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

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumire comerciala:  
Agrocer Red 482 disp.  

 

Material-nr: 270957 
 

 

Natură chimică:  C.I. Pigment Red 48:2 in aqueous dispersion containing 
propylene glycol. 

 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 

 

Utilizari relevante ale substantei sau amestecului 
sector industrial Industria Agricola 
tipul de utilizare: Preparatie de coloranti 

 
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

 

Identificarea companiei 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Tel. no. : +49 69 305 13619  

 

Informatii despre substanta/amestec 
Product Stewardship  
e-mail: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 
 

 00800-5121 5121    
 

Biroul RSI si Informare Toxicologica  

+40 21 3183606   (8am-3pm/5) 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos. 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos. 
 

Etichetare adiţională 

EUH210 
 

Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. 
 

EUH208 
 

Conţine 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Poate provoca o reacţie alergică. 
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2.3 Alte pericole 

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, 
bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 
0.1% sau mai mari. 

 
Informaţii ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având 
proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul 
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei 
(UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari. 

 
Informaţii toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având 
proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul 
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei 
(UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari. 

 
Nu există riscuri particulare de semnalat. 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.2 Amestecuri 

Componente 

Denumire chimică Nr. CAS 
Nr.CE 
Nr. Index 
Număr de înregistrare 

Clasificare Concentraţie 
(% w/w) 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 
20 EO - ammonium sulfate 

119432-41-6 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 2,5 - < 10 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 2634-33-5 
220-120-9 
613-088-00-6 
01-2120761540-60 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 2; H330 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 
Factor M (Toxicitatea 
acută pentru mediul 
acvatic): 1 
 
limita specifică a 
concentrației 
Skin Sens. 1; H317 
>= 0,05 % 
 

>= 0,025 - < 
0,05 

Pentru explicaţii referitoare la abrevieri se va vedea secţiunea 16. 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale 
 

:  Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine. 
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Dacă se inhalează 
 

:  Se va avea grije ca persoana să aibă aer proaspăt. 
 

În caz de contact cu pielea 
 

:  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi 
săpun. 
 

În caz de contact cu ochii 
 

:  Spalati ochiul afectat imediat cu multa apa si in acelasi timp 
protejati ochiul neafectat 
 

Dacă este ingerat 
 

:  In caz de inghitire, cereti sfatul medicului si aratati-i Fisa de 
siguranta sau eticheta 
 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : Pana acum nu se cunoaste nici un sipmtom 
 

Riscuri : Nu sunt pericole cunoscute pana acum. 
 

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratament 
 

: Se va trata simptomatologic. 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 
 

:  Jet de apă pulverizată 
Pulbere uscată 
Bioxid de carbon (CO2) 
Spumă rezistentă la alcooli 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 
 

:  Jet de apă puternic 
 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 
 

:  In caz de incendiu rezulta gaze de ardere periculoase: 
monoxid de carbon (CO) 
Bioxid de carbon (CO2) 
Oxizi de azot (NOx) 
Acid clorhidric 
Bioxid de sulf 
 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 

Echipament special de 
protecţie pentru pompieri 
 

:  Aparat respirator autonom  
 

Informaţii suplimentare 
 

:  Se va purta echipament de protecţie corespunzător. 
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SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie pentru 
protecţia personală 
 

:  Se va purta echipament de protecţie corespunzător. 
A nu lasa lichidul sa se scurga in ape deschise, sau 
canalizare. 
 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 
 

:  Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, 
cursurile de apă sau în pământ. 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metodele de curăţare 
 

:  Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu 
nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguş). 
Se va trata materialul recuperat conform cu descrierea din 
secţiunea "Consideraţii privind eliminarea". 
 

6.4 Trimitere la alte secţiuni 

Informatii referitoare la manipularea in conditii de siguranta, vezi cap. 7 
 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 
 

: Nu sunt necesare masuri de precautie speciale atunci cand 
produsul este manipulat corect. 
 

Măsuri de protecţie împotriva 
incendiului şi a exploziei 
 

:  Măsuri normale de protecţie împotriva incendiilor.  
 

Măsuri de igienă 
 

:  Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul 
programului de lucru. Se va folosi cremă protectoare pentru 
piele înainte de a manipula produsul. Scoateți imediat toată 
îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.  
 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 
 

:  Se va ţine containerul ermetic închis. Se va păstra departe de 
căldură. Se va proteja de îngheţ. Sensibil la frig- daca 
produsul devine opac, gros sau cristalin prin inghetare, trebuie 
incalzit lent la temperatura camerei si amestecat. Produsul 
este apoi gata de utilizare  
 

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

Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 
 

:  Fara alte recomandari. 
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SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1 Parametri de control 

Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională. 

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006: 

Numele substanţei Utilizare finale Căi de expunere Efecte potenţiale 
asupra sănătăţii 

Valoare 

Propylene Glycol 
Nr. CAS: 57-55-6 

Lucrători Inhalare Efecte sistemice pe 
termen lung 

168 mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Lucrători Inhalare Efecte locale pe 
termen lung 

10 mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Inhalare Efecte sistemice pe 
termen lung 

50 mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Inhalare Efecte locale pe 
termen lung 

10 mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-one 
Nr. CAS: 2634-33-5 

Lucrători Inhalare Efecte sistemice pe 
termen lung 

6,81 mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Lucrători Dermic Efecte sistemice pe 
termen lung 

0,966 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Inhalare Efecte sistemice pe 
termen lung 

1,2 mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Dermic Efecte sistemice pe 
termen lung 

0,345 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

 Observaţii:DNEL 

Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 
1907/2006: 

Numele substanţei Compartiment de mediu Valoare 

Propylene Glycol 
Nr. CAS: 57-55-6 

Apă proaspătă 260 mg/l 

 Apă de mare 26 mg/l 
 Procesare intermitentă/eliberare 183 mg/l 
 Instalaţie de tratare a apelor uzate. 20000 mg/l 
 Sediment de apă curgătoare 572 mg/kg masă 

uscată (d.w.) 

 Sediment marin 57,2 mg/kg masă 
uscată (d.w.) 

 Sol 50 mg/kg masă 
uscată (d.w.) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 
Nr. CAS: 2634-33-5 

Apă proaspătă 0,00403 mg/l 
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 Apă de mare 0,000403 mg/l 
 Procesare intermitentă/eliberare 0,0011 mg/l 
 Instalaţie de tratare a apelor uzate. 1,03 mg/l 
 Sediment de apă curgătoare 0,0499 mg/kg 

masă uscată 
(d.w.) 

 Sediment marin 0,00499 mg/kg 
masă uscată 
(d.w.) 

 Sol 3 mg/kg masă 
uscată (d.w.) 

8.2 Controale ale expunerii 

Măsuri de ordin tehnic 

Se va manipula numai într-un loc echipat cu ventilaţie locală cu extracţie (sau alt fel de sistem de 
ventilaţie cu extracţie aprobat). 

Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia ochilor :  Ochelari de siguranță 
 

Protecţia mâinilor 
Observaţii : Cauciuc nitril Se va lua notă de informaţia furnizată de către 

producător referitor la permeabilitatea şi timpii de de 
străpungere percum şi de condiţiile specifice la locul de 
muncă (tensiunea mecanică, durata de contact).  

 
Protecţia pielii şi a corpului :  Se va purta echipament de protecţie corespunzător. 

 
Protecţia respiraţiei : Atunci când lucrătorii trebuie să facă faţă la concentraţii ce 

depăşesc limita de expunere profesională, aceştia trebuie să 
poarte aparate respiratorii adecvate aprobate. 
 

Măsuri de protecţie :  Se va purta echipament de protecţie corespunzător. 
 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Starea fizică : Lichid 
 

Culoare 
 

:  roşu 
 

Miros 
 

:  insignifiant 
 

Pragul de acceptare a 
mirosului 
 

:  nu este cerut  
 

Punctul de îngheţare 
 

: nu există date  
 

Punctul de fierbere 
 

: nedeterminat  
 

Inflamabilitate 
 

: Nu se aplică 
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Limită superioară de explozie 
/ Limita maximă de 
inflamabilitate 
 

: nedeterminat  
 

Limită inferioară de explozie / 
Limita minimă de 
inflamabilitate 
 

: nedeterminat  
 

Punctul de aprindere 
 

: > 100 °C 
 

Temperatura de 
autoaprindere 
 

: nedeterminat  
 

Temperatura de 
descompunere 
 

:  Produsul nu contine nicio grupa chimica cu proprietati 
autoreactive, nici valoarea SADT estimată nu este mai mică 
de 75 ° C, şi nici  energia exotermă de descompunere nu este 
mai mare de 300 J / g. 
  
 

pH 
 

: 7 (20 °C) 
Determinat in forma nediluata  
 

Vâscozitatea 
Vâscozitate dinamică 

 
: 50 mPa.s (23 °C) 

 
Vâscozitate cinematică 

 
: nu există date  

 
Solubilitatea (solubilităţile) 

Solubilitate în apă 
 

: nedeterminat  

 
Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 
 

: nedeterminat  
 

Presiunea de vapori 
 

: nedeterminat  
 

Densitatea relativă 
 

: nu există date  
 

Densitate 
 

: 1,1 - 1,4 g/cm3 (20 °C) 
 

Densitate relativă a vaporilor. 
 

: nedeterminat  
 

Caracteristicile particulei 
Mărimea particulelor 

 
: Nu se aplică 

 

9.2 Alte informaţii 

Explozivi  
 

: nu există date  
 

Proprietăţi oxidante 
 

: nu există date  
 

Solide inflamabile 
Indice de ardere 

 
: Nu se aplică  
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Rata de coroziune a metalului 
 

: nu există date  
 

Viteza de evaporare 
 

:  nedeterminat  
 

Energie de aprindere minimă 
 

: nedeterminat 
 

Greutatea moleculară 
 

: nu există date 
 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1 Reactivitate 

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire. 

10.2 Stabilitate chimică 

Stabil în condiţii normale. 

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial periculoase 
 

:  Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale 
de folosire.Stabil 

10.4 Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat 
 

: Necunoscut. 
 

10.5 Materiale incompatibile 

Materiale de evitat 
 

:  nu există date 
 

10.6 Produşi de descompunere periculoşi 

Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit conform normelor. 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Toxicitate acută 

Produs: 

Toxicitate acută orală 
 

:  Observaţii: nu există date 

 
Toxicitate acută prin inhalare 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate acută dermică 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Toxicitate acută orală 
 

:  LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg  
Evaluare: Substanţa sau amestecul nu au o toxicitate orală 
acută 
 

Toxicitate acută prin inhalare 
 

:  Observaţii: Aceste informaţii nu sunt disponibile. 
 

Toxicitate acută dermică :  LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg 
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 Metodă: Ghid de testare OECD 402 

Evaluare: Substanţa sau amestecul nu au o toxicitate dermică 
acută 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Toxicitate acută orală 
 

:  LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): 670 - 784 mg/kg  
Metodă: Ghid de testare OECD 401 
BPL: da 
 

 
 

  Estimarea toxicităţii acute: Metodă: Metoda de calcul 
 

Toxicitate acută prin inhalare 
 

:  LC50 (Şobolan, mascul sau femelă): 0,5 mg/l  
Durată de expunere: 4 h 
Atmosferă de test: praf/ceaţă 
Metodă: OPPTS 870.1300 
BPL: da 
 

 
 

  Estimarea toxicităţii acute: Atmosferă de test: praf/ceaţă 
Metodă: Metoda de calcul 
 

Toxicitate acută dermică 
 

:  LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg 
Metodă: Ghid de testare OECD 402 
BPL: da 
 

Corodarea/iritarea pielii 

Produs: 

Observaţii : nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Specii : Iepure 
Metodă : Ghid de testare OECD 404 
Rezultat : Nu irită pielea 
Observaţii : Prin analogie cu un produs cu compozitie similara 

 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Specii : Iepure 
Durată de expunere : 4 h 
Metodă : Altul (alta) (alte) 
Rezultat : Iritant pentru piele. 
BPL : da 

 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 

Produs: 

Observaţii : nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 
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Specii : Vite cornute 
Metodă : Test de opacitate si permeabilitate pe corneea bovinelor 

(BCOP) 
Rezultat : iritaţie uşoară 

 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Specii : Iepure 
Durată de expunere : 2,9 h - 11 d 
Rezultat : Risc de leziuni oculare grave. 
BPL : da 

 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 

Produs: 

Observaţii : nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Căi de expunere : Contactul cu pielea 
Metodă : Avizul expertului 
Rezultat : negativ 

 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Tipul testului : Test de maximizare la cobai 
Căi de expunere : Dermic 
Specii : Porcuşor de Guineea 
Metodă : Altul (alta) (alte) 
Rezultat : Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. 
BPL 
 

: da 

 
Evaluare :  Nociv în caz de înghiţire., Mortal în caz de inhalare., Provoacă 

iritarea pielii., Provoacă leziuni oculare grave. 
Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
 

Mutagenitatea celulelor germinative 

Produs: 

Genotoxicitate in vitro 
 

: Observaţii: nu există date 

 
Mutagenitatea celulelor 
germinative- Evaluare 
 

:  Nu există informaţii disponibile. 

 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Genotoxicitate in vitro 
 

: Tipul testului: Test Ames 
Sistem de testare: Salmonella typhimurium 
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică 
Metodă: Ghid de testare OECD 471 
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Rezultat: negativ 
Observaţii: Prin analogie cu un produs cu compozitie similara 
 

 
 

 Tipul testului: Test referitor la aberaţiile cromozomiale in vitro 
Sistem de testare: Celule ovariene ale hamsterului chinezesc 
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică 
Rezultat: negativ 
Observaţii: Prin analogie cu un produs cu compozitie similara 
 

 
 

 Tipul testului: Test de sinteză neprogramată a ADN (test UDS) 
Sistem de testare: Linii de celule prelevate de la rozătoare 
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică 
Metodă: Ghid de testare OECD 482 
Rezultat: negativ 
Observaţii: Prin analogie cu un produs cu compozitie similara 
 

Mutagenitatea celulelor 
germinative- Evaluare 
 

:  S-a concluzionat ca produsul nu este mutagen pe baza 
evaluarii mai multor teste de mutagenitate 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Genotoxicitate in vitro 
 

: Tipul testului: Test limfom pe şoarece 
Sistem de testare: Celule de limfom de şoarece 
Concentraţie: 0,1 - 12,8 µg/ml 
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică 
Metodă: Ghid de testare OECD 476 
Rezultat: negativ 
BPL: da 
 

 
 

 Tipul testului: Test Ames 
Sistem de testare: Salmonella typhimurium 
Concentraţie: 0,064 - 200 µg/plate 
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică 
Metodă: Ghid de testare OECD 471 
Rezultat: negativ 
BPL: da 
 

 
 

 Tipul testului: Test referitor la aberaţiile cromozomiale in vitro 
Sistem de testare: Limfocite umane 
Concentraţie: 1 - 40 µg/ml 
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică 
Metodă: Ghid de testare OECD 473 
Rezultat: pozitiv 
BPL: da 
 

Genotoxicitate in vivo 
 

:  Tipul testului: Altul (alta) (alte) 
Specii: Şobolan (mascul) 
Tulpina: Wistar 
Tipul celulei: Celule ale ficatului 
Mod de aplicare: Ingerare 
Durată de expunere: single dose 
Doză: 560 - 1400 mg/kg 
Metodă: Ghid de testare OECD 486 
Rezultat: negativ 
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BPL: da 
 

 
 

  Tipul testului: Testul micronucleilor 
Specii: Şoarece (mascul sau femelă) 
Tulpina: CD1 
Tipul celulei: Maduvă osoasă 
Mod de aplicare: Ingerare 
Durată de expunere: single dose 
Doză: 125-250-500-1000-2000-5000mg/k 
Metodă: Ghid de testare OECD 474 
Rezultat: negativ 
BPL: da 
 

Mutagenitatea celulelor 
germinative- Evaluare 
 

:  Ponderea probelor nu susţine clasificarea ca mutagen de 
celule germinale. 
 

Cancerigenitate 

Produs: 

Cancerigenitate - Evaluare 
 

:  Nu există informaţii disponibile. 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Cancerigenitate - Evaluare 
 

:  Nu există informaţii disponibile. 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Cancerigenitate - Evaluare 
 

:  Nu există informaţii disponibile. 
 

Toxicitatea pentru reproducere 

Produs: 

Toxicitatea pentru 
reproducere - Evaluare 
 

:  Nu există informaţii disponibile. 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Efecte asupra fertilităţii 
 

:  Observaţii: Aceste informaţii nu sunt disponibile. 
 

Efecte asupra dezvoltării 
fătului 
 

:  Specii: Şobolan 
Toxicitatea generală la mame: NOAEL: 100 mg/kg de greutate 
corporală 
Toxicitate teratogenă: NOAEL: 300 mg/kg de greutate 
corporală 
 

Toxicitatea pentru 
reproducere - Evaluare 
 

:  Nu e de asteptat toxicitate reproductiva. 
O clasificare drept embriotoxic nu este posibilă conform 
datelor actuale. 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 
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Efecte asupra fertilităţii 
 

:  Specii: Şobolan, mascul 
Mod de aplicare: oral (alimentaţie) 
Doză: 18,5 - 97,8 mg/kg  
Toxicitatea generală a părinţilor: NOAEL: 18,5 mg/kg de 
greutate corporală 
Toxicitatea generală F1: NOAEL: 48 mg/kg de greutate 
corporală 
Metodă: Altul (alta) (alte) 
BPL: da 
 
Specii: Şobolan, femelă 
Mod de aplicare: oral (alimentaţie) 
Doză: 27,0 - 114,8 mg/kg  
Toxicitatea generală a părinţilor: NOAEL: 27 mg/kg de 
greutate corporală 
Toxicitatea generală F1: NOAEL: 56,6 mg/kg de greutate 
corporală 
Metodă: Altul (alta) (alte) 
BPL: da 
 

Efecte asupra dezvoltării 
fătului 
 

:  Specii: Şobolan, femelă 
Mod de aplicare: oral (gavaj) 
Doză: 10 - 40 - 100 mg/kg 
Toxicitatea generală la mame: NOAEL: 10 mg/kg de greutate 
corporală 
Toxicitate teratogenă: NOAEL: 40 mg/kg de greutate 
corporală 
Metodă: Directiva 67/548/CEE, Anexa V, B.31. 
BPL: da 
 

Toxicitatea pentru 
reproducere - Evaluare 
 

:  Nu există nici o dovadă de efecte adverse asupra funcţiei 
sexuale şi a fertilităţii sau asupra dezvoltării, pe baza 
experimentelor pe animale. 
 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică 

Produs: 

Observaţii : nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

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

 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Evaluare : Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice 
specifice pentru organe ţintă, expunere unică. 
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STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată 

Produs: 

Observaţii : nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

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

 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

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

 

Toxicitate la doză repetată 

Produs: 

Observaţii : Aceste informaţii nu sunt disponibile. 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Specii : Şobolan 
NOAEL : 30 - 100 mg/kg  
Mod de aplicare : Oral(ă) 
Durată de expunere : 90 d  
Observaţii : Nu au fost observate efecte adverse la testele de toxicitate 

critică. 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Specii : Câine, mascul sau femelă 
NOAEL : 5 mg/kg  
LOAEL :  20 mg/kg  
Mod de aplicare : oral (gavaj) 
Durată de expunere : 90 d  
Număr de expuneri : daily 
Doză : 5 - 20 - 50 mg/kg  
Grup de control : da 
Metodă : 88/302/CE 
BPL : da 

 

Toxicitate referitoare la aspiraţie 

Produs: 

nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Nu există o clasificare a toxicitaţii la aspiraţie 
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1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Nu există o clasificare a toxicitaţii la aspiraţie 
 

11.2 Informații privind alte pericole 

Proprietăți de perturbator endocrin 

Produs: 

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca 
având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în 
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau 
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu 
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% 
sau mai mari. 

 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1 Toxicitatea 

Produs: 

Toxicitate pentru peşti 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Toxicitatea pentru 
alge/plante acvatice 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate pentru peşti 
(Toxicitate cronică) 
 

: Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate pentru 
microorganisme 
 

:   
Observaţii: nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Toxicitate pentru peşti 
 

:   (Peşte): 33 mg/l 
Durată de expunere: 96 h 
Tipul testului: test de curgere 
Control analitic: da 
 

Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 
 

:  EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 24 mg/l 
Durată de expunere: 48 h 
Tipul testului: test de curgere 
Control analitic: da 
Metodă: EPA-660/3-75-009 
 

Toxicitatea pentru 
alge/plante acvatice 
 

:  Observaţii: nu există date 
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Toxicitate pentru 
microorganisme 
 

:    
Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate pentru peşti 
(Toxicitate cronică) 
 

: Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 
(Toxicitate cronică) 
 

: Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate pentru 
organismele care trăiesc în 
sol 
 

: Concentraţie fară efect observabil (NOEC): > 1.000 mg/kg 
Durată de expunere: 14 d 
Specii: Eisenia fetida (viermi de pământ) 
Metodă: Ghid de testare OECD 207 
 

Toxicitate la plante 
 

: Observaţii: Nu se aplică 
 

Toxicitatea sedimentului 
 

: Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate pentru 
organismele terestre 
 

: LD50: > 2.150 mg/kg 
Durată de expunere: 21 d 
Specii: Colinus virginianus (Prepeliţă) 
Metodă: Altul (alta) (alte) 
 

Evaluarea ecotoxicităţii 

Toxicitatea cronică pentru 
mediul acvatic 
 

:  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Toxicitate pentru peşti 
 

:  LC50 (Cyprinodon variegatus): 16,7 mg/l 
Obiectivul final: mortalitate 
Durată de expunere: 96 h 
Tipul testului: test static 
Control analitic: da 
Metodă: Altul (alta) (alte) 
BPL: da 
 

 
 

  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 2,18 mg/l 
Durată de expunere: 96 h 
Tipul testului: test static 
Control analitic: da 
Metodă: Ghid de testare OECD 203 
BPL: da 
 

Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 
 

:  EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 2,94 mg/l 
Obiectivul final: mortalitate 
Durată de expunere: 48 h 
Tipul testului: test static 
Control analitic: da 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202 
BPL: da 
 

   EC0 (Daphnia magna (purice de apă)): 0,643 mg/l 
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 Durată de expunere: 48 h 

Tipul testului: test static 
Control analitic: da 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202 
BPL: da 
 

 
 

  EC50 (Mysidopsis bahia): 0,9893 mg/l 
Durată de expunere: 96 h 
Tipul testului: test static 
Control analitic: da 
Metodă: Altul (alta) (alte) 
BPL: da 
Observaţii: apă sărată 
 

 
 

  Concentraţie fară efect observabil (NOEC) (Mysidopsis 
bahia): 0,25 mg/l 
Durată de expunere: 96 h 
Tipul testului: test static 
Control analitic: da 
Metodă: Altul (alta) (alte) 
BPL: da 
Observaţii: apă sărată 
 

Toxicitatea pentru 
alge/plante acvatice 
 

:  ErC50 (Selenastrum capricornutum (alge verzi)): 0,110 mg/l 
Durată de expunere: 72 h 
Control analitic: da 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 
BPL: da 
 

 
 

  Concentraţie fară efect observabil (NOEC) 
(Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 0,0403 mg/l 
Durată de expunere: 72 h 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 
BPL: da 
 

Factor M (Toxicitatea acută 
pentru mediul acvatic) 
 

: 1 

Toxicitate pentru 
microorganisme 
 

:  EC50 (nămol activ): 23 mg/l  
Obiectivul final: Toxicitate pentru bacterii (inhibarea respiratiei) 
Durată de expunere: 3 h 
Tipul testului: acvatic 
Control analitic: nu 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 209 
BPL: da 
Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

 
 

  EC50 : > 811,5 mg/kg Trockengewicht mg/kg masă uscată 
(d.w.) 
Durată de expunere: 28 d 
Tipul testului: Sol 
Control analitic: da 
Metodă: OECD 216 
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BPL: da 
Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

 
 

  Concentraţie fară efect observabil (NOEC) : 263,7 mg/kg 
Trockengewicht mg/kg masă uscată (d.w.) 
Durată de expunere: 28 d 
Tipul testului: Sol 
Control analitic: da 
Metodă: OECD 216 
BPL: da 
Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

Toxicitate pentru peşti 
(Toxicitate cronică) 
 

: Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 0,21 mg/l  
Durată de expunere: 28 d 
Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) 
Control analitic: da 
Metodă: Ghid de testare OECD 215 
BPL: da 
 

Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 
(Toxicitate cronică) 
 

: Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 1,2 mg/l  
Obiectivul final: Rată de reproducţie 
Durată de expunere: 21 d 
Specii: Daphnia magna (purice de apă) 
Control analitic: da 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 211 
BPL: da 
 

 
 

 Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 1,9 mg/l  
Obiectivul final: Rată de reproducţie 
Durată de expunere: 21 d 
Specii: Daphnia magna (purice de apă) 
Control analitic: da 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 211 
BPL: da 
 

Toxicitate pentru 
organismele care trăiesc în 
sol 
 

: Tipul testului: sol artificial 
LC50: > 410,6 mg/kg 
Durată de expunere: 14 d 
Obiectivul final: mortalitate 
Specii: Eisenia fetida (viermi de pământ) 
Metodă: Ghid de testare OECD 207 
BPL:da 
Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

 
 

 Tipul testului: sol artificial 
Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 234,5 mg/kg 
Durată de expunere: 14 d 
Obiectivul final: mortalitate 
Specii: Eisenia fetida (viermi de pământ) 
Metodă: Ghid de testare OECD 207 
BPL:da 
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Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

Toxicitate la plante 
 

: EC50: 340 mg/kg 
Durată de expunere: 20 d 
Obiectivul final: Creştere 
Specii: Phaseolus vulgaris 
Control analitic: da 
Metodă: OECD Guide-line 208 
BPL:da 
Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

 
 

 Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 90 mg/kg 
Durată de expunere: 20 d 
Obiectivul final: Creştere 
Specii: Phaseolus vulgaris 
Control analitic: da 
Metodă: OECD Guide-line 208 
BPL:da 
Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

 
 

 EC50: 300 mg/kg 
Durată de expunere: 19 d 
Obiectivul final: Creştere 
Specii: Triticum aestivm (grâu) 
Control analitic: da 
Metodă: OECD Guide-line 208 
BPL:da 
Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

 
 

 Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 51 mg/kg 
Durată de expunere: 19 d 
Obiectivul final: Creştere 
Specii: Triticum aestivm (grâu) 
Control analitic: da 
Metodă: OECD Guide-line 208 
BPL:da 
Observaţii: Indicatiile efectelor toxice se rafera la o 
concentratie nominala 
 

Toxicitatea sedimentului 
 

: Observaţii: nedisponibil 
 

Evaluarea ecotoxicităţii 

Toxicitatea acută pentru 
mediul acvatic 
 

:  Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
 

Toxicitatea cronică pentru 
mediul acvatic 
 

:  Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
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12.2 Persistența și degradabilitatea 

Produs: 

Biodegradare 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Biodegradare 
 

:  Tipul testului: aerobic 
Rezultat: Nu este biodegradabil 
Metodă: Altul (alta) (alte) 
Observaţii: Prin analogie cu un produs cu compozitie similara 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Biodegradare 
 

:  Tipul testului: aerobic 
Inocul: nămol activ 
Concentraţie: 1 mg/l 
Rezultat: Parţial biodegradabil. 
Durată de expunere: 63 d 
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 C 
BPL: da 
 

Eliminare fizico-chimică 
 

:  Observaţii: Biodegradabil 
 

Stabilitate în apă 
 

:  Tipul testului: abiotic 
Scăderea timpului mediu de viaţă: 219 d 
pH: 4 
Hidroliza:  la 50 °C 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 111 
BPL: da 
 

 
 

  Tipul testului: abiotic 
Scăderea timpului mediu de viaţă: > 200 d 
pH: 7 
Hidroliza:  la 50 °C 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 111 
BPL: da 
 

 
 

  Tipul testului: abiotic 
Scăderea timpului mediu de viaţă: 145 d 
pH: 9 
Hidroliza:  la 50 °C 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 111 
BPL: da 
 

Fotodegradare 
 

: Tipul testului: apă 
Sursa de lumină: Bec cu xenon 
Spectrul luminii: 290 - 400 nm 
Degradare (fotoliză directă): < 1,5 % 
BPL: da 
 

 
 

 Tipul testului: aer 
Metodă: calculata 
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BPL: nu 
Observaţii: Se descompune rapid prin contact cu lumina. 
 

12.3 Potenţialul de bioacumulare 

Produs: 

Bioacumularea 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Bioacumularea 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Bioacumularea 
 

:  Specii: Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus) 
Durată de expunere: 56 d 
Concentraţie: 0,1 mg/l  
Factorul de bioconcentrare (BCF): 6,62 
Metodă: Ghid de testare OECD 305 
BPL: nu 
Observaţii: Datorită coeficientului de distribuţie n-octanol/apă, 
nu este de aşteptat o acumulare în organisme. 
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 
 

: log Pow: 0,7 (20 °C) 
pH: 7 
Metodă: Regulament (CE) Nr. 440/2008, Anexă, A.8 
BPL: da 
 

12.4 Mobilitatea în sol 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Dstribuţia în compartimentele 
de mediu 
 

: Observaţii: nu există date 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Dstribuţia în compartimentele 
de mediu 
 

: Adsorbţie/Sol 
Mediu: apa – pamant 
Koc: 235 - 566 
Metodă: Altul (alta) (alte) 
 

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 

Produs: 

Evaluare 
 

: Această substanţă/acest amestec nu conţine componente 
considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), 
fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele 
de 0.1% sau mai mari. 
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Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Evaluare 
 

: Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, 
bioacumulatoare şi toxică (PBT). 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Evaluare 
 

: Materialul nu este clasificat ca PBT sau vPvB. 
 

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin 

Produs: 

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca 
având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în 
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau 
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu 
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% 
sau mai mari. 

 

12.7 Alte efecte adverse 

Produs: 

Ce se poate întâmpla cu 
produsul dacă este eliberat 
precum şi căile acestuia în 
mediul înconjurător 
 

:  nu există date 
 

Informaţii ecologice 
adiţionale 
 

:  nu există date 
 

Componente: 

2,4,6-Tri-(1-phenylethyl)-phenol + 20 EO - ammonium sulfate: 

Ce se poate întâmpla cu 
produsul dacă este eliberat 
precum şi căile acestuia în 
mediul înconjurător 
 

:  nu există date 
 

Informaţii ecologice 
adiţionale 
 

:  Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, 
cursurile de apă sau în pământ. 
 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one: 

Ce se poate întâmpla cu 
produsul dacă este eliberat 
precum şi căile acestuia în 
mediul înconjurător 
 

:  nedisponibil 
 

Informaţii ecologice 
adiţionale 
 

:  A nu permite patrunderea in apele freatice, cursuri de ape sau 
ape reziduale. 
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SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs :  Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele 
Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri periculoase. 
 

Ambalaje contaminate :  A nu se arunca acest produs şi ambalajul său decât după ce 
s-au luat toate precauţiile. 
 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

Capitolele 14.1. pana la 14.5 
 
 

ADR ne restricţionat  
 

ADN ne restricţionat  
 

RID ne restricţionat  
 

IATA ne restricţionat  
 

IMDG ne restricţionat  
 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 
 

A se vedea fisa de securitate, capitolele 6 pana la 8 
 
14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI 
 

Nu se transporta in vrac conform codului IBC 
 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

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

REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe 
piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și 
articole periculoase (Anexa XVII) 
 

: Nu se aplică 

REACH - Lista substanţelor candidate care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării 
(Articolul 59). 
 

: Nu se aplică 

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele 
care diminuează stratul de ozon 
 

: Nu se aplică 

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanţii organici 
persistenţi (reformare) 
 

: Nu se aplică 

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de 
stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu 
precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe 
 

: Nu este interzis şi/sau nu are 
restricţii 

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind exportul şi importul de 
produse chimice periculoase 

: Nu se aplică 
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REACH - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării 
(Anexa XIV) 
 

: Nu se aplică 

 

Alte reglementări: 

Cu exceptia datelor/regulamentelor din acest capitol, nu sunt cunoscute alte informatii 
referitoare la protectie, sanatate si mediu inconjurator. 
 
 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 

Nu exista inca nicio declaratie de siguranta chimica(CSA) pentru substanta sau ingredientele 
preparatiei descrise aici. 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

Text complet al declaraţiilor H 

H302 : Nociv în caz de înghiţire. 
H315 : Provoacă iritarea pielii. 
H317 : Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H318 : Provoacă leziuni oculare grave. 
H330 : Mortal în caz de inhalare. 
H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H411 : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H412 : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Text complet al altor abrevieri 

Acute Tox. : Toxicitate acută 
Aquatic Acute : Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic 
Aquatic Chronic : Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic 
Eye Dam. : Lezarea gravă a ochilor 
Skin Irrit. : Iritarea pielii 
Skin Sens. : Sensibilizarea pielii 

 

ADN - Acord European privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Căile 
Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe 
Şosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea 
Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind 
Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanţă toxică 
carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru 
Standardizare; DSL - Lista naţională a substanţelor (Canada); ECHA - Agenţia Europeană pentru 
Substanţe Chimice; EC-Number - Numărul Comunităţii Europene; ECx - Concentraţie asociată cu 
răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgenţă; ENCS 
- Substanţe Chimice Noi şi Existente (Japonia); ErCx - Concentraţie asociată cu răspunsul ratei 
de creştere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - 
Agencţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaţia de Transport Aerian 
Internaţional; IBC - Codul Internaţional pentru Construirea şi Echiparea Navelor care transportă 
Substanţe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentraţia maximală inhibitorie; ICAO 
- Organizaţia Civilă Internaţională de Aviaţie; IECSC - Inventarul Substanţelor Chimice Existente 
în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaţionale Periculoase; IMO - Organizaţia Maritimă 
Internaţională; ISHL - Legea Siguranţei şi Sănătăţii în Industrie (Japonia); ISO - Organizaţia 
Internaţională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanţelor chimice existente în Coreea; 
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LC50 - Concentraţie letală pentru 50% din populaţia unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din 
populaţia unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenţia Internaţională pentru Prevenirea 
Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificaţii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect 
(advers) al concentraţiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - 
Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al 
Substanţelor Chimice; OECD - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; OPPTS - 
Oficiul pentru Siguranţa Chimică şi Prevenirea Poluării; PBT - Substanţe persistente, 
bioacumulative şi toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor şi Substanţelor Chimice; 
(Q)SAR - Relaţie Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi 
Restricţia Substanţelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaţional de Mărfuri 
Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - 
Fişă de securitate; SVHC - substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - 
Inventarul Taiwanez al Substanţelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din 
Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanţe Periculoase; TSCA - Legea de Control 
privind Substanţele Toxice (Statele Unite); UN - Naţiunile Unite; vPvB - Foarte persistent şi foarte 
bioacumulativ 

Informaţii suplimentare 

Alte informaţii 
 

:  Atentie la normele legislative locale si nationale 
 

 
 

Informatiile se bazeaza pe stadiul actual de cunoastere si descriu produsul din punct de vedere al 
necesitatilor de siguranta. Aceste date nu implica garantarea unei specificatii generale sau 
particulare. Este responsabilitatea utilizatorului produsului sa se asigure ca produsul este potrivit 
scopului prevazut si metodei de utilizare. Nu ne asumam responsabilitatea pentru nici un 
prejudiciu cauzat  de utilizarea acestor informatii. In toate cazurile, se aplica conditiile noastre 
generale de vanzare. 

 
RO / RO 

 

 
 


