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SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A 
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII  

 
1.1. Element de identificare a produsului  

Denumire comercială:   APIMIL  

 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate  
1.2.1 Utilizări relevante identificate  
Produs apicol pentru calmarea comportamentului agresiv al albinelor. 
 
1.2.2 Utilizări contraindicate 
Nu este cazul. 
 
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 
ICB Pharma Tomasz Swietoslawski, Pawel Swietoslawski Spolka Jawna 
Adresa: Mozdzierzowcow 6a, 43-602 Jaworzno, Polonia 
Telefon: +48 32 745 47 00 
e-mail: office@icbpharma.com 
Persoană responsabilă pentru fișa cu date de securitate: e-mail: grzegorz.zmijowski@icbpharma.com 
 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: 
112 - număr de urgență 
+48 32 745 47 00 (între orele de lucru 8:00 – 16:00) – nr. telefon producător 
 

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 
Încadrarea conform Dispoziției (CE) Nr. 1272/2008:  

 
Produsul nu este clasificat a fi periculos conform reglementărilor aplicabile. 

Pericol pentru sănătate: nu este cazul 
Pericol pentru mediu: nu este cazul 
Pericole fizice/chimice: nu este cazul 
 
2.2. Elemente pentru etichetă 
Marcare conform Dispoziției (WE) Nr. 1272/2008:  

 

Pictograme de pericol: 
Nu este cazul 

Cuvântul de avertizare: 
Nu este cazul 
 
Fraze de pericol: 
Nu este cazul 

Fraze de precauție: 
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

EUH 208 Conține: citral, 2-metoxi-4- (prop-2-en-1-il)fenol. Poate provoca o reacție alergică. 
 
2.3. Alte pericole 
Amestecul nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Anexa XIII a Regulamentului 
REACH.  
 

mailto:office@icbpharma.com
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SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 

 
3.2. Amestecuri 
Acest produs este un amestec. 

Conținut de substanțe periculoase (ingredientele amestecului prezentate mai jos sub limitele de concentrare 
generale sau specifice, care nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB, nu figurează pe lista SVHC, și a căror Valori-
limită de expunere profesională în mediul de lucru nu sunt dezvăluite): 
 

Denumire Identificatoare Concentrare Clasificare CLP 

3,7-dimethylokta-2,6-
dienal (citral)1) 

CAS: 5392-40-5 0,1 -< 1,0% w/w Piele Irit. 2, H315 

Ochi Irit. 2, H319 

Piele Sens. 1B, H317 

WE: 226-394-6 

Nr. indice: indisponibil 

nr. înregistrare REACH: 
01-2119462829-23 

 
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea Secțiunea 16. 
1) Valorile-limită de expunere profesională sunt indicate pentru substanță – a se vedea Secțiunea 8. 
 
 

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
În cazul apariției reacțiilor adverse, se va întrerupe expunerea la produs. În caz de neclarități se va consulta un 
medic și i se va arăta eticheta sau fișa cu date de securitate a produsului. Persoanei afectate i se va asigura 
acces la aer proaspăt, se va păstra în mediu cald și calm, cu asistență medicală. Dacă persoana afectată nu 
respiră, este posibilă necesitatea aplicării măsurilor de prim-ajutor. În caz de pierdere a conștiinței, persoana 
afectată se va poziționa și, dacă este posibil, transporta într-o poziție de recuperare. Nu administrați nimic pe cale 
orală persoanelor inconștiente.  
 
Protecția personalului care acordă primul ajutor: 
NU UITAȚI – în primul rând asigurați-vă de propria siguranță. Nu întreprindeți acțiuni care ar pune în pericol 

salvatorul, cu excepția personalului instruit corespunzător și conștient de riscuri. 

În caz de contact cu pielea: 
îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. În caz de contact direct al produsului cu pielea, spălați zona afectată cu 

multă apă. 

În caz de contact cu ochii: 
desfaceți pleoapele și clătiți ochii cu apă curată sau o soluție pentru spălarea ochilor corespunzătoare timp de cel 
puțin 15 minute. Nu vă frecați ochii. Evitați jeturile puternice de apă – risc de rănire a corneelor. Consultați un 
oftalmolog dacă apar simptome negative. 

În caz de inhalare: 
în cazul în care apar simptome de otrăvire, scoateți persoana afectată din zona periculoasă și asigurați-i accesul 
la aer proaspăt. Consultați un medic dacă simptomele persistă sau se agravează. 

În caz de ingerare: 
clătiți gura și gâtul cu apă. Asigurați persoanelor conștiente multă apă de băut imediat după ingerare. Nu 
provocați voma. Nu administrați nimic pe cale orală persoanelor inconștiente. În caz de senzație de rău, contactați 
un medic. 
 
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
Simptome acute – nu există date 
Simptome întârziate – posibilă reacție alergică în caz de sensibilitate deosebit de ridicată 
Efectele expunerii – nu există date 
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4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 
Mențiune pentru medic: tratament simptomatic. Decizia privind procedura de urmat se ia de către medic în urma 
evaluării aprofundate a stării persoanei afectate.  
 

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Agenți de stingere adecvați: 
În general sunt adecvate toate tipurile de agenți de stingere. Utilizați spumă, CO2 sau pulbere uscată pentru 
stingerea incendiilor mici. 

În caz de incendii mari, utilizați spumă sau ceață de apă. 

Agenți de stingere neadecvați: 
Nu există instrucțiuni specifice. Luați în considerare materialele din împrejurimi pentru a determina caracteru l 
adecvat al agenților de stingere. NU SE RECOMANDĂ utilizarea unui jet de apă puternic – risc de răspândire a 
flăcărilor. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
În cazul unu incendiu pot fi emanate gaze toxice – dioxizi de carbon, alte gaze nocive. Evitați respirarea 
produselor de combustie, deoarece reprezintă un risc de sănătate. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 
Utilizați în mod obligatoriu aparatul de protecție respiratorie personal și îmbrăcămintea de protecție 
corespunzătoare în timpul stingerii flăcărilor și curățeniei în urma incendiilor în încăperi închise și slab ventilate. 

În general: îndepărtați din zona de pericol toate persoanele neautorizate, neimplicate în stingerea incendiului, 
ordonați evacuarea, dacă este cazul. Eliminați toate sursele de aprindere. În cazul unui incendie, răciți 
recipientele și rezervoarele. Nu lăsați agenții de stingere utilizate pentru stingerea flăcărilor să ajungă în apele 
curgătoare. Nu eliminați agenții de stingere în sistemul de canalizare. 
 

 

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: 
Limitați accesul la zona contaminată a persoanelor prezente. În caz de deversări mari, izolați zona afectată. 
Utilizați echipament de protecție personală. Asigurați ventilație corespunzătoare. 

Pentru personalul care intervine în situații de urgență 
Urmați instrucțiunile, utilizați măsuri corespunzătoare de protecție personală. 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 
În cazul eliberării unor cantități mari din produs, luați măsuri pentru a împiedica răspândirea produsului în mediu. 
Nu lăsați produsul să ajungă în canalizare, apele de sol, în sol și în apele curgătoare. În cazul în care o cantitate 
semnificativă din produs ajunge în ape, notificați autoritățile competente. 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
În cazul în care recipientul este deschis, și are loc o deversare, izolați sursa deversării, vărsați produsul într-un 
recipient gol. Tratați produsul deversat cu un material absorbant corespunzător (nisip, rumeguș, diatomit, 
vermiculit, absorbant universal), colectați materialul în recipientele prevăzute și predați-l pentru a fi eliminat. 
Deversarea amestecului se poate neutraliza cu bicarbonat de sodiu. Curățați suprafața contaminată. Lucrările de 
întreținere și curățenie se vor efectua cu ventilație corespunzătoare. 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni 
Echipament de protecție personală – secțiunea 8 
Eliminarea deșeurilor – secțiunea 13 
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SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA 

 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
Utilizați produsul numai conform destinației. Citiți eticheta înainte de utilizarea produsului. Lucrați în conformitate 
cu principiile privind sănătatea și securitatea. Spălați-vă pe mâini înainte de pauză și după terminarea lucrului. 
Utilizați echipament de protecție personală. Evitați contactul cu ochii și pielea. Asigurați ventilație 

corespunzătoare. Nu consumați produsul. Mențineți curățenia și ordinea în timpul manipulării produsului. 

Instrucțiuni specifice privind prevenirea incendiului și exploziei: nu este cazul. 

Igienă industrială: 
- asigurați ventilație corespunzătoare (ventilație generală și ventilație locală prin aspirație) 
- asigurați un loc pentru clătirea ochilor și pielii 
- spălați-vă pe mâini cu apă și săpun înainte de mese, fumat și după lucru 
- curățați imediat produsul deversat 
- aplicați măsuri de precauție generală în timpul lucrului cu substanțe chimice 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 
Depozitați produsul numai în recipientele originale, închise etanș. Evitați contactul cu apa și umezeala în timpul 
depozitării. Nu îndepărtați eticheta de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor, a se ține departe de 
alimente, băuturi și furaje. A se depozita la temperaturi între 5 și 35 °C. 

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 
Nu există date disponibile cu excepția utilizărilor indicate la subsecțiunea 1.2. 
 

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ 

 
8.1. Parametri de control 
Există un standard de expunere alocat componentelor periculoase ale prezentului produs. 3,7-dimetylookta-2,6-
dienal 
(citral), CAS: 5392-40-5 are TLV stabilit. Verificarea legislației naționale pentru concentrațiilor exacte și metodelor 
de control ale spațiului de lucru este obligatorie. 

8.2. Controale ale expunerii 
Controale tehnice ale expunerii: 
este necesară ventilația locală prin aspirație, ceea ce îndepărtează vaporii din locațiile de emisie ale produsului, 
precum și ventilația generală a încăperilor. 

Măsuri de protecție individuală: 
Necesitatea și caracterul corespunzător al echipamentelor de protecție personală se va evalua în baza pericolului 
reprezentat de produs și a condițiilor în care acesta este utilizat. Utilizați echipament de protecție personală care 

provine în mod exclusiv de la producători respectabili. 

Protecția organelor respiratorii: 
Nu este necesară în condiții normale. 

Protecția mâinilor: 
Purtați mănuși de protecție. 
Materialul din care sunt fabricate mănușile de protecție trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs. Utilizați 
mănuși de protecție fabricate din neopren sau nitril. Grosime minimă 0.4 mm. Dacă se preconizează expunere 
îndelungată sau frecventă la produs, se recomandă purtarea mănușilor cu clasa de protecție 5 (timp de 
pătrundere de peste 240 minute conform PN-EN 374). Dacă se preconizează expunere scurtă la produs, se 
recomandă purtarea mănușilor cu clasa de protecție 3 sau mai mare (timp de pătrundere de peste 60 minute 
conform PN-EN 374). Rezistența materialelor din care se fabrică mănușile trebuie verificate înainte de utilizare. 
Trebuie obținute de la producătorul mănușilor informațiile cu privire la timpul de permeație a substanței și trebuie 
verificat timpul indicat. Mănușile se vor verifica înainte de utilizare. Utilizați procedura corectă pentru îndepărtarea 
mănușilor (fără a atinge suprafața exterioară a mănușilor) pentru a evita contactul produsului cu pielea. Eliminați 
mănușile contaminate după utilizare conform reglementărilor aplicabile. Se recomandă schimbarea în mod 
regulat a mănușilor și înlocuirea imediată a lor în cazul în care arată semne de deteriorare, daune (ruperi, 
perforări) sau schimbări ale aspectului (decolorare, elasticitate, formă). 
 



 

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE  
întocmită conform Art. 31 al Regulamentului (CE) Nr. 

1907/2006 (REACH) și Regulamentului (UE) nr. 2015/830  Pagina 
5/9 

Ediție 
1.1 

Data emiterii 
01.11.2016 

Data reviziei 
15.05.2020 

 

5/9 oldal 
 

Protecția ochilor: 
purtați ochelari de protecție în timpul lucrului cu produsul. Pentru protecția ochilor, utilizați echipamentul certificat 
în conformitate cu standardele relevante. 

Protecția pielii: 
utilizați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare în timpul lucrului cu produsul. 

Standarde privind echipamentele de protecție: 
EN 140:2001 Aparate de  protecție respiratorie – Semi-măști și sferturi de măști – Cerințe, testare, marcare. 
EN 143:2004 Aparate de  protecție respiratorie – Filtre de particule – Cerințe, testare, marcare. 
En149+A1:2010 Aparate de  protecție respiratorie –  Semi-măști filtrante împotriva particulelor – Cerințe, testare, 
marcare. 
EN 14387+A1:2010 Aparate de  protecție respiratorie – Filtre împotriva gazelor și filtre combinate – Cerințe, 
testare, marcare. 
EN 374-1:2017-01 Mănuși de protecție împotrivă produselor chimice și microorganismelor – Partea 1: 
Terminologie și cerințe de performanță privind riscurile chimice. 
EN 374-2:2015-04 Mănuși de protecție împotrivă produselor chimice și microorganismelor – Partea 2: 
Determinarea rezistenței la penetrare. 
EN 16523-1+A1:2018-11 Determinarea rezistenței la permeație prin chimicale a materialului – Partea 1: 
Permeație prin chimicale lichide potențial periculoase în condiții de contact continuu. 
EN 166:2005 Protecție individuală a ochilor. Specificații. 
EN 14605+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecție împotrivă produselor chimice lichide – Cerințe de performanță 
pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătura sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), 
inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite parți ale corpului (Tipurile PB [3] și PB [4]). 
EN ISO 20344:2012 Echipament de protecție individuală – Metode de testare ale încălțămintei 

Limitarea și supravegherea expunerii în mediul ambiant 
Nu lăsați cantități mari din produs să ajungă în apele subterane, canalizare, apele reziduale sau sol. 
 
 

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE 

 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
Aspect: Lichid alb la alburiu 
Odoare: Caracteristică 
Pragul de acceptare a mirosului: Nu există date 
pH: Nu există date 
Punct de topire/punct de îngheț: Nu există date 
Punct inițial de fierbere și interval de fierbere: Nu există date 
Temperatură de aprindere (°C): Nu există date 
Rată de evaporare: Nu există date 
Inflamabilitate: Nu există date 
Inflamabilitate superioară/inferioară sau limite 
explosive: 

Nu este cazul 

Presiunea vaporilor: Nu există date 
Densitatea vaporilor: Nu există date 
Densitate (20 °C): 1,1 g/cm3 
Solubilitate în apă: Nu există date 
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă: Nu există date 
Temperatură de autoaprindere: Nu există date 
Temperatură de descompunere Nu există date 
Viscozitate: Nu există date 
Proprietăți explosive: Nu conține ingrediente cu proprietăți explosive 
Proprietăți oxidante : Nu conține ingrediente cu proprietăți oxidante 
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9.2. Alte informații 
Nu există date disponibile 
 

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

 
10.1. Reactivitate: 

Produsul nu este reactiv în condiții normale de depozitare și manipulare. 

10.2. Stabilitate chimică: 
Stabil în condiții normale. 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase 
Nu există date disponibile. 

10.4. Condiții de evitat 
Lumina directă a soarelui, surse de căldură, temperaturi scăzute (<0 °C) și temperaturi ridicate (>35 °C) 

10.5. Materiale incompatibile 
Oxidanți puternici 

10.6. Produși de descompunere periculoși 
În condițiile recomandate de depozitare și manipulare, produsul nu se descompune cu generarea produșilor de 
descompunere periculoși. 

 

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

 
11.1. Informații privind efectele toxicologice: 
Produsul nu a fost testat cu privire la pericolele pentru sănătate. Clasificarea produsului a fost realizată prin 

metoda de calculare conform regulamentului 1272/2008 în baza conținutului de ingrediente periculoase: 

Toxicitate acută: 
Toxicitate acută orala: produsul nu îndeplinește criteriile pentru clasificare, ATEmix > 2000 mg/kg 
Toxicitate acută dermică:  produsul nu îndeplinește criteriile pentru clasificare, ATEmix > 2000 mg/kg 
Toxicitate acută prin inhalare: produsul nu îndeplinește criteriile pentru clasificare, ATEmix > 5 mg/l 
Corodarea/iritarea pielii: 
conform datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile pentru clasificare. 
Lezarea gravă/iritarea ochilor: 
conform datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile pentru clasificare. 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: 
produsul nu este încadrat în clasa substanțelor de sensibilizare a pielii/căilor respiratorii. 
Produsul conține compuși care pot provoca o reacție alergică în persoane cu sensibilitate ridicată. 
Mutagenitatea celulelor germinative: 
produsul nu conține compuși care prezintă pericol de mutagenitate a celulelor germinative. 
Carcinogenitate: 
produsul nu conține compuși care prezintă pericol de carcinogenitate. 
Toxic pentru reproducere: 
produsul nu conține compuși toxici pentru reproducere. 
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: 
conform datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile pentru clasificare. 
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată: 
conform datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile pentru clasificare. 
Pericol prin aspirare: 

conform datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile pentru clasificare. 

Pericole potențiale pentru sănătate: 
Ingerare: nu există date 
Inhalare: nu există date 
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Piele: poate provoca o reacție alergică a pielii 
Ochi: nu există date 
 

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE 

 
12.1. Toxicitatea: 
Produsul nu a fost testat în legătură cu pericole pentru mediu, nu conține ingrediente periculoase. 
Produsul nu este dăunător pentru mediu conform Regulamentului 1272/2008. 

12.2. Persistența și degradabilitatea: 
Nu există date 

12.3. Potențialul de bioacumulare: 

Nu există date 

12.4. Mobilitatea în sol: 

Nu există date 

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: 
Produsul nu îndeplinește criteriile pentru PBT și vPvB conform Anexei XIII al Regulamentului REACH 

12.6. Alte efecte adverse: 
Nu există date 
 

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 

 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor: 
 
Deșeuri din reziduuri/produse neutilizate: 
Păstrați reziduurile neutilizate în recipientele originale. Transportați deșeurile la instituția autorizată pentru 
transportarea, recuperarea și eliminarea deșeurilor. Reziduurile din produs trebuie tratate ca și deșeuri 
periculoase. Eliminarea se va face prin intermediul unei companii autorizate pentru a elimina deșeurile 
periculoase, în conformitate cu reglementările naționale și locale. 

Eliminarea ambalajului: 
Reciclarea sau eliminarea ambalajului gol se va realiza în conformitate cu legislația aplicabilă. Nu amestecați cu 

alte deșeuri. Ambalajele goale, spălate se pot elimina ca și deșeuri menajere. 

 

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 

 

14.1. Nr. UN: 
 Cod ADR, IATA DGR, IMDG 

nu este cazul 

14.2. Denumire oficială de transport UN: 
 Cod ADR, IATA DGR, IMDG 

nu este cazul 

14.3. Clasa(clasele) de pericol pentru transport: 
 Cod ADR, IATA DGR, IMDG 

nu este cazul 

14.4. Grup de ambalare: 
 Cod ADR, IATA DGR, IMDG 

nu este cazul 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: 
 Cod ADR, IATA DGR, IMDG 

NU 

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori: 
 Cod ADR, IATA DGR, IMDG 

nu este cazul 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II 
la Convenția MARPOL și cu Codul IBC 

nu este cazul 
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SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 

 
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru 
substanța sau amestecul în cauză 
- Regulamentul (CE) nr . 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) 
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 
67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
- Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH) 
- Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR) 
- Reglementări federale, naționale și locale 

15.2. Evaluarea securității chimice 
Evaluarea securității chimice nu a fost realizată pentru acest produs  
 

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII 

 
Explicația abrevierilor și acronimelor utilizate în Fișa cu Date de Securitate: 

ADR Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (ADR) 
ATE Estimarea toxicității acute: valorile de toxicitate acută exprimate ca valori (aproximate) LD50 (orală, dermică) 
sau LC50 (inhalare) sau ATE-uri. 
CAS Serviciul de catalogare a chimicalelor 
CPR Resuscitarea cardiopulmonară 
DNEL Nivelul calculat fără efect 
EC50 Concentrația mediană efectivă 
EINECS Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață 
GHS (Organizația Națiunilor Unite) Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice: 
definește criteriile convenite internațional de către Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite (UN ECOSOC) 
privind clasificarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor periculoase 
ICAO Organizația Aviației Civile Internaționale, se referă la Anexa nr. 18 a Convenției pentru aviația civilă 
internațională Transportul aerian sigur al bunurilor periculoase 
IMDG Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase, privind transportul maritim al mărfurilor periculoase 
IUPAC Uniunea Internațională pentru Chimie Pură și Aplicată 
LOEC Concentrația cea mai mică cu efect observat 
LD50 Doză letală; doza la care se așteaptă să moară 50% din animalele expuse.  
LC50 Concentrație letală; măsurătoarea standard a toxicității asupra mediului înconjurător care va omorî jumătate 
din populația eșantionată de animale de testare specifice într-o perioadă specifică prin intermediul expunerii prin 
inhalare 
NOEC Concentrația fără efect observat 
Factor M Factor de multiplicare 
NICNAS (Australia) Schema națională de notificare și evaluare a substanțelor chimice industriale 
NIOSH (Statele Unite) Institutului Național pentru Sănătate și Securitate la Locul de Muncă 
OECD Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
OSHA (Statele Unite) Administrația pentru Siguranța și Sănătatea la Locul de Muncă 
PBT Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică 
PNEC Concentrația previzibilă fără efect 
(Q)SAR Relații structură-activitate (Cantitative) 
RTGD (Organizația Națiunilor Unite) Recomandările privind transportul mărfurilor periculoase 
RTECS Registrul efectelor toxice ale substanțelor chimice 
SVHC Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebit 
SCL Limită specifică de concentrație 
Toxline Bază de date Online pentru Literatura de Toxicologie 
TOXNET Rețea de Date Toxicologice 
UFI Identificator unic de formulă 
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US EPA Agenția pentru protecția mediului din Statele Unite ale Americii 
vPvB Substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă 
 
 
 
 
Prezenta fișă cu date de securitate a fost întocmită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei 
din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). 

Clasificarea produsului a fost bazată pe conținuturile ingredientelor și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și 
ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 
1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 

Instruire 
Înainte de manipularea produsului, utilizatorul trebuie să cunoască principiile privind sănătatea și securitatea în 
ceea ce privește manipularea substanțelor chimice, și trebuie, în special să participe la instruirea 
corespunzătoare la locul de muncă. 

Referințe la literatura de specialitate și surse de date 
Fișa cu date de securitate a prezentului produs a fost realizată în baza unei fișe cu date de securitate furnizate de 
producător, datele din literatură, baza de date online, precum și cunoștințele și experiența disponibile, luând în 
considerare legislația curentă aplicabilă. 

Modificări față de versiunea anterioară a fișei cu date de securitate: versiunea 1.1; au fost realizate 

modificări de editare în secțiunile 3 – 15. 

Informațiile prezentate mai sus sunt bazate pe informațiile disponibile în prezent, caracteristice produsului, 
precum și pe experiența și cunoștințele producătorului referitoare la acest subiect. Fișa cu date de securitate nu 
reprezintă o descriere calitativă a produsului, și nu prezintă proprietăți specifice. Fișa cu data de securitate trebuie 
tratată ca și un ajutor pentru manipularea în condiții de siguranță în timpul transportului, depozitării și utilizării 
produsului. Aceasta nu scutește utilizatorul de responsabilitatea pentru utilizarea necorespunzătoare a 
informațiilor prezentate mai sus și de sub obligația respectării prevederilor legislative aplicabile în domeniu.  
 
 


