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Informații de siguranță 
În conformitate cu prevederile Articolului 31 din REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals - Reglementări cu privire la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricțiile privind preparatele chimice) 1907/2006/EC, 
normele Agenției federale OSHA (Occupational Safety and Health Administration - Sănătate și siguranță ocupațională), sistemul WHMIS 

(Workplace Hazardous Materials Information System - Sistemul canadian de informare cu privire la materialele periculoase folosite la locul 
de muncă) 

 
Secțiunea I  Identificarea substanțelor/amestecului și a Companiei/Întreprinderii 

Distribuitor Producător Reprezentant CE 

Nume: Beckman Coulter Inc 
Adresă: 250 S Kraemer Blvd., 

Brea, 

CA  92821 
SUA 

 

Telefon +1-714-961-3659 

Fax +1-714-993-8737 

Nume: Canterbury Scientific Ltd 
Adresă: 71 Whiteleigh Avenue 

Christchurch, 8011 
NOUA ZEELANDĂ 

 
Program de lucru 9-17, ora locală 

 

Telefon +64 3 343 3345 

Fax +64 3 343 3342 

E-mail info@canterburyscientific.com 

Nume: Emergo Europe  
 
                          Prinsessegracht 20 

                             2514 AP The Hague 

                             Olanda 

 
Telefon +31 (0) 70 345 8570 

Fax +31 70 346 7299 

E-mail

 Europe@emergogroup.co

m 

Numele produsului Materiale de control lichid stabil pentru 

Hemoglobina A1c 

Nivelurile 1 și 2 

Codurile produselor: B12396,  B12397 

Utilizarea produselor Matrice lichidă stabilă lizată de sânge uman, destinată utilizării în vederea diagnosticării in vitro, ca material de control  al calității, pentru a 
evalua instrumentele de laborator / sistemele de agenți reactivi. 

Materialele de control vor fi manevrate și utilizate conform Instrucțiunilor de utilizare furnizate împreună cu trusa de control. 

 

Secțiunea II Identificarea pericolelor 

Descrierea produsului Amestec lichid, roșu vișiniu, care conține sânge uman 

Clasificare potrivit Regulamentului (CE) 
Nr. 1272/2008 

Nu este cazul 

Clasificarea produsului Aceste produse nu conțin ingrediente considerate a fi pericole fizice sau care pun în pericol sănătatea, conform normelor OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration - Sănătate și siguranță ocupațională) (29 CFR 1910.1200), WHMIS (Workplace 
Hazardous Materials Information System - Sistemul de informare cu privire la materialele periculoase folosite la locul de muncă) și 
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008. 

Situații de urgență NU SUNT ANTICIPATE EFECTE ADVERSE SEMNIFICATIVE ASUPRA SĂNĂTĂȚII, ÎN CAZUL ÎN CARE SUNT 
RESPECTATE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. 
Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole majore. Evitați contactul prelungit cu ochii, pielea și hainele. 

Material cu potențial biotoxic 

 

Secțiunea III Compoziție / Informații despre ingrediente 

Familie chimică Material de control lichid, lizat, din 
globule roșii umane stabilizate 

Denumire chimică Hemoglobină, umană 

Component Număr CAS Interval concentrație Simbol EEC/Fraze de risc 

Hemoglobină, umană 9008-02-0 130 – 150 g/l F Neclasificat 

Cianură de potasiu 151-50-8 <0,008% T+; R26/27/28, R32 N; 
R50/53 

Identitatea și concentrațiile altor ingrediente sunt protejate ca secret comercial. 

Secțiunea IV Măsuri de prim ajutor 
 

Contactul cu ochii Verificați dacă există și îndepărtați lentilele de contact. Clătiți imediat ochii cu apă din abundență, timp de cel puțin 15 minute, ridicând ocazional 
pleoapa superioară și pe cea inferioară. Adresați-vă medicului dacă apar iritații ale ochilor. 

Contactul cu pielea În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat locul cu apă din abundență, timp de cel puțin 15 minute, îndepărtând, totodată, obiectele de îmbrăcăminte și 
încălțăminte contaminate. Spălați hainele înainte de reutilizare. Spălați bine obiectele de încălțăminte înainte de reutilizare. Adresați-vă medicului dacă 
apar iritații ale pielii sau dacă produsul a intrat în contact cu o rană deschisă. 

Ingestie Clătiți bine gura cu apă. Nu vă provocați voma decât dacă personalul medical vă recomandă acest lucru. Nu administrați niciodată nimic pe cale 
orală unei persoane aflate în stare de inconștiență. Adresați-vă medicului dacă apar simptome. 

Inhalare Mutați la aer curat persoana expusă. Dacă persoana respectivă nu respiră, dacă respirația este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va apela 
la respirația artificială sau la administrarea de oxigen de către personal specializat. Slăbiți accesoriile strânse pe corp precum gulere, cravate, curele sau 
centuri. Adresați-vă medicului dacă apar simptome. 

Secțiunea V Măsuri de protecție împotriva incendiilor 
 

Inflamabilitatea produsului Acest produs nu este inflamabil. În caz de incendiu sau dacă este expus la temperaturi ridicate, se va face simțită o 

creștere de presiune, iar recipientul poate să explodeze. 

Mijloace de stingere a incendiilor În caz de incendiu, folosiți  apă pulverizată (perdea de ceață), spumă sau pulbere chimică. 

Mijloace nepotrivite Nu se cunosc 

Pericole speciale de expunere Izolați imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere, în cazul producerii unui incendiu. 

Nu se vor lua măsuri care să implice riscuri personale sau fără o pregătire corespunzătoare în prealabil. 

Produse cu combustie periculoasă Nu există informații specifice.                    

Echipament special de protecție pentru Pompierii vor purta echipament special de protecție și aparate autonome de respirație (SCBA - self-contained breathing apparatus) cu 
pompieri    mască facială completă, care funcționează pe bază de presiune pozitivă 

. 
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Secțiunea VI Măsuri în caz de pierderi accidentale 
 

Măsuri de protecție personală Nu se vor lua măsuri care să implice riscuri personale sau fără o pregătire corespunzătoare în prealabil. 

Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul personalului inutil și neprotejat. Nu atingeți și nu călcați pe materialul vărsat. 
Purtați echipament personal de protecție corespunzător (vezi Secțiunea VIII). 

Măsuri de protecție pentru mediul Evitați împrăștierea materialului vărsat, precum și scurgerea acestuia sau contactul cu solul, cursurile de apă, canalele de scurgere 

înconjurător. sau Canalizările. Anunțați autoritățile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizări, cursuri de apă,  

 sol sau aer) 

 
Deversare la scară redusă Opriți scurgerea, dacă acest lucru nu implică alte riscuri. Mutați containerele din zona cu lichid vărsat. Diluați cu apă și 

curățați cu mopul sau ștergeți cu un material uscat inert și puneți într-un container adecvat eliminării deșeurilor. Aruncați 
deșeurile apelând la un prestator de servicii autorizat în vederea eliminării deșeurilor. 

 

Secțiunea VII Manevrare și depozitare 
 

Manevrare Purtați echipament personal de protecție corespunzător (vezi Secțiunea VIII). Mâncatul, băutul și fumatul vor fi interzise în zonele în 
care sunt manevrate, depozitate și procesate aceste materiale. Muncitorii se vor spăla pe mâini și pe față înainte să mănânce, să 
bea sau să fumeze. 

Depozitare Se va depozita în conformitate cu reglementările specifice locale. Se va păstra în ambalajul original, protejat de lumina directă a 
soarelui, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de alte materiale incompatibile (vezi Secțiunea X) și, respectiv, de 
alimente sau băuturi. Condițiile de depozitare vor fi conforme cu condițiile menționate în Informațiile de utilizare. 
Recipientul va fi păstrat închis ermetic și sigilat până când produsul este gata de utilizare. Recipientele care au fost deschise vor 
fi atent resigilate și ținute în poziție verticală, pentru a preveni scurgerile. A nu se păstra în recipiente neetichetate. Folosiți un 
ambalaj adecvat, pentru a evita contaminarea mediului înconjurător. 

 

Secțiunea VIII Controlul expunerii și protecția personală 
 

Denumirea produsului  Limite de expunere 

Control lichid stabil pentru hemoglobina A1C Nu a fost stabilit 

nivelurile 1 și 2  

 

Consultați autoritățile locale pentru a afla informații cu privire la limitele de expunere acceptabile. 
 

Proceduri recomandate de 
monitorizare 

Dacă acest produs conține ingrediente cu limite de expunere, poate fi necesară monitorizarea personală, biologică sau a atmosferei 
la locul de muncă, pentru a stabili eficiența sistemului de ventilație sau a altor măsuri de control, și/sau necesitatea utilizării unui 
echipament de protecție respiratorie 
 

Măsuri de ordin tehnic Nu există cerințe speciale privind ventilarea. O ventilație generală bună ar trebui să fie suficientă pentru a controla expunerea 
muncitorilor la substanțele contaminante aeropurtate. Dacă acest produs conține ingrediente cu limite de expunere, apelați la 
metode de izolare a procesului, la ventilație de evacuare sau la alte metode de control tehnic, pentru a menține nivelul de 
expunere a muncitorilor sub limitele recomandate sau statutare. 
Spălați-vă bine pe mâini, pe antebrațe și pe față după ce ați venit în contact cu substanțe chimice și înainte de a mânca, a bea, a 
fuma și a utiliza toaleta la sfârșitul programului de lucru. Vor fi folosite tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea 
potențial contaminată. Spălați hainele contaminate înainte de reutilizare. Asigurați-vă că instalațiile pentru spălarea ochilor și 
dușurile de siguranță sunt aproape de postul dumneavoastră de lucru 
 

Protecție personală  
Respirație 

Utilizați un aparat respirator de purificare a aerului sau alimentat cu aer, montat corespunzător, care să fie conform cu unul din 
standardele aprobate, în cazul în care, în urma procedurii de evaluare a riscurilor, se constată că acest lucru este necesar. Selecția 
aparatului respirator se va face în funcție de nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, de pericolele pe care le prezintă 
produsul și de limitele de siguranță ale aparatului ales 
 

Mâini Mănuși impermeabile, rezistente chimic, conforme cu unul din standardele aprobate, vor fi purtate în orice moment la manevrarea 
produselor chimice, în cazul în care, în urma procedurii de evaluare a riscurilor, se constată că acest lucru este necesar. 

 

Ochi Ochelari de protecție conformi cu unul dintre standardele aprobate vor fi purtați în cazul în care, în urma procedurii de 
evaluare a riscurilor, se constată că acest lucru este necesar, pentru a evita expunerea la stropi, vapori sau pulberi. 

 

Piele Va fi ales un echipament personal de protecție pentru corp corespunzător, în funcție de sarcina efectuată la un moment dat și de 
riscurile implicate, acesta urmând a fi aprobat de un specialist, înainte ca persoana să intre în contact cu produsul 
 

Metode de control 

al expunerii la mediu 
 

Emisiile aparatelor de ventilație sau echipamentul utilizat pe durata procedurii de lucru vor fi verificate pentru a garanta 
conformitatea lor cu prevederile legislației privind protecția mediului. În unele situații, vor fi necesare epuratoare de aer , filtre sau 
modificări tehnice ale echipamentelor, pentru a reduce emisiile la un nivel acceptabil 

 

Secțiunea IX Proprietăți fizice și chimice 
 

Denumire produs Control lichid stabil pentru hemoglobina A1c, Nivelul 1 Control lichid stabil pentru hemoglobina A1c, Nivelul 2 

Stare de agregare Lichid 
 

Lichid 
 

Culoare Transparent, roșu vișiniu 
 

Transparent, roșu vișiniu 
 

Miros Miros vag de sânge  
 

Miros vag de sânge  
 

Prag de miros Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

pH Neutru 
 

Neutru 
 

Punct de topire/îngheț Punct de Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

fierbere și Interval de fierbere  Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Punct de aprindere  Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Rata de evaporare Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Flamabilitate / Flamabilitate 
minimă/maximă 

Nu se aplică 
 

Nu se aplică 
 

Presiunea vaporilor Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Densitatea vaporilor       Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Solubilitate Nu se aplică 
 

Nu se aplică 
 

Coeficient de partiție Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Temperatură de autoaprindere Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Temperatură de descompunere Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Greutate moleculară  Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Formulă moleculară Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Volatilitate Nu este disponibil  
 

Nu este disponibil  
 

Vâscozitate Nu este disponibil Nu este disponibil 
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Secțiunea X Stabilitate și reactivitate 

Reactivitate Nu există informații specifice. 

Stabilitate chimică Produsul este stabil chimic 

Probabilitate de reacții 

periculoase 

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu apar reacții periculoase. 

Condiții ce vor fi evitate Nu există informații specifice. 

Materiale incompatibile Nu există informații specifice. Nu este disponibil. 

Produse 

de descompunere periculoase 

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu apar produse de descompunere periculoase. 

Polimerizare periculoasă În condiții normale de depozitare și utilizare, nu se produce o polimerizare periculoasă. 

 

Secțiunea XI       Informații toxicologice 
Pentru informații despre căile probabile de expunere și despre simptomele legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice, vă rugăm să consultați Secțiunea VI. 
Efecte imediate – Pe termen scurt Nu se cunosc efecte semnificative  
Efecte întârziate – Pe termen scurt   Nu se cunosc efecte semnificative  
Efecte cronice – Pe termen scurt                 Nu se cunosc efecte semnificative  
Efecte imediate – Pe termen lung  Nu se cunosc efecte semnificative  
Efecte întârziate – Pe termen lung               Nu se cunosc efecte semnificative  
Efecte cronice – Pe termen lung  Nu se cunosc efecte semnificative 

 

Statele Unite 
 

 

 

 

 

 

 

Canada 

 

 

Toxicitate acută Conține <0,008% de KCN (Cianură de potasiu) KCN are o toxicitate orală acută (LD 50) de 5mg/kg 
[șobolani]. Toxicitate cronică Nu este disponibil 

    Carcinogenicitate              Nu este disponibil        
Mutagenicitate   Nu este disponibil  
Teratogenicitate  Nu este disponibil   
Toxicitate reproductivă Nu este disponibil 

 
Toxicitate acută Conține <0,008% de KCN KCN are o toxicitate orală acută (LD 50) de 5mg/kg [șobolani].  
Toxicitate cronică Nu este disponibil 
Carcinogenicitate  Nu este disponibil   
Mutagenicitate  Nu este disponibil   
Teratogenicitate Nu este disponibil   
Toxicitate reproductivă Nu este disponibil

Acest produs nu conține substanțe chimice periculoase incluse în Raportul privind substanțele cu potențial cancerigen (ultima ediție) din cadrul Programului Național de Toxicologie 
(NTP) sau a fost dovedit a fi un potențial agent cancerigen în Monografiile (ultima ediție) Agenției Internaționale de Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) sau de către OSHA. 

 

Secțiunea XII       Informații ecologice 

 

Efecte asupra mediului  Nu se cunosc efecte semnificative sau pericole majore. 

Ecotoxicitate acvatică Nu sunt disponibile alte informații relevante. 
Biodegradabilitate  Nu sunt disponibile alte informații relevante. 

 Persistență și degradabilitate    Nu sunt disponibile alte informații relevante.  
Potențial de bioacumulare  Nu sunt disponibile alte informații relevante.  
Mobilitate în sol  Nu sunt disponibile alte informații relevante. 

Alte efecte adverse Nu permiteți ca produsul să se infiltreze în pânza de apă freatică, în cursurile de apă sau în sistemul de canalizare. 

   Pericol pentru apa potabilă. 

 

Secțiunea XIII Considerații privind eliminarea acestor materiale 
 

Eliminarea deșeurilor Acolo unde este posibil acest lucru, producerea de deșeuri va fi evitată sau redusă la minimum. Containerele sau sacii goi pot 

conține reziduuri de produse. Acest material și containerul în care este depozitat vor fi eliminate într-o manieră sigură. Aruncați 
surplusul și produsele non-reciclabile apelând la un prestator de servicii autorizat în vederea eliminării deșeurilor. Procedura de 
eliminare a acestui produs, a soluțiilor și a produselor înrudite va respecta în orice moment prevederile privind protecția mediului 
înconjurător și legislația cu privire la eliminarea deșeurilor, precum și cerințele autorităților regionale și locale. Evitați împrăștierea 
materialului vărsat, precum și scurgerea acestuia sau contactul cu solul, cursurile de apă, canalele de scurgere sau canalizările. 

 

Eliminarea produsului se va face în conformitate cu normele și reglementările regionale, naționale și locale în vigoare. 

A se vedea Secțiunea VII: MANEVRARE ȘI DEPOZITARE și Secțiunea VIII: CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ pentru 

informații suplimentare privind manevrarea produsului și protecția angajaților. 

Secțiunea XIV Informații privind transportul 

Reglementări privind transportul internațional 
 

Clasificare DOT (Departamentul de transport) 

Număr UN 
Control lichid stabil pentru hemoglobina A1c, Nivelul 1  Control lichid stabil pentru 

hemoglobina A1c, Nivelul 2 

Nu este reglementat   

Nu este reglementat 

Clasificare TDG (Transport mărfuri periculoase)   

Număr UN 
Control lichid stabil pentru hemoglobina A1c, Nivelul 1  Control lichid stabil pentru 

hemoglobina A1c, Nivelul 2 

Nu este reglementat  

 Nu este reglementat 

Clasificare Mexic   

Număr UN Control lichid stabil pentru hemoglobina A1c, Nivelul 1  Control lichid stabil pentru 
hemoglobina A1c, Nivelul 2 

Nu este reglementat   
Nu este reglementat 

Clasificare MIGD   

Număr UN Control lichid stabil pentru hemoglobina A1c, Nivelul 1  Control lichid stabil pentru 
hemoglobina A1c, Nivelul 2 

Nu este reglementat   
Nu este reglementat 

Clasificare IATA-DGR   

Număr UN Control lichid stabil pentru hemoglobina A1c, Nivelul 1  Control lichid stabil pentru 
hemoglobina A1c, Nivelul 2   

Nu este reglementat 
Nu este reglementat 
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Secțiunea XV       Informații privind reglementările în domeniu 

 

Statele Unite 
Clasificare HCS 
Comunicări standard privind pericolele) 

Nu este reglementat 

Reglementările federale din Statele Unite TSCA (Legea controlului substanțelor toxice) 8(a) IUR: apa 
Inventarul Statelor Unite (TSCA 8b): Nu a fost stabilit. 
SARA 302/304/311/312 Substanțe extrem de periculoase: Nu au fost găsite produse.  
SARA 302/304 notificări și planificări de urgență: Nu au fost găsite produse. 
SARA 302/304/311/312 substanțe chimice periculoase: Nu au fost găsite produse. 
SARA 311/312 MSDS distribuție - inventar substanțe chimice - identificare pericole: Nu au fost 
găsite produse. 

Reglementări statale California Prop 65: Nici unul dintre componente nu este 
inclus pe listă.  
Legea pentru ape curate (CWA) 307: Nu au fost găsite 
produse.  
Legea pentru ape curate (CWA) 311: Nu au fost găsite 
produse. 
Legea pentru aer curat (CAA) 112 prevenirea emisiilor periculoase: Nu au fost găsite produse.  
Legea pentru aer curat (CAA) 112 substanțe inflamabile reglementate: Nu au fost găsite 
produse.  
Legea pentru aer curat (CAA) 112 substanțe toxice reglementate: Nu au fost găsite produse. 
Connecticut, Raportul privind substanțele cu potențial cancerigen Nici unul dintre componente 
nu este inclus pe listă. Connecticut, Sondaj privind materialele periculoase: Nici unul dintre 
componente nu este inclus pe listă.  
Florida, Substanțe reglementate: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă. 

Illinois, Legea siguranței privind substanțele chimice: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă. 

Illinois, Legea informării angajaților cu privire la substanțele toxice: Nici unul dintre componente 
nu este inclus pe listă. 
Louisiana, Sistemul de raportare; Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă. 
Louisiana, legea deversărilor de substanțe periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă. 
Massachusetts, legea deversărilor de substanțe periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus 
pe listă.  
Massachusetts, Substanțe reglementate: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă.  
Michigan, Materiale periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă.  
Minnesota, Substanțe periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă. 
New Jersey, Substanțe periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă.  
New Jersey, legea deversărilor de substanțe periculoase: Nici unul dintre componente 
nu este inclus pe listă. 
New Jersey, Legea prevenirii catastrofelor toxice: Nici unul dintre componente nu este inclus 
pe listă.  
New York, Substanțe extrem de periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus pe 
listă. 
New York, Sistemul de raportare privind emisiile chimice și toxice: Nici unul dintre componente nu este 
inclus pe listă.  
Pennsylvania, RTK, Substanțe periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă. 
Rhode Island, Substanțe periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă 

Inventarul Statelor Unite 

(TSCA 8b 
Nu a fost stabilit. 

Inventarul canadian: Nu a fost stabilit. 

Folosit exclusiv în scopuri de diagnostic medical 
Canada Liste canadiene  

 
 

 

CEPA Substanțe toxice: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă. 
ARET, Canada: Nici unul dintre componente nu este 
inclus pe listă.  
NPRI, Canada: Nici unul dintre componente nu este 
inclus pe listă. 
Alberta, Lista substanțelor periculoase: Nici unul dintre componente nu 
este inclus pe listă.  
Ontario, Lista substanțelor periculoase: Nici unul dintre componente nu 
este inclus pe listă.  
Quebec, Lista substanțelor periculoase: Nici unul dintre componente nu este inclus pe listă 

Inventarul canadian Nu a fost stabilit 
Acest produs a fost clasificat în conformitate cu criteriile de risc stabilite în Normele privind Produsele Controlate, iar MSDS conține toate informațiile prevăzute de Normele privind 
Produsele Controlate 

 

Secțiunea XVI       Alte informații 
Reglementări UE 

Fraze de risc 

UE 

Acest produs nu fost clasificat în conformitate cu legislația.   

Reglementări internaționale Inventarul australian (AICS): Nu a fost stabilit. 

Inventarul chinez  (IECSC): Nu a fost stabilit. Inventarul japonez 
(ENCS): Nu a fost stabilit. Inventarul japonez (ISHL): Nu a fost 

stabilit. Inventarul coreean (KECI): Nu a fost stabilit. 
Inventarul substanțelor chimice, Noua Zeelandă (NZIoC): Nu a 

fost stabilit. 

Inventarul filipinez (PICCS): Nu a fost stabilit 

 

Index de evaluare NFPA Sănătate Flamabilitate Reactivitate Măsuri de precauție speciale 

Sănătate: 1 = Atenție! Poate provoca iritații   
Flamabilitate: 0 = nu e inflamabil   
Reactivitate: 0 = stabil, nu reacționează când este 
amestecat cu apa. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Nu există 

 

Descrierea Clasei de risc și a Frazelor de risc 

T+ Foarte toxic 

N Periculos pentru mediul înconjurător 

R26/27/28 Foarte toxic la inhalare, în contact cu pielea și dacă este înghițit  
R32 În urma contactului cu acid, eliberează gaze foarte toxice 

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. 
 

Aviz pentru cei care citesc 

După toate datele pe care le deținem, informațiile cuprinse în acest document sunt corecte. Cu toate acestea, fabricantul mai  sus menționat nu își asumă nici 
un fel de răspundere în ceea ce privește corectitudinea sau integritatea informațiilor conținute aici. 

Decizia finală cu privire la oportunitatea utilizării oricărui material este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole necunoscute și 
vor fi utilizate cu precauție. Deși unele dintre pericole sunt descrise în prezentul document, nu putem garanta că acestea sunt singurele pericole existente. 

 
Data ultimei revizii: 18/11/2017 


