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  FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
 

 
 
SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂII/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Element de identificare a produsului:  

METABOND RACE&CLASSIC 15W50 
 

1.2.  Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului și utilizări contraindicate:  
 Ulei de motor. 

Destinat pentru publicul larg. 
  
1.3.  Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

Distributor:  
Rosnol Group s.r.l. 
544 Zabala Jud. Covasna 527190 
Tel.: +40 786-901-902  
 
Datele producătorului: 
Metabond Magyarország Kft. 
H-9030 Győr, Gyöngyszem út 18. 
Tel.: +36 96 332738 
Mobil: + 36 70 271 9575 
e-mail: metabond@metabond.hu 
 

1.3.1. Numele persoanei responsabile:    Gabor Gellert 
 E-mail:       contact@metabondromania.ro 
 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:  +40 786-901-902 
 
SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 
2.1.  Clasificarea a amestecului:  
 
 Clasificare pe baza Regulamentului 1272/2008/CE (CLP): 
 

Nu este clasificat amestec periculos. 
 

Frazele H de atenţionare: nun sunt. 
 

2.2.  Elemente pentru etichetă  
 
Frazele H de atenţionare: nun sunt. 

 
Frazele P referitoare la măsurile de precauţie: nu sunt. 

 
EUH 208 – Conţine Acid benzensulfonic, propenat, sare de calciu, supradimensionat. Poate provoca o reacţie alergică. 
EUH 210 – Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.  

 
2.3.  Alte pericole:  

Manipularea produselor care conțin substanțe chimice nu prezintă riscuri speciale dacă respectați măsurile de precauție 
obișnuite (secțiunea 7) și purtați echipament individual de protecție (secțiunea 8) în conformitate cu prescripțiile. 
Nu lăsați produsul necontrolat în mediu. 
Produsul nu conține nici un ingredient care corespunde criteriilor referitoare la materiale PBT sau vPvB.  
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SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 
 
3.1. Substanțe:    

Nu se aplică. 
 
3.2. Amestecuri: 

Amestec de uleiuri de bază ultra-rafinate și aditivi. 
 

Denumire chimică Număr-CAS 
Număr-CE/ 

ECHA: 

Nr. de  
registraţie 

REACH 

Conc. 
(%) 

 

Clasificare 1272/2008/CE (CLP) 

Pictogram
a de 

pericol 

Categoria de 
risc 

Frazele H 

Poliolefină poliamină 
succinimidă, borat* 

polimer polimer - 1 - <5 - 
Aquatic 

Chronic 4 
H413 

Poliolefină poliamină 
succinimidă* 

polimer polimer - 1 - <5 - 
Aquatic 

Chronic 4 
H413 

Ditiofosfat alchilic de 
zinc* 

68649-42-3 272-028-3 - 1 - <2,5 
GHS05 
GHS09 
Pericol 

Eye Dam. 1 
Aquatic 

Chronic 2 

H318 
H411 

Acid benzensulfonic, 
propenat, sare de calciu, 
supradimensionat* 

68610-84-4 271-877-7 - 0,1 - <1 
GHS07 
Atenţie 

Skin Sens. 1 
Aquatic 

Chronic 4 

H317 
H413 

Alchil fenol ramificat și 
alchilfenol calciu 
ramificat* 

polimer polimer - 
0,1 - 

<0,25 

GHS07 
GHS08 
GHS09 
Pericol 

Repr. 1B 
 

Skin Irrit. 2 
Eye Irrit.2 

Aquatic 
Chronic 1 

H360 
 

H315 
H319 
H410 

 
*: Specificată de producător, clasificarea substanței nu este inclusă în Regulamentul 1272/2008 / CE, anexa VI. 
 
Toate concentrațiile sunt exprimate în procente de greutate, cu excepția componentelor gazoase. Concentrația gazelor se 
exprimă ca procent/volum. 
 
Uleiurile minerale rafinate din produs sunt exceptate de la clasificarea ca fiind cancerigene în temeiul notei L din 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: 
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că substanţa conţine sub  3 % extract 
de dimetil sulfoxid (DMSO) măsurat prin metoda IP 346 „Determinarea compuşilor aromatici  policiclici în uleiul de bază 
pentru lubrifiant reutilizat, fracţii petroliere fără conţinut de asfalt – Metoda indicelui  de refracţie a sulfoxidului de 
dimetil”, Institute of Petroleum, Londra.  
 
Textul integral pentru toate frazele H este afişat la secţiunea 16. 

 
SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor:  
 Generale: Îndepărtaţi imediat haina murdară de pe rănit! 
 ÎN CAZ DE INGERARE:  

Mod de aplicare:  
- Clătiți gura cu multă apă. 

 INHALARE: 
Mod de aplicare: 

- Rănitul trebuie dus la aer curat. 
- În cazul stării de rău consultaţi un medic. 

  CONTACTUL CU PIELEA:  
Mod de aplicare: 

- Spălați zona contaminată cu apă curgătoare din abundenţă şi cu săpun. 
 CONTACTUL CU OCHIUL: 

Mod de aplicare: 
- Ochiul trebuie clătit imediat cu apă trăgând în sus pleoapele și cu mișcarea simultană a globului ocular. 

4.2.  Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:  
Poate provoca iritarea pielii și a ochilor.  

4.3.  Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:  
În cazul manifestării unor simptome, adresaţi-vă imediat medicului. 
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SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:  
5.1.1. Mijloace de stingere corespunzătoare: 

Pulbere, dioxid de carbon, apă pulverizată. Stingeţi focurile mari cu spumă de stingere rezistentă la alcool sau cu un 
surfactant amestecat cu apă pulverizată.  

5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzătoare: 
Nu folosiţi jet integral de apă, deoarece apa în jet provoacă dispersarea şi propagarea focului. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză: 
În caz de incendiu sau descompunere termică oxizi de carbon și alte gaze sau vapori toxici pot fi eliberați, inhalarea 
acestora dăunează grav sănătăţii.  

5.3.  Recomandări destinate pompierilor:  
Îndepărtaţi recipientele din zona incendiului dacă este posibil fără risc.   
Reziduurile de incendiu şi apa de stingere a incendiului trebuie eliminate conform normelor. 
Apa de stingere a incendiilor contaminată trebuie colectat separat, nu trebuie să între în sistemul de canalizare. 
Purtaţi haine de protecţie conform regulamentului şi mască protectoare. 

 
SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: 
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență: 

La locul accidentului au acces doar persoanele instruite cu privire la modul de stingere, îmbrăcaţi cu haine adecvate de 
protecţie.   

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență: 
Substanţa scursă este alunecoasă!  

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător: 
Evitați împrăștierea produsului vărsat (de exemplu, cu liant sau cu baraje de ulei). Produsul ajuns în mediul înconjurător, 
respectiv deşeurile rezultate din utilizare, sunt tratate conform reglementărilor în vigoare privind protejarea mediului 
înconjurător. Evitaţi infiltrarea produsului şi a deşeuurilor rezultate în pânza freatică, în pământ sau în sistemul de 
canalizare. Anunţaţi imediat autoritatea competentă în cazul poluării mediului înconjurător. 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  
Colectaţi amestecul scurs folosind material absorbant necombustibil, (nisip, pământ de diatomee, lianți acri, liant universal, 
rumeguș) puneţi deşeurile colectate într-un container pentru deşeuri periculoase din apropiere, etichetat şi închis până la 
eliminare. Opriţi scurgerea dacă se poate face fără riscuri. 

6.4. Trimitere la alte secțiuni  
 Pentru alte informaţii vezi secţiunea 7, 8 şi 13.  
 
SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate: 

Respectarea normelor de igienă aferente este obligatorie. 
Evitați formarea aburului.  
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.  
Respectați măsurile de precauție generale pentru manipularea uleiurilor minerale și produselor chimice. 
Măsuri tehnice: 
Asigurarea unei aerisiri (ventilări) corecte! 
Instrucţiuni privind prevenirea izbucnirii incendiilor sau a exploziilor: 
Nu încălziţi produsul la temperaturi apropiate de punctul de aprindere. 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 
Instrucţiuni privind depozitarea în siguranţă: 
Respectați toate reglementările locale pentru depozitarea produselor care poluează apa.  
Clasă de stocare: 10, lichide inflamabile (data producătorului): 
Materiale incompatibile: vezi secţiunea 10.5.  
Materialul utilizat pentru ambalare/stocare: nu este specificat. 

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice): 
Nu există instrucţiuni specifice. 
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SECȚIUNEA 8:  CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ  
8.1. Parametri de control 

 
Valori limite la expunere: 
Componentele amestecului nu sunt reglementate cu o valoare limită de expunere profesională.    
 
Uleiuri minerale: 8 ore: 5 mg/m3; termen scurt (15 miute): 10mg/m3 
 
DNEL Calea de expunere Frecvenţa expunerii Observaţii 
Angajat Utilizator    
n.d. n.d. Dermal 

 
Scurt (acut) 
Prelungit (repetat) 

n.d. 

n.d. n.d. Inhalabil Scurt (acut) 
Prelungit (repetat) 

n.d. 

n.d. n.d. Oral Scurt (acut) 
Prelungit (repetat) 

n.d. 

 
PNEC Frecvenţa expunerii Observaţii 
Apă Sol Aer   
n.d. n.d. n.d. Scurt (o singură dată) 

Prelungit (continuu) 
n.d. 

n.d. n.d. n.d. Scurt (o singură dată) 
Prelungit (continuu) 

n.d. 

n.d. n.d. n.d. Scurt (o singură dată) 
Prelungit (continuu) 

n.d. 

 
8.2. Controale ale expunerii: 

În cazul materialelor periculoase fără limitarea cantităţii, angajatorul trebuie să reducă la minim recvenţa expunerii; din 
punct de vedere tehnic şi ştiinţific va urmări atingerea unui nivel care nu este dăunător sănătăţii. 

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare 
Respectaţi normele generale relative la subtanţele chimice. Evitaţi contactul cu ochii, îmbrăcăminte şi pielea. 
Asigurarea unei aerisiri (ventilări) corecte! Ventilația trebuie realizată conform condițiilor. Dacă este necesar, utilizați 
procese închise, ventilație locală de evacuare sau alte soluții tehnice pentru a menține nivelul prafului sub limita de 
expunere recomandată. Dacă nu se stabilesc limite de expunere, păstrați concentrația atmosferică la un nivel acceptabil.  

8.2.2. Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală: 
Spălaţi mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. 
Se poartă echipament individual de protecţie după cum este necesar. 
Echipamentul individual de protecție trebuie selectat în conformitate cu standardele CEN actuale și în cooperare cu 
furnizorul echipamentelor de protecție individuală. 
La utilizarea produselor petroliere și produselor chimice, trebuie respectate întotdeauna precauțiile obișnuite. Respectați 
regulile de igienă personală (de exemplu, spălarea mâinilor după utilizarea produsului sau înainte de a mânca, de a bea sau 
de a fuma). 
Pentru a îndepărta impuritățile, spălați regulat îmbrăcămintea de lucru.  
Schimbați încălțămintea care nu poate fi curățată. 
1. Protecția ochilor/feței:  În timpul transferului sunt propuse ochelari de protecţie conform normelor de protecţie (EN 

166). 
2. Protecția pielii:   

a. Protecţia mâinilor:  utilizaţi de mănuşi de protecţie conform normelor (EN 374). Material: cauciuc nitril butil 
(NBR). Timp minim de permeaţie: ≥ 480 min. Grosimea recomandată a materialului: ≥ 0,38 mm. Evitați 
contactul prelungit și repetat cu pielea. Pentru orice informații despre mănușile de protecție, vă rugăm să 
contactați producătorul de mănuși. Folosiți cremă pentru protecția pielii ca protecție preventivă. Purtați 
mănuși de protecție dacă îndeplinește cerințele de siguranță. Consultați producătorul echipamentului de 
protecție pentru informații detaliate privind timpul exact de penetrare a mănușilor de protecție. 

b. Altele: Nu ţineţi cârpe, lavete contaminate cu produs în buzunarul hainei de lucru. Se va utiliza îmbrăcăminte 
de protecţie corespunzătoare prevederilor. 

3. Protecția  respirației:  Asigurarea unei aerisiri (ventilări)/extracţiei corecte. Evitaţi inhalarea vaporilor și aerosolilor.  
4. Pericole termice: nu sunt cunoscute. 

8.2.3. Controlul expunerii mediului:  
Nu sunt instrucţiuni specifice. 
Punctul 8 specifică prevederile privind utilizarea corectă şi în condiţii normale de mediu a produsului. În cazul 
folosirii produsului în condiţii speciale de lucru, veţi adopta noi măsuri de protecţie, veţi utiliza echipamente şi 
haine de protecţie adecvate şi veţi solicita sfatul unui expert. 
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SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂŢIILE FIZICE ŞI CHIMICE 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază: 

Parametru  Metodă de analiză Observaţii 
1.  Aspect:  lichid roșu   
2.  Miros:   miros caractersitic   
3.  Pragul de acceptare a mirosului:  nu se aplică (amestec)   
4.  pH:  nu se aplică   
5.  Punctul de topire/punctul de înghețare:   nu se aplică (amestec)    
6.  Punctul inițial de fierbere și intervalul de 
fierbere:   

valoarea nu este 
relevantă privind 

clasificarea 

  

7.  Punctul de aprindere: >100°C    
8.  Viteza de evaporare:   nu se aplică (amestec)   
9. Inflamabilitatea (solid, gaz):  valoarea nu este 

relevantă privind 
clasificarea 

  

10. Limitele superioare/inferioare de 
inflamabilitate sau de explozie:  

nu se aplică (amestec)   

11. Presiunea de vapori:  nu se aplică (amestec)    
12. Densitatea vaporilor: nu se aplică (amestec)   
13. Densitatea relativă:  n.d.*   
14. Solubilitatea (solubilitățile):   solubil în apă   
15. Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:   nu se aplică (amestec)   
16. Temperatura de autoaprindere:   valoarea nu este 

relevantă privind 
clasificarea 

  

17. Temperatura de descompunere:  valoarea nu este 
relevantă privind 

clasificarea 

  

18. Vâscozitatea:  144 mm2/s 40 °C, cinematică   
19. Proprietăți explozive:   valoarea nu este 

relevantă privind 
clasificarea 

  

20. Proprietăți oxidante:   valoarea nu este 
relevantă privind 

clasificarea 

  

9.2. Alte informaţii: 
Densitate (15°C): 0,86 g/cm3 
*: Producătorul nu a efectuat teste asupra produsului în cauză pentru acest parametru, sau rezultatele testelor nu sunt 
disponibile în momentul emiterii fișei cu date de securitate. 

 
SECȚIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
10.1.  Reactivitate:  
 Nu sunt cunoscute.  
10.2.  Stabilitate chimică: 

La temperatură normală: produsul este stabil în condiţii normale de lucru.  
10.3.  Posibilitatea de reacții periculoase: 

Vezi secţiunea 10.5.  
10.4.  Condiții de evitat: 
 Nu încălziţi produsul la temperaturi apropiate de punctul de aprindere. 
10.5.  Materiale incompatibile: 

Oxidanţi puternici, acizi puternici, baze puternice. 
10.6.  Produși de descompunere periculoși: 

În caz de incendiu sau descompunere termică oxizi de carbon și alte gaze sau vapori toxici pot fi eliberați. 
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SECȚIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
11.1.  Informații privind efectele toxicologice: 

Toxicitate acută: În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte criteriile de clasificare. 
 Corodarea/iritarea pielii:  În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte criteriile de clasificare. 

Lezarea gravă/iritarea ochilor:  În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte criteriile de 
clasificare. 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:  În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte 
criteriile de clasificare, dar conţine Acid benzensulfonic, propenat, sare de calciu, supradimensionat. Poate provoca o 
reacţie alergică. 
Mutagenitatea celulelor germinative:  În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte criteriile de 
clasificare. 

 Cancerogenitatea:  În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte criteriile de clasificare. 
Toxicitatea pentru reproducere:  În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte criteriile de 
clasificare. 
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică:  În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta 
nu îndeplineşte criteriile de clasificare.   
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată:  În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, 
acesta nu îndeplineşte criteriile de clasificare.   

 Pericol prin aspirare: În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte criteriile de clasificare. 
11.1.1. Resumatul rezultatelor clinice:  
 Nu sunt disponibile. 
11.1.2. Proprietățile toxicologice ale amestecului:  
 Toxicitate acută: 

Informaţii despre produs:  
Pe baza datelor disponibile, nu este clasificat ca toxic acut oral, toxic cutanat sau toxic prin inhalare. 
Date referitoare la componente: 
Ditiofosfat alchilic de zinc (Număr-CAS: 68649-42-3): 
LD50 (oral, şobolan): > 2001 mg/kg  
LD50 (dermal, şobolan): > 2001 mg/kg 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:  
Informaţii despre produs: Pe baza datelor experimentale, concentrația componentelor potențial sensibilizante prezente în 
produs nu cauzează sensibilizarea pielii. 

11.1.3. Informații privind căile probabile de expunere: 
 Ingerare, inhalare,  contactul cu pielea, contactul cu ochiul. 
11.1.4. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice: 

Nu sunt disponibile. 
11.1.5. Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o 

expunere pe termen scurt: 
Conţine Acid benzensulfonic, propenat, sare de calciu, supradimensionat. Poate provoca o reacţie alergică. 

11.1.6. Efecte interactive:  
 Nu sunt disponibile. 
11.1.7. Absența datelor specifice:  

Nu sunt disponibile. 
11.1.8. Alte informaţii: 

Dacă este utilizat și manipulat  în mod corespunzător, conform experienței noastre și informațiilor disponibile, produsul nu 
are efecte nocive. 

 
SECȚIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE 
12.1. Toxicitatea: 

În baza datelor, pe care l-am avut la dispoziţie, acesta nu îndeplineşte criteriile de clasificare.   
12.2.  Persistența și degradabilitatea: 

Nu se aplică (amestec).   
12.3.  Potențialul de bioacumulare: 

Nu se aplică (amestec).   
12.4.  Mobilitatea în sol: 

Nu se aplică (amestec).   
12.5.  Rezultatele evaluării PBT și vPvB: 
 Produsul nu conține nici un ingredient care corespunde criteriilor referitoare la materiale PBT sau vPvB.   
12.6.  Alte efecte adverse: 

Clasa de pericol pentru ape (Normele germane WGK, pe baza de auto-evaluare): 2, pericol pentru ape.   
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SECȚIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor: 
 Eliminarea se va realiza conform normelor locale/naţionale în vigoare.              
13.1.1. Metodele de tratare a deșeurilor: 

Se elimină în conformitate cu prevederile aplicabile. 
Nu goliţi la canalizare.  
Amestecul și recipientul acestuia trebuie eliminate în condiții de igienă și siguranță.   
Când depozitați produsele uzate, repectați categoriile de deșeuri și instrucțiunile de amestecare. 
Codul de înregistrare al deşeului:  
13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere 
*Deşeu periculos 

13.1.2. Metodele de tratare a recipientelor: 
Se elimină în conformitate cu prevederile aplicabile. 

13.1.3. Proprietățile fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor: 
 Nu sunt cunoscute.  
13.1.4. Eliminarea prin sistemul de canalizare: 
 Nu sunt cunoscute.  
13.1.5. Precauții speciale pentru orice opțiune de tratare a deșeurilor recomandată:  
 Nu este disponibil. 
 
SECȚIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 
 ADR/RID, ADN: Nu este reglementat.   
14.1.  Numărul ONU: 
 Nu există date.   
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: 
 Nu există date.   
14.3.  Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 
 Nu există date.   
14.4.  Grupul de ambalare:  
 Nu există date.   
14.5.  Pericole pentru mediul înconjurător: 

Nu există informaţii în această privinţă.  
14.6.  Precauții speciale pentru utilizatori: 
 Nu există informaţii în această privinţă.  
14.7.  Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC: 
 Nu se aplică. 
 
SECȚIUNEA 15: INFORMAŢII 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. 107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse 
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. 
 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 
1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1) 
 
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)    

 
Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de 
ozon. 
 
Nu conține ingrediente care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 850/2004 privind poluanții organici persistenți. 

 
15.2. Evaluarea securității chimice: nu a fost realizat.  
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SECȚIUNEA 16:  ALTE INFORMAŢII 
Date referind la revizia fişei cu date de securitate: nu sunt. 
 
Expresiile complete privind prescurtările din cuprinsul fişei cu date de securitate sunt următoarele: 
DNEL: Derived no effect level (nivel calculat fără efect) PNEC: Predicted no effect concentration (concentraţie predictibilă 
fără efect ). Efecte CMR: carcinogenitate, mutagenitate şi toxicitatea reproductivă. PBT: persistent, bioacumulativ şi toxic. 
vPvB: foarte persistent şi foarte bioacumulativ, n.d.: nu este definit. n.a.: nu se aplică. VLM: Valoare limita maximă.  VOC 
(Volatile Organic Compound): compus organic volatil.   ADR: Acord european privind transportul rutier internațional de 
mărfuri periculoase. RID: Regulamentul privind transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase. ADN: 
Regulamentul privind transportul transportul internațional de mărfuri periculoase pe căi navigabile interioare. IATA: 
Asociația Internațională de Transport Aerian. IMDG: Codul internațional maritim al mărfurilor periculoase. 
 
Bibliografie/Surse utilizate:   
Fişa cu date de securitate a producătorului (26. 02. 2018, versiunea 3) 
 
Metode utilizate pentru clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008: Pe baza metodei de calcul bazat pe 
pericolele cunoscute ale componentelor nu este clasificat ca fiind periculos.  

 
 Textul frazelor cu H care se regăsesc în fişa cu date de securitate la punctele 2 şi 3: 

H315 – Provoacă iritarea pielii. 
H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H318 – Provoacă leziuni oculare grave. 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H360 –  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului.  
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H413 – Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. 
EUH 208 – Conţine Acid benzensulfonic, propenat, sare de calciu, supradimensionat. Poate provoca o reacţie alergică. 
EUH 210 – Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.  

 
  

Recomandări privind instruirea: Nu sunt disponibile. 
 
 
Această fişă cu date de securitate a fost întocmită pe baza informaţiilor furnizate de către producător/furnizor şi conform 
reglementărilor relevante. Informațiile, datele și recomandările conținute în acest document sunt furnizate cu bună 
credință, fiind obținute din surse de încredere și considerate a fi adevărate și corecte la data emiterii; cu toate acestea, nu 
reprezintă o garanție cu privire la caracterul exhaustiv al informațiilor. FDS va fi utilizat numai ca un ghid pentru 
manipularea acestui produs; pe parcursul manipulării și utilizării produsului pot apărea sau fi necesare şi alte consideraţii.  
Utilizatorii sunt avertizați să stabilească concordanța și aplicabilitatea informațiilor de mai sus la situațiile și scopurile lor 
specifice și își asumă toate riscurile asociate utilizării acestui produs. Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe 
deplin reglementările locale, naționale și internaționale cu privire la utilizarea acestui produs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fişa cu date de securitate a fost întocmită de:   ToxInfo Kft. 

 

Asigurarea asistenţei tehnice privind interpretarea fişei cu date de securitate: 
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com 
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