Răspuns : P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. 

NU provocaţi voma. 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P308 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă 
expunere: 

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. 

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA 
(sau părul): scoateți imediat toată 
îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea 
cu apă/faceți duș. 

 
 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 

• Acid acetic 
 

2.3. Alte pericole 

Pentru rezultatele evaluarii PBT si vPvB a se vedea sectiunea 12.5. 
La temperaturi ridicate se degaja vapori care pot forma amestecuri explozive cu aerul. 

 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii  

3.1. Substanţe 
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Natură chimică : Soluţie apoasă 
 

 
Clasificare 

(REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Componente potenţial periculoase Continut (%) 
Clasă de pericol / Categorie 

de pericol 
Fraze de pericol 

Acid acetic 

Nr. Index : 607-002-00-6 
Nr. CAS : 64-19-7 

Nr.CE : 200-580-7 

Nr.REACH : 01-2119475328-30-xxxx 
Nr 

 50 -  80 Flam. Liq.3 
Skin Corr.1A 
 

H226 
H314 
 

 
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 : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.  
 

Dacă se inhalează : În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara 
zonei contaminate şi se lasă în stare de repaus. În caz de 
respiraţie neregulată sau de stop respiratoriu se va aplica 
respiraţie artificială. Se va chema de urgenţă medicul.  

 
În caz de contact cu 
pielea 

: Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Se va chema de urgenţă 
medicul.  

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

pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Se recomanda consult 
oftalmologic, imediat. Accidentatul va fi transportat la o clinica 
de oftalmologie, daca e posibil.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. 

Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană 
inconştientă să înghită. NU se va induce stare de vomă. Se va 
chema de urgenţă medicul.  

 

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. 
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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 

: Se va folosi apă, spumă rezistentă la alcooli, un produs chimic 
uscat sau bioxid de carbon. 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Jet de apă  

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

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: La temperaturi ridicate se degaja vapori care pot forma 
amestecuri explozive cu aerul. În caz de incendiu se pot forma 
produşi de descompunere periculoşi, cum ar fi: Oxizi de 
carbon 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale 
de protecţie pentru 
pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom.Se ve purta o îmbrăcăminte de protecţie adecvată 
(combinezon complet de protecţie) 

Recomandari 
suplimentare 

: Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise 
aflate în apropierea unor surse de incendiu.Incalzirea 
recipientelor poate provoca explodarea acestora din cauza 
cresterii presiunii in interiorul ambalajului.Se va colecta 
separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. 
Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. 

 
 

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 vor ţine 
persoanele la distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un 
loc protejat de vânt. Se va asigura sistem de ventilaţie 
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adecvat. Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. 
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu se vor respira vaporii 
sau jetul de pulverizare.  

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. Se va evita penetrarea produsului în subsol. Dacă 
produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Se va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul 
unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, 
pământ, kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un 
container pentru eliminare conform cu reglementările locale-
naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13).  

 

6.4. Trimitere la alte secţiuni 

Pentru informatii de urgenta vedeti datele din capitolul 1. 
Datele despre echipamentul personal de protectie se regasesc in capitolul 8. 
Consultati capitolul 13 pentru datele privind modul de tratare a deseurilor. 
 

 

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 asigura ventilaţie 
adecvată. Se va folosi echipament de protecţie individual. Se 
va evita contactul cu pielea şi ochii. Nu se vor respira vaporii 
sau jetul de pulverizare. În caz de formare de vapori şi de 
aerosoli se va purta un aparat respirator cu filtru adecvat. In 
locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevazute 
instalatii speciale pentru spalarea ochilor, in caz de accident. 

 
Măsuri de igienă 
 

: 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 evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Nu se vor 
respira vaporii sau jetul de pulverizare. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
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Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: A se păstra numai în ambalajul original. Se va păstra într-o 
zonă prevăzută cu podea rezistentă la acid. Materiale adecvate 
pentru containere: Oţel inoxidabil; polietilena 

 
Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - 
Fumatul interzis. Riscul de explozie scade simtitor la 
temperaturi de lucru mai mici cu 5°C decat punctul de 
aprindere. 

 
Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. Se va 
păstra într-un loc bine ventilat. 

 

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

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 
 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală  

8.1. Parametri de control 

Componente

: 

Acid acetic Nr. CAS 64-19-7 

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

 
DNEL   

Lucrători, Acut - efect local., Inhalare  
 

: 25 mg/m3 
 

DNEL   

Consumatori, Acut - efect local., Inhalare  
 

: 25 mg/m3 
 

DNEL   

Lucrători, Efecte locale - termen lung, Inhalare  
 

: 25 mg/m3 
 

DNEL   

Consumatori, Efecte locale - termen lung, Inhalare  
 

: 25 mg/m3 
 

Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) 

 
Apă proaspătă  : 3,058 mg/l 
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Apă de mare  
 

: 0,3058 mg/l 
 

degajari intermitente  
 

: 30,58 mg/l 
 

Sediment de apă curgătoare  
 

: 11,36 mg/kg greutate uscat 
 

Sediment marin  
 

: 1,136 mg/kg greutate uscat 
 

Sol  
 

: 0,478 mg/kg greutate uscat 
 

apa reziduala  
 

: 85 mg/l 
 

Alte valori limita de expunere 

 
EU: Legislatia europeana privind privind protectia impotriva riscurilor expunerii profesionale la 
agenti fizici, chimici si biologici., Limita de expunere ocupationala, timp lung  (TWA): 
10 ppm, 25 mg/m3 
Indicativ 
 
Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici conf. HG 1218/2006, 
Valoare limita de expunere 8 ore 
10 ppm, 25 mg/m3 

 

8.2. Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare 

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 

Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : Necesar, dacă valoarea limită de expunere a fost depăşită (spre 
exemplu VLE). 
Aparat respirator cu filtru pentru gaz 
Tipul filtrului recomandat:E 

 
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 
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de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

Material : cauciuc butil 
timpul de perforare : >= 8 h 
Grosimea mănuşilor : 0,5 mm 

 
Protecţia ochilor 

 
Sfat : Ochelari de protecţie perfect adecvaţi 

 
Protecţia pielii şi a corpului 

 
Sfat : Echipament de protectie rezistent la acizi 

 
 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. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 
 

 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice  

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  lichid 
 

Culoare :  incolor 
 

Miros :  înţepător(oare) 
 

Pragul de acceptare a mirosului :  nu există date 
 

pH  : < 2 ( 20 °C) 
 

Punctul de îngheţare : nu există date 
 

Temperatură de fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

: 104 °C  

 
Punctul de aprindere : > 60 °C  
Viteza de evaporare :  nu există date 
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Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu se aplică  

 
Limită superioară de explozie : 17 %(V)  

 
Limită inferioară de explozie : 4 %(V)  

 
Presiunea de vapori : 20 hPa (20 °C)  

 
Densitatea de vapori relativă : nu există date 

 
Densitate : 1,071 g/cm3 (20 °C)  

 
Solubilitate în apă: : solubil 

 
Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: nu există date 
 

Temperatura de autoaprindere : 550 °C  

 
Descompunere termică :  nu există date 

 
Vâscozitate dinamică : nu există date 

 
explozivitate :  Vaporii produsului impreuna cu aerul pot forma 

amestecuri explozive. 
 

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 condiţii normale. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial : Incompatibil cu agenţi oxidanţi. Degajează hidrogen în prezenţa 
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periculoase metalelor.  

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Căldură, flăcări şi scântei.Se va evita umiditatea.Produsul este 
higroscopic. 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi, Acizi, Baze, Alcooli, Metale uşoare, Acid azotic, 
Reactioneaza energic cu hidroxizii metalici. 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Prin încălzire se pot degaja vapori care se pot aprinde. 

 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice  

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Informaţii suplimentare 

 
Alte informatii 
toxicologice 
 

: Dacă este ingerat produce arsuri severe ale gurii şi gâtului precum 
şi un pericol de perforare a esofagului şi stomacului. 
 

Informaţii referitoare 
la efectele datorate 
expunerii umane 
 

: Leziuni ale creierului şi sistemului nervos central datorită expunerii 
cronice.,  
 

Componente

: 

Acid acetic Nr. CAS 64-19-7 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
LD50 : 3310 mg/kg (Şobolan)  

 

Inhalare 

 
LC50 : > 40 mg/l (Şobolan; 4 h)  

 

Dermic 
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  nu există date  
 

Iritaţie 

Piele 

 
Rezultat : Foarte coroziv (Iepure) (Ghid de testare OECD 404) 

 

Ochii 

 
Rezultat : efecte corozive (Iepure) (Ghid de testare OECD 405) 

Poate provoca leziuni ale corneei. 
Risc de leziuni oculare grave. 
 

Sensibilizare 

 
Rezultat : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. 

 

efecte CMR 

Proprietati carcinogene, mutagene si reprotoxice (CMR) 

 
Cancerogeniocitate 
 

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

Mutagenicitate 
 

: Testele in vivo nu au arătat efecte mutagene 
Testele in vitro nu au arătat efecte mutagene 
 

Toxicitate teratogenă 
 

: Rezultatele studiilor pe animale arată că produsul nu este 
teratogen la doze sub LD50 pentru mamă animalului și nu este 
toxic pentru embrionul sau dezvoltării fetale 

Genotoxicitate in vitro 

 
Rezultat : negativ (Studiul in vitro privind mutaţiile genetice pecelule de 

mamifere; Substanţă de test: Anhidridă acetică) (Ghid de testare 
OECD 476) 

 
  negativ (Studiul in vitro privind mutaţiile genetice pecelule de 

mamifere) (Ghid de testare OECD 473) 

 
  negativ ( studiu in vitro pentru mutatii celulare genetice ale non-

mamiferelor) (Ghid de testare OECD 471) 

 

Genotoxicitate in vivo 
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Rezultat : negativ (test in vivo)  

(Substanţă de test: Anhidridă acetică) (Ghid de testare OECD 474) 

 

Toxicitate teratogenă 

 
  (Iepure) 

(5 %; 13 d) 
(Directiva 67/548/CEE, Anexa V, B.31.) 
negativ 
 

  (Şobolan) 
(5 %; 10 d) 
(Directiva 67/548/CEE, Anexa V, B.31.) 
negativ 
 

  (Şoarece) 
(5 %; 10 d) 
(Directiva 67/548/CEE, Anexa V, B.31.) 
negativ 
 

Toxicitate asupra unui organ #intă specific 

Expunere unică 

 
Remarcă 
 

: Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice 
pentru organe ţintă, expunere unică. 
 

Expunere repetată 

 
Remarcă 
 

: Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice 
pentru organe ţintă, expunere repetată. 
 

Alte proprietati toxicologice 

Pericol prin aspirare 

 
  Nu există o clasificare a toxicitaţii la aspiraţie,  

 
 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice  

12.1. Toxicitatea 
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Componente

: 

Acid acetic Nr. CAS 64-19-7 

Toxicitate acută 

Peşte 

 
LC50 
 

: 75 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 h)  
 

LC50 
 

: 88 mg/l (Pimephales promelas; 96 h)  
 

LC50 
 

: > 300,82 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu); 96 h) 
(Ghid de testare OECD 203) 
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice 

 
EC50 
 

: > 300,82 mg/l (Daphnia magna (purice de apă); 48 h) (Îndrumar de 
test OECD, 202) 
 

alge 

 
EC50 
 

: > 300,82 mg/l (Skeletonema costatum; 72 h)  
 

Bacterii 

 
EC10 
 

: 1000 mg/l (Pseudomonas putida; 0,5 h)  
 

12.2. Persistența și degradabilitatea 

Componente

: 

Acid acetic Nr. CAS 64-19-7 

Persistența și degradabilitatea 

Persistenta 

 
Rezultat 
 

: nu există date 
 

Biodegradare 

 
Rezultat 
 

: 95 % (Timp de expunere: 5 zile) 
Uşor biodagradabil. 
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12.3. Potenţialul de bioacumulare 

Componente

: 

Acid acetic Nr. CAS 64-19-7 

Biocumulare 

 
Rezultat 
 

: log Pow -0,17  
 

  BCF: 3,16  
Produsul are potential redus de bioacumulare. 
 

12.4. Mobilitatea în sol 

Componente

: 

Acid acetic Nr. CAS 64-19-7 

Mobilitate 

 
Apă 
 

: Produsul este solubil in apa., Produsul va fi dispersat în diferite 
compartimente de mediu (sol/ apă/ aer).  
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

Componente

: 

Acid acetic Nr. CAS 64-19-7 

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

 
Rezultat 
 

: Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, toxică 
şi nici că se bioacumulează (PBT)., Această substanţă nu este 
considerată ca fiind foarte persistentă şi bioacumulatoare în 
proporţie mare (vPvB).  
 

12.6. Alte efecte adverse 

 

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 
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locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a 
deşeurilor. 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Ambalajele contaminate trebiue golite de tot produsul rezidual. 
Aceste ambalaje sunt considerate deseu periculos si vor fi 
ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in 
vigoare, de catre companii specializate. Dupa golirea 
ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in acelasi mod cu 
deseurile de produs. Bidoanele goale nu se vor arde nici nu 
se vor tăia cu un arzător. Pericol de explozie. 
 

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  

14.1. Numărul ONU 

2790 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

ADR : ACID ACETIC SOLUTIE 
RID : ACID ACETIC SOLUTIE 
IMDG : ACETIC ACID SOLUTION 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADR-Clasa 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului; Cod de 
restricţionare în tuneluri) 

: 8 

8; C3; 80; (E) 

RID-Clasa 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului) 

: 8 

8; C3; 80 

IMDG-Clasa 
(Etichete; Ghid de Urgenţă (EmS)) 

: 8 

8; F-A, S-B 
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14.4. Grup de ambalaje 

ADR : II 
RID : II 
IMDG : II 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Periculos pentru mediu conform ADR : nu 
Periculos pentru mediu in conformitate cu RID : nu 
Poluant marin in conformitate cu IMDG : nu 

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 
 

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: Acid acetic Nr. CAS 64-19-7 

 
Regulament (EU) 
528/2012 - BPR, anexaI, 
substante active 

:  Numar EC , 200-580-7;  

 
Regulamentul 
1451/2007/CE - Biocide, 
anexa I, OJ (L 325) 

:  Numar EC , 200-580-7; Este inclusă pe o listă 

 
EU. Directive 96/82/EC 
(Seveso II) 

:  Cantitate limitata stabilita pentru aplicarea Art.9: 50.000 tone; 
Inflamabil.; Partea 2: Categorii de substante si preparate 
nespecificate in partea 1. (acid acetic pur) 

   Cantitatea limita stabilita pentru aplicarea  art 6 si art. 7 5.000 
tone; Inflamabil.; Partea 2: Categorii de substante si preparate 
nespecificate in partea 1. (acid acetic pur) 

 
Situaţia notificării 
Acid acetic:

Legislatie in vigoare Notificare Număr de notificare 
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AICS DA  
DSL DA  
EINECS DA 200-580-7 
ENCS (JP) DA (2)-688 
IECSC DA  
ISHL (JP) DA (2)-688 
JEX (JP) DA (2)-688 
KECI (KR) DA KE-00013 
NZIOC DA HSR000975 
NZIOC DA HSR001580 
NZIOC DA HSR001581 
NZIOC DA HSR001582 
PICCS (PH) DA  
TSCA DA  

 
Informatii de notificare Statut  

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)  Da 

Canadian Domestic Substances List (DSL)  Da 

Korean Existing Chemicals Inventory (KECI (KR))  Da 

 

EU list of existing chemical substances (EINECS)  Da 

Japanese Existing and New Chemical Substances (MITI List) 

(ENCS)  

Da 

Inventory of Existing Chemical Substances (China) (IECS)  Da 

Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances 

(PICCS)  

Da 

Toxic Substance Control Act list (TSCA)  Da 

New Zealand Inventory of Chemicals (NZIOC)  Da 

 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

nu există date 
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16. Alte informaţii 
 

 

 
 Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 

 

R34 Provoacă arsuri. 

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

 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.  

 
 Informaţii suplimentare 

 
Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 

au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre 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. 
 

 
 
 


