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

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumire comerciala:  
Anodal SH2 liq  

 

Material-nr: 102708 
 

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

 

Utilizari relevante ale substantei sau amestecului 
sector industrial Industria chimicalelor speciale 
tipul de utilizare: chimicale pentru aluminiu 

 
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) 

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1 
 

 H318: Provoacă leziuni oculare grave. 
 

Pericol pe termen scrut (acut) pentru 
mediul acvatic, Categoria 1 
 

 H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
 

Pericol pe termen lung (cronic) pentru 
mediul acvatic, Categoria 1 
 

 H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte 
pe termen lung. 
 

2.2 Elemente pentru etichetă 

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

Pictograme de pericol 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cuvânt de avertizare : Pericol 
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Fraze de pericol 
 

: H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen 
lung. 
 

Fraze de precauţie 
 

: 
Prevenire:  

P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P280 A se purta echipament de protecție a ochilor/ 
echipament de protecție a feței. 

Răspuns:  

P305 + P351 + P338 + P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU 
OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. 
Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest 
lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați 
imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un 
medic. 
P391 Colectaţi scurgerile de produs. 

Eliminare:  

P501 Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o staţie autorizată de 
eliminare a deşeurilor. 
 

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt 
Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt 

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 se cunosc riscuri suplimentare, cu excepţia celor inscrise in eticheta. 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.2 Amestecuri 

Natură chimică 
 

: arilsulfonat 
 

  
 

 anionic 
 

  
 

 Săruri de sodiu 
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Componente 

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

Clasificare Concentraţie 
(% w/w) 

Mono- and dihexadecyl 
disulphonated diphenyl oxide, 
disodium salt 

65143-89-7 
405-430-6 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
Aquatic Acute 1; 
H400 

>= 10 - < 20 

Benzenesulfonic acid, 
oxybis(hexadecyl-, disodium salt 

70191-76-3 
 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

>= 3 - < 10 

Formaldehyde, polymers with 
sulfonated 1,1'-
oxybis[methylbenzene], sodium 
salts 

73378-66-2 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 2,5 - < 10 

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. 

 
Dacă se inhalează 
 

:  Dacă este inhalat, se va scoate victima la aer proaspăt. 
 

În caz de contact cu pielea 
 

:  In caz de contact se va clăti imediat pielea cu multă apă. 
 

În caz de contact cu ochii 
 

:  In caz de contact se vor clăti imediat ochii cu multă apă timp 
de cel puţin 15 minute. 
 

Dacă este ingerat 
 

:  Se va clăti gura cu apă. 
Seva consulta un medic. 
 

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

Riscuri : Nu se cunosc riscuri suplimentare, cu excepţia celor inscrise 
in eticheta. 
 

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 
 

:  toate 
 

Mijloace de stingere :  fara restrictie 
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necorespunzătoare 
 

 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 
 

:  În caz de incendiu se pot forma produşi de descompunere 
periculoşi, cum ar fi: 
Monoxid de carbon 
Bioxid de carbon (CO2) 
Oxizi de sulf 
 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 

Echipament special de 
protecţie pentru pompieri 
 

:  In caz de incendiu, utilizati un aparat de respiratie adecvat  
 

Informaţii suplimentare 
 

:  Se va purta echipament de protecţie corespunzător. 
 

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. 

 

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). 
 

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 
 

: A se manipula şi a se deschide ambalajul cu prudenţă. 
Evitaţi să inspiraţi ceaţa. 
 

Măsuri de protecţie împotriva 
incendiului şi a exploziei 
 

:  Nu sunt necesare masuri speciale.  
 

Măsuri de igienă 
 

:  Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Se vor 
spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de 
lucru. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.  
 

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

Cerinţe pentru spaţiile de :  A se păstra numai în ambalajul original.  
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depozitare şi containere 
 

 

Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 
 

:  Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc răcoros 
şi bine ventilat.  
 

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

Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 
 

:  Fara alte recomandari. 

 

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 

Ammonium acetate 
Nr. CAS: 631-61-8 

Lucrători Inhalare Efecte sistemice pe 
termen lung 

911,56 mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Lucrători Inhalare Efecte acute 
sistemice. 

5469,35 
mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Lucrători Dermic Efecte sistemice pe 
termen lung 

10,34 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

 Observaţii:DNEL 

 Lucrători Dermic Efecte acute 
sistemice. 

62,04 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Inhalare Efecte sistemice pe 
termen lung 

449,56 mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Inhalare Efecte acute 
sistemice. 

2674,16 
mg/m3 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Dermic Efecte sistemice pe 
termen lung 

5,17 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Dermic Efecte acute 
sistemice. 

31,02 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Oral(ă) Efecte sistemice pe 
termen lung 

5,17 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

 Observaţii:DNEL 

 Consumatori Oral(ă) Efecte acute 31,02 mg/kg 
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sistemice. greutate 

corporală/zi 

 Observaţii:DNEL 

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

Numele substanţei Compartiment de mediu Valoare 

Ammonium acetate 
Nr. CAS: 631-61-8 

Apă proaspătă 3,08 mg/l 

 Apă de mare 0,0308 mg/l 
 Instalaţie de tratare a apelor uzate. 677 mg/l 
 Sediment de apă curgătoare 2,51 mg/kg masă 

uscată (d.w.) 

 Sediment marin 0,251 mg/kg 
masă uscată 
(d.w.) 

 Sol 0,72 mg/kg masă 
uscată (d.w.) 

8.2 Controale ale expunerii 

Măsuri de ordin tehnic 

Se va folosi cu ventilaţie de evacuare locală. 

Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia ochilor / feţei :  Ochelari de protectie/ masca pentru fata 
 

Protecţia mâinilor 
Observaţii : Utilizati manusi impermeabile pentru manipularea 

substantelor chimice aprobate de CE 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 :  haine de lucru 

 
Protecţia respiraţiei : Este necesar aparat respirator numai când se formează 

aerolosi sau ceaţă. 
 

Măsuri de protecţie :  A se evita contactul cu ochii. 
Nu se inspiră vaporii, aerosolii. 
Nu inspiraţi ceaţa. 
 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Starea fizică : lichid 
 

Culoare 
 

:  galben 
 

Miros 
 

:  insignifiant 
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Pragul de acceptare a 
mirosului 
 

:  nu este cerut  
 

unctul de topire 
 

: Descompunere: nu 
Nu se aplică  
 

Punctul de fierbere 
 

: aproximativ 100 °C (1.013 hPa) 
Descompunere: nu 
 

Limită superioară de explozie 
/ Limita maximă de 
inflamabilitate 
 

: nedeterminat  
 

Limită inferioară de explozie / 
Limita minimă de 
inflamabilitate 
 

: nedeterminat  
 

Punctul de aprindere 
 

: 100 °C(1.013 hPa) 
Nu exista punct de inflamabilitate- Determinarile s-au efectuat 
pana la punctul de fierbere 
 

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 
 

: 5 - 6,5 (20 °C) 
Concentraţie: 100 % 
 

Vâscozitatea 
Vâscozitate cinematică 

 
: nedeterminat  

 
Solubilitatea (solubilităţile) 

Solubilitate în apă 
 

:  (20 °C) 
miscibil  

 
Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 
 

: nedeterminat  
 

Presiunea de vapori 
 

: nedeterminat  
 

Densitatea relativă 
 

: nu există date  
 

Densitate 
 

: 1,2 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Densitate relativă a vaporilor. 
 

: nedeterminat  
 

Caracteristicile particulei 
Mărimea particulelor 

 
: Nu se aplică 
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9.2 Alte informaţii 

Explozivi  
 

: nu există date  
 

Proprietăţi oxidante 
 

: nu există date  
 

Solide inflamabile 
Indice de ardere 

 
: Nu se aplică  

 
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 

a se vedea capitolul 10.3 "Posibilitate de reactii periculoase" 

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. 

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 

Nu exista, in cazul unei utilizari si manipulari corespunzatoare. 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

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

Toxicitate acută 

Produs: 

Toxicitate acută orală 
 

:  LD50 (Şobolan): > 2.000 mg/kg  
Metodă: 1999/45/CE 

 
Toxicitate acută prin inhalare 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate acută dermică 
 

:  Observaţii: nu există date 
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Componente: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Toxicitate acută orală 
 

:  LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 5.000 mg/kg  
Metodă: Ghid de testare OECD 401 
BPL: da 
 

Toxicitate acută prin inhalare 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

Toxicitate acută dermică 
 

:  LD50 (Şobolan, mascul sau femelă): > 2.000 mg/kg 
Metodă: Ghid de testare OECD 402 
BPL: da 
Evaluare: Substanţa sau amestecul nu au o toxicitate dermică 
acută 
 

Corodarea/iritarea pielii 

Produs: 

Metodă : 1999/45/CE 
Rezultat : Nu irită pielea 

 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 

Produs: 

Observaţii : nedeterminat 
 

Componente: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Rezultat : Risc de leziuni oculare grave. 
 

Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt: 

Rezultat : Risc de leziuni oculare grave. 
 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 

Produs: 

Observaţii : nu există date 
 

Mutagenitatea celulelor germinative 

Produs: 

Genotoxicitate in vitro 
 

: Observaţii: nu există date 

 
Mutagenitatea celulelor 
germinative- Evaluare 
 

:  Nu există informaţii disponibile. 

 

Cancerigenitate 

Produs: 

Cancerigenitate - Evaluare 
 

:  Nu există informaţii disponibile. 
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Toxicitatea pentru reproducere 

Produs: 

Toxicitatea pentru 
reproducere - Evaluare 
 

:  Nu există informaţii disponibile. 
 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică 

Produs: 

Observaţii : nu există date 
 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată 

Produs: 

Observaţii : nu există date 
 

Toxicitate la doză repetată 

Produs: 

Observaţii : Aceste informaţii nu sunt disponibile. 
 

Toxicitate referitoare la aspiraţie 

Produs: 

nu există date 
 

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. 

 

Informaţii suplimentare 

Produs: 

Observaţii : Produsul nu a fost testat. Informatia deriva din proprietatile 
componentilor individuali 

 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1 Toxicitatea 

Produs: 

Toxicitate pentru peşti 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 1 - 10 mg/l 
Durată de expunere: 96 h 
Metodă: Ghid de testare OECD 203 



 

FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 
1907/2006 

 

 
 

 

Anodal SH2 liq  Pagina  11(16) 

Codul substantei KS14184  data revizuirii 04.10.2022  

versiunea 1 - 2 / R  data imprimarii 10.12.2022 

 
 

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 
 

: CI50 (nămol activ): > 1.000 mg/l  
Obiectivul final: Toxicitate pentru bacterii (inhibarea respiratiei) 
Durată de expunere: 3 h 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 209 
 

Componente: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Evaluarea ecotoxicităţii 

Toxicitatea acută pentru 
mediul acvatic 
 

:  Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
 

Toxicitatea cronică pentru 
mediul acvatic 
 

:  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt: 

Evaluarea ecotoxicităţii 

Toxicitatea acută pentru 
mediul acvatic 
 

:  Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
 

Toxicitatea cronică pentru 
mediul acvatic 
 

:  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts: 

Toxicitate pentru peşti 
 

:  LC50 (Leuciscus idus): > 200 mg/l 
Durată de expunere: 96 h 
 

Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 
 

:  EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l 
Durată de expunere: 48 h 
 

Toxicitatea pentru 
alge/plante acvatice 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 17 mg/l 
Durată de expunere: 72 h 
 

12.2 Persistența și degradabilitatea 

Produs: 

Biodegradare 
 

:  Tipul testului: aerobic 
Rezultat: Dificil biodagradabil. 
Biodegradare:  49 % 
Referitor la: Carbon organic dizolvat (DOC) 
Durată de expunere: 28 d 
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Metodă: Ghid de testare OECD 301E 
 

12.3 Potenţialul de bioacumulare 

Produs: 

Bioacumularea 
 

:  Observaţii: nu există date 
 

12.4 Mobilitatea în sol 

nu există date 

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. 
 

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 
 

:  Produsul nu contine nici o legatura organica de halogen, care 
ar putea duce la valori AOX 
 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs :  Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. 
 

Ambalaje contaminate :  Este posibila reciclarea 
 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

Capitolele 14.1. pana la 14.5 
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ADR   
 UN no. UN 3082 
 

Denumirea transportului 
periculos:  

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Declansator de pericole: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Clasa: 9 
 Risc primar: 9 
 Grupa de ambalare: III 
 Clasa de risc: 90 
 observatii Shipment permitted 

 

ADN   
 UN no. UN 3082 
 

Denumirea transportului 
periculos:  

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Declansator de pericole: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Clasa: 9 
 Risc primar: 9 
 Grupa de ambalare: III 
 observatii Shipment permitted 

 

RID   
 UN no. UN 3082 
 

Denumirea transportului 
periculos:  

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Declansator de pericole: Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Clasa: 9 
 Risc primar: 9 
 Grupa de ambalare: III 
 Clasa de risc: 90 
 observatii Shipment permitted 

 

IATA   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
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IMDG   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-A      S-F 

 
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 
 

Alte informatii 
 Non-dangerous good of class 9 for packagings <= 5 L / 5 kg 

 

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) 
 

: Se vor lua în considerare condițiile 
de restricţionare pentru următoarele 
înregistrări: 
Număr pe listă 3  

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 

REACH - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării 
(Anexa XIV) 
 

: Nu se aplică 

 

Alte reglementări: 
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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 

H318 : Provoacă leziuni oculare grave. 
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. 

Text complet al altor abrevieri 

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 

 

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; 
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 - 
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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 

Clasificarea amestecului: Procedură de clasificare: 

Eye Dam. 1 H318 Metoda de calcul 

Aquatic Acute 1 H400 În funcţie de datele sau evaluarea 
produsului 

Aquatic Chronic 1 H410 Metoda de calcul 

 
 
 

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 

 

 
 


