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

- 1.1 Element de identificare a produsului

- Denumire comercială: Top Polish Wax

- Nr. articol: 1001520700000
- UFI: T2M3-P0H9-N001-2R28
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Nu există alte informaţii relevante.
- Utilizarea materialului / a preparatului

Material pentru hidrofobie
Restrictions on use apply to this product according to Regulation (EU) no. 1907/2006 Annex XVII (see
section 15)

- 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
- Producător/furnizor: Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG

- Informaţii asigurate de:
Compartimentul de protecţie a mediului, Tel.: 0049/(0)521/3037-381
E-Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de

- 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:
Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta: INSP BUCURESTI - +40213183606

* SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
- Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii.
Eye Dam. 1 H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Aquatic Chronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- 2.2 Elemente pentru etichetă
- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
(CLP).

- Pictograme de pericol

GHS05

- Cuvânt de avertizare Pericol

- Componente periculoase care determină etichetarea:
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me
sulfates (salts)
Siloxanes and Silicones,3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated

- Fraze de pericol
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Fraze de precauţie
P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
P280 A se purta mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a

ochilor/echipament de protecţie a feţei/protecţie a auzului.
(Continuare pe pagina 2 )
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P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă.
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.

P312 Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic dacă nu vă simţiţi
bine.

P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/
internaţionale.

- Date suplimentare:
Conţine (R)-p-menta-1,8-dienă. Poate provoca o reacţie alergică.

- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
- PBT:

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

- vPvB:
541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

* SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

- 3.2 Amestecuri
- Descriere: Amestec de materiale adăugate ulterior cu amestecuri ne periculoase.
- Componente periculoase:

CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6

2-(2-butoxietoxi)etanol
Eye Irrit. 2, H319

25-50%

CAS: 1474044-71-7
Numărul CE: 939-685-4

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-,
esters withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

10-<25%

CAS: 102782-92-3
Polymer

Siloxanes and Silicones,3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me,
methoxy-terminated
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315

3-<10%

CAS: 541-02-6
EINECS: 208-764-9

2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
Substanţă vPvB neclasificată.
Substanţă PBT neclasificată.

2,5%

CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2

Phenethyl alcohol
Acute Tox. 3, H311; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

1%

CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5

(R)-p-menta-1,8-dienă
Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

0,1-<0,25%

- SVHC
541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

- Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergenţii / Etichetarea conţinutului
parfumuri ((R)-p-menta-1,8-dienă, COUMARIN, 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-
buten-2-one, GERANIOL, LINALOOL, CITRONELLOL)

<5%

- Indicaţii suplimentare: Conţinutul exact al inidicaţiilor în caz de pericol este prezentat în capitolul 16.
 RO 
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SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

- 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
- după inhalare:

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi în caz de efecte secundare consultat medicul.
- după contactul cu pielea:

A se dezbrăca imediat îmbrăcămintea murdară. Părţile stropite se vor spăla cu apă multă şi săpun. La
iritaţii continue consultaţi medicul.

- după contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise şi
apoi trebuie consultat medicul.

- după înghiţire: Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat medicul.
- 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Nu există alte informaţii relevante.
- 4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

- 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit: CO2, nisip, pulbere. Nu folosiţi apa.
- Mijloace extinctive neadecvate din motive de siguranţă: Jet de apă
- 5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză Nu există alte informaţii relevante.
- 5.3 Recomandări destinate pompierilor
- Mijloace de protecţie specifice:

Trebuie folosit un aparat de protecţie respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.
- Alte indicaţii Recipienţi aflaţi în pericol din împrejur se vor răci cu jet de apă

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

- 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Puneţi echipamentul de protecţie şi persoanele ne protejate să fie ţinuta la distanţă.
Contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea

- 6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător:
Este necesară diluarea cu multă apă.
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafaţă/ape freatice.
A se informa autorităţile competente în situaţii de deversări majore.

- 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală,
legătură de acizi, rumeguş).
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.

- 6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

- 7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.

(Continuare pe pagina 4 )
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Trebuie evitată formarea de aerosol.
- Indicaţii în caz de incendiu sau explozie: Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.
- 7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
- Mod de păstrare: A se păstra la loc uscat şi rece, în recipienţi bine închişi.
- Condiţii pentru depozite şi rezervoare:

A se respecta dispoziţiile legale şi instrucţiunile pentru depozitare a substanţelor care pun în pericol de
contaminare apele.
A depozita legăturile de livrare sau în bidoane de polietilenă.

- Indicaţii cu privire la stocarea mixtă:
Regulamentele / norme tehnice pentru a fi observate pe depozitarea lichidelor inflamabile.

- Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:
A se proteja de îngheţ.
A se feri de căldură şi de razele soarelui.

- Clasa de stocare: 10 (VCI - concept, 2007)
- 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.

* SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

- 8.1 Parametri de control
- Indicaţii suplimentare privind instalaţiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.
- Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 101,2 mg/m3, 15 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 67,5 mg/m3, 10 ppm
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 101,2 mg/m3, 15 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 67,5 mg/m3, 10 ppm

- Valori DNEL

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
Orală DNEL (Populaţiei) 5 mg/kg bw/day (Long-term, systemic effects)
Dermică DNEL (Lucrător) 83 mg/kg bw/day (Long-term, systemic effects)

DNEL (Populaţiei) 50 mg/kg bw/day (Long-term, systemic effects)
Inhalativ DNEL (Lucrător) 101,2 mg/m3 (Acute - local effects)

67,5 mg/m3 (Long-term, systemic effects)

67,5 mg/m3 (Long-term - local effects)
DNEL (Populaţiei) 60,7 mg/m3 (Acute - local effects)

40,5 mg/m3 (Long-term, systemic effects)
40,5 mg/m3 (Long-term - local effects)

- Valori PNEC

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
PNEC aqua 1,1 mg/l (fresh water)

0,11 mg/l (marine water)
PNEC 11 mg/l (intermittent releases)
PNEC sediment 4,4 mg/kg dw (fresh water)

0,44 mg/kg dw (marine water)

PNEC soil 0,32 mg/kg dw (solului)
- Indicaţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

(Continuare pe pagina 5 )
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- 8.2 Controale ale expunerii
- Echipament de protecţie personală:
- Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:

A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mâinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.
Nu inhalaţi aburi sau ceaţă pulverizată.

- Mască de protecţie: Nu este necesară în spaţii bine ventilate.
- Aparat de filtraj recomandat pentru utilizare temporară: Filtru combinat A-P2
- Protecţia mîinilor:

Mănuşi de protecţie
Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la produs /
substanţă / preparat.
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraţie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate şi degradarea.

- Material pentru mănuşi
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă
de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanţe, durabilitatea
materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea trebuie controlată înainte de folosire.
Butil-cauciuc
Cauciuc nitril
Fluor-cauciuc (Viton)

- Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.

- Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie bine închişi.
- Protecţie corporală:

Îmbrăcămintea de protecţie de lucru - standard. Încălţăminte de protecţie rezistente la chimicale sau cizme
de protecţie. Când poate apare contact cu pielea, purta pentru acest material îmbrăcăminte de protecţie
impermeabilă.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

- 9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
- Indicaţii generale
- Aspect:

Formă: lichid
Culoare: maron gălbui

- Miros: caracteristică
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.

- Valoare pH la 20 °C: ~ 4,7
- Punctul de topire/punctul de îngheţare: nedefinit
- Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de

fierbere: > 80 °C

- Punctul de aprindere: > 61 °C

- Inflamabilitatea (solid, gaz): neaplicabil

- Temperatură de aprindere: > 180 °C
(valoarea cea mai mică a componentelor individuale)

(Continuare pe pagina 6 )
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- Temperatura de descompunere: Nedefinit.

- Temperatura de autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

- Proprietăţi explozive: Produsul nu este explozibil.

- Limite de inflamabilitate:
inferioară: Nedefinit.
superioară: Nedefinit.

- Presiunea de vapori: Nedefinit.

- Densitate la 20 °C: ~ 0,99 g/cm3

- Densitatea relativă: Nedefinit.
- Densitatea vaporilor: Nedefinit.
- Viteza de evaporare Nedefinit.

- Solubil în / amestecabil cu:
Apa: se amestecă complet

- Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă: Nedefinit.

- Vâscozitatea:
dinamică: Nedefinit.
cinematică: Nedefinit.

- 9.2 Alte informaţii Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

- 10.1 Reactivitate Nu există alte informaţii relevante.
- 10.2 Stabilitate chimică
- Descompunere termică/ condiţii de evitat:

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
- 10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase Reacţii cu acizii, alcalii şi agenţii oxidanţi.
- 10.4 Condiţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile:

Leşii tari(Baze).
substanţe oxidante tari

* SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

- 11.1 Informaţii privind efectele toxicologice
- Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
Orală LD50 2.410-5.530 mg/kg (mouse)

5.660 mg/kg (rat)
Dermică LD50 >2.000 mg/kg (Iepure) (OECD 402)

2.764 mg/kg (rat)

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
Orală LD50 >5.000 mg/kg (Şobolan)

(Continuare pe pagina 7 )
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Dermică LD50 >2.000 mg/kg (Iepure) (OECD 402)
>2.000 mg/kg (rat)

Inhalativ LC 50 / 4 h 8,67 mg/l (rat) (OECD 403)
8,67 mg/l (rat)

60-12-8 Phenethyl alcohol
Orală LD50 2.230 mg/kg (rat)
Dermică LD50 790 mg/kg (rbt)

- Iritabilitate primară:
- Corodarea/iritarea pielii

Provoacă iritarea pielii.
- Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă leziuni oculare grave.
- Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Informaţii cu privire la următoarele grupe de efecte posibile:
- Sensibilizare

Conţine ingredient (e), care este (sunt) sensibilizarea, dar nu în cantităţi, care cauzează o clasificare a
preparatului ca sensibilizarea. A se vedea şi observaţiile prevăzute la secţiunea 2 (etichetarea specială a
anumitor preparate).

- Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen şi toxic pentru reproducere)
- Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) – expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

* SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

- 12.1 Toxicitate
- Toxicitate acvatică:

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
LC 50 / 96 h (Static) 1.300 mg/l (Lepomis macrochirus) (OECD 203)
EC 50 / 48 h (Static) >100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC 50 / 48 h 4.950 mg/l (Daphnia magna)
EC 50 / 96 h >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
EC 50 / 24 h 2.850 mg/l (Daphnia magna)

EC 50 / 72 h (Static) >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC / 96 h >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC / 48 h >100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
LC 50 / 96 h >3.000 mg/l (Leuciscus idus)

>0,016 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 204)
LC 0 / 96 h 200 mg/l (Leuciscus idus)

(Continuare pe pagina 8 )
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EC 50 / 96 h >0,012 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EC 50 / 3 h >2.000 mg/l (statischer Test (Belebtschlamm))
NOEC >0,014 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 210 Durchflusstest)

>0,015 mg/l (Daphnia magna) (OECD 211 (semistatischer Test))
NOEC / 48 h >0,0029 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

- 12.2 Persistenţă şi degradabilitate

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
Biodegradabilitate ~85 % (28 d, OECD 301 C)

100 % (OECD 302 B)
- 12.3 Potenţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.
- 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
- Efecte toxice pentru mediu:
- Oprirea nămolului activ EC 20 (mg/l conform ISO 8192 B):

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol
EC 10 / 0,5 h >1.995 mg/l (Belebtschlamm (DEV - L2)) (OECD 209 (Activated Sludge, Resp. Inhibition

Test))
- Alte indicaţii ecologice:
- Indicaţii generale:

Produsul nu conţine nici un fel de compuşi halogenaţi cu legături organice (conform anexei 49 din Normele
legale cu privire la ape reziduale (Deutschland)).
Compusul nu conţine nici un fel de substanţe organice care formează complecşi, care să nu atingă un grad
DOC de eliminare de cel puţin 80 % după 28 zile (conform anexei 49 din Normele legale cu privire la ape
reziduale (Deutschland)).
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puţin periculos

- 12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
- PBT:

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

- vPvB:
541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane

- 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deşeurilor
Indicaţiile următoare se referă la produsul lăsat neschimbat şi nu la produsele prelucrate mai departe. La
amestecul cu alte produse poate face necesar alte căi de reciclare sau pe cât posibil se fie date pentru altă
întrebuinţare;  în caz de dubiu contactaţi furnizorii produsului sau autorităţile locale.

- Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
Dacă este posibil, să se recicleze, iar dacă nu se vor arde sau depozita într-o staţie autorizată.
La o întrebuinţare conformă cu prevederile în vigoare, produsul ajunge în apa reziduală.

- Codul reziduurilor:
Numărul cheilor deşeurilor sunt din 1.1.1999  nu numai referitoare la produs dimpotrivă referitoare la
utilizări esenţiale.

- Ambalaje impure: Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
(Continuare pe pagina 9 )
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- Recomandare:
Ambalaje împrumutate: după golirea optimă se va închide imediat ermetic şi se va preda înapoi
furnizorului, fără o curăţire prealabilă. Atenţie ca în ambalaje să nu pătrundă substanţe străine!
Alţi recipienţi: se vor goli complet, se vor curăţa şi se vor preda spre recondiţionare.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

- 14.1 Nr. UN:
- ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie
- ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

- ADR, IMDG, IATA
- Clasa nu apare

- 14.4 Grup de ambalaj:
- ADR, IMDG, IATA nu apare

- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: neaplicabil
- Marine Pollutant Nu

- 14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori neaplicabil

- 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa
II la Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC neaplicabil

- Transport/alte informaţii: Nici un produs periculos, pe baza regulelor mai sus
indicate

- UN "Model Regulation": nu apare

* SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

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

- Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
(CLP).

- Pictograme de pericol

GHS05

- Cuvânt de avertizare Pericol

- Componente periculoase care determină etichetarea:
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me
sulfates (salts)
Siloxanes and Silicones,3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated

- Fraze de pericol
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.

(Continuare pe pagina 10 )
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H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- Fraze de precauţie

P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
P280 A se purta mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a

ochilor/echipament de protecţie a feţei/protecţie a auzului.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă.
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.

P312 Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic dacă nu vă simţiţi
bine.

P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/
internaţionale.

- Directiva 2012/18/UE
- Denumirea substanţelor periculoase - ANEXA I

nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată
- REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiţii de restricţionare: 3, 55, 70
- Directiva  2011/65/UE  privind  restricţiile  de  utilizare  a  anumitor  substanţe  periculoase  în

echipamentele electrice şi electronice - Anexa II
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

- Regulamente naţionale:
- Indicaţii privind limitarea activităţii: A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul copiilor.

- Alte dispoziţii, limitări si decrete prohibitive:
- Substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită conform REACH, articolul 57

541-02-6 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane
- 15.2 Evaluarea securităţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

* SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

- UFI market placements: DE, DK, EE, FI, FR, GR, IE, IS, LV, LT, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SK, SI, CY
- principiile relevante

Text integral din capitolul 3 cu prescurtări. Informaţiile se referă doar la substanţele aflate în compoziţie.
Marcarea produsului specificată în capiztolul 2.
H226 Lichid şi vapori inflamabili.
H311 Toxic în contact cu pielea.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Fişă completată de: Vezi direcţia de informaţii
- Abrevieri şi acronime:

RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(Continuare pe pagina 11 )
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
ISO: International Organisation for Standardisation
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substance of Very High Concern
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3
Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3
Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2
Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1
Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1
Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 1
Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3

- * Date privitoare la versiunea anterioară modificată   
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