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SECŢIUNEA 1: Identificarea substan ţei/amestecului şi a societ ăţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire comercial ă Calibrare, Gaz mixt respirator
Prod-Nr 6813283, div.

1.2. Utiliz ări relevante identificate ale substan ţei sau amestecului şi utiliz ări contraindicate

Utilizari identificate

Categorii de utilizare [SU]
SU20 - Servicii de sănătate
SU2a - Minerit (exclusiv activităţi de exploatare maritimă)
SU22 - Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, divertisment, servicii, meşteşuguri)
SU0 - Altele

Categorii de utilizare [PC]
PC0 - Altele
Agent de oxidare.

Categorii de produse [PROC]
Profesional:
PROC0 - Alt proces sau activitate:

Categorii de produse [AC]
nefolosibil

Categorii de produse [AC]
nefolosibil

Categorii de degajare in mediu [ERC]
nefolosibil

Remarc ă

nici una

Utilizari nerecomandate

Categorii de utilizare [SU]
nedeterminat

Categorii de utilizare [PC]
nedeterminat

Categorii de produse [PROC]
nedeterminat

Categorii de produse [AC]
nefolosibil

Categorii de produse [AC]
nefolosibil

Remarc ă

Nu folositi pentru umflarea baloanelor cu aer.
Nu utilizati pentru scopuri medical-clinice.
Nu utilizati pentru scopuri private (in gospodarie).

Destina ţie/i recomandat ă/e
Ca gaz de respiratie.

Efectul substan ţei/amestecului
Obsluga ukladu oddechowego
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1.3. Detalii privind furnizorul fi şei cu date de securitate

Distribuitorul Dräger Safety Romania SRL
Str. Pompiliu Manoliu nr. 7, sector 2, RO-21922 Bucharest
Telefon +40 21 250 91 68, Telefax +40 21 250 90 91
E-Mail info@draeger.com
Internet www.draeger.com

Domeniul responsabil cu informatiile Dräger Environmental Management
Telefon +49 451 882 6297
Telefax +49 451 882 76297
E-mail (persoana competenta in domeniu):
sds@draeger.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen ţă

Informaţii urgenţe Centre anit-Poisons, National, Institute of Legal Medicine: Sos. 
Vitan Birzesti 9, Sector 4, 75669 B
Telefon (401) 6 34 38 90/ 1 35
Acest numar este ocupat numai in timpul programului.

Producator Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstr. 1, D-23560 Lübeck
Telefon +49 (0) 451/882-0, Telefax +49 (0) 451/882-2080

E-Mail info@draeger.com
Internet www:draeger.com

Domeniul responsabil cu informatiile Dräger Umweltmanagement
Telefon +49 (0) 451 / 882-6297
Telefax +49 (0) 451 / 882-76297
E-mail (persoana competenta in domeniu):
sds@draeger.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen ţă

Informaţii urgenţe Giftinformationszentrum Nord, Göttingen; Tel. (0551) 1 92 40

Telefon +49 (0) 451/ 882-2395 (Dräger Werkschutz)

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substan ţei sau a amestecului
 Clasificare - (CE) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasele si categoriile de pericole Atentionari pericole Procedura de clasificare

Ox. Gas 1 H270
Compr. Gas H280

Atentionari de pericole pentru pericole fizice
H270 Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.

H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

Indicatii complementare
Substanta este clasificat ca periculos in sensul Or donantei (UE) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2. Elemente pentru etichet ă
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Etichetare - (CE) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS03 GHS04

Cuvant semnal
Pericol

Atentionari de pericole pentru pericole fizice
H270 Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.

H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

Instructiuni de siguranta

General
P103 Citiţi eticheta înainte de utilizare.

Prevenire
P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
P220 A se păstra departe de îmbrăcăminte şi de alte materiale combustibile.
P233 Păstraţi recipientul închis etanş.
P244 Feriţi valvele şi racordurile de ulei şi grăsime.

Reactia/raspunsul
P370 + P376 În caz de incendiu: opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

Depozitare
P403 + P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P410 + P403 A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.
P412 Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50°C/122°F.

Debarasare si depozitare deseuri
P501 Cuprins / containere pentru a dispune în mod corespunzator si reciclat.

Componente specifice de risc la etichetarea produse lor
oxigen

Criterii de pericol suplimentare (EU)

Proprietati fizice
nici una

Proprietati periculoase pentru sanatate
nici una

Proprietati periculoase pentru mediu
nici una

Reguli speciale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri
Recipientul este sub presiune. A proteja de soare si de temperaturi de peste 50 °C. Si dupa folosire nu se 
deschide cu forta si nu se arde.

Alte date

Instructiuni speciale pentru ambalare
nici una

Instructiuni speciale pentru marcarea produselor de  protectie a plantelor
nefolosibil
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Remarc ă

nici una

2.3. Alte pericole
Posibil(e) efect(e) daunator(oare) fizico-chimic(e)
Atentie! Recipientul este sub presiune.
In caz de aglomerare in incaperi situate mai jos sau inchise exista pericolul sporit de incendiu si explozie.

Efecte daunatoare posibile asupra omului si simptome  posibile
nedeterminat

Efecte daunatoare posibile asupra mediului
nici una

Alte efecte adverse
nici una

Indicatii speciale privind pericolul pentru om si m ediu
Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare.
Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.
Exploziv în amestec cu materiale combustibile.

Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB
Aceasta substanta nu indeplineste criteriile PBT-/vPvB ale Ordonantei REACH, Anexa XIII.

SECŢIUNEA 3: Compozi ţie/informa ţii privind componen ţii

3.1. Substan ţe
nefolosibil

3.2. Amestecuri
Descriere
nefolosibil

Material continand substante periculoase

CAS-numar UE-Nr. Denumire [% din 
masa]

Clasificare - (CE) NR. 1272/2008 [CLP/
GHS]

7782-44-7 231-956-9 oxigen > 25 <= 
60

Ox. Gas 1, H270 / Press. Gas

7727-37-9 231-783-9 azot >= 40 <=
 75

REACH

CAS-numar Denumire  nr. înregistrare REACH

7727-37-9 azot -

Indicatii complementare
nici una

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea m ăsurilor de prim ajutor
Indicatii generale
nici una

Dupa inspirare
Scoateţi persoana afectată la aer curat şi culcaţi-o într-o poziţie comodă.
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.
Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.
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Dupa contactul cu pielea
Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

Dupa contactul cu ochiul
nedeterminat

Dupa inghitire
nefolosibil

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Indicatii pentru medic / simptome posibile
Pana acum nu sunt cunoscute simptome.

Indicatii pentru medic / pericole posibile
nedeterminat

4.3. Indica ţii privind orice fel de asisten ţă medical ă imediat ă şi tratamentele speciale necesare
Indicatii pentru medic / tratament
Se va trata simptomatic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Solventul potrivit
Măsurile antiincendiare se vor lua în funcţie de celelalte obiecte incendiate.
pulbere ABC
Dioxid de carbon
Jet de apa

Material estinctor impropriu
nici una

5.2. Pericole speciale cauzate de substan ţa sau amestecul în cauz ă

Oxidizer

5.3. Recomand ări destinate pompierilor
Echipament special de protectie la combaterea incend iilor
nici una

Alte indicatii
Recipientele periclitate se vor răci cu jet de apă.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidental ă

6.1. Precau ţii personale, echipament de protec ţie şi proceduri de urgen ţa
Personal nescolarizat pentru cazuri de urgenta
Se va feri de surse de foc.
Atenţie mai ales la împrăştierea gazului la nivelul solului (mai greu decât aerul) şi la direcţia vântului.

6.2. Precau ţii pentru mediul înconjur ător
Nu exista efecte nocive ale produsului asupra mediului cunoscuta.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăţenie
Se va aspira prin instalaţia de ventilare interioară.

Indicatii complementare
nici una
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6.4. Trimiteri c ătre alte sec ţiuni
Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precau ţii pentru manipularea în condi ţii de securitate
Indicatii privind manuirea in siguranta
Asiguraţi o aerisire corespunzătoare a spaţiilor închise, la nevoie se va aspira aerul de la locul de muncă.
În cazul utilizării regulamentare nu sunt necesare măsuri speciale.
Deschideţi şi manipulaţi recipientul cu atenţie!
Se va folosi numai în spaţii bine aerisite.

Măsuri generale de protec ţie
nedeterminat

Măsuri de igien ă

În timpul lucrului se interzice fumatul şi consumul de alimente şi băuturi.
Se va lucra în încăperi bine aerisite.
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.

Indicatii privind paza contra incendiilor si exploz iilor
A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.
Se va feri de acizi, agenţi de reducţie şi substanţe organice (lemn, hârtie, grăsimi etc.)
Produsul nu este combustibil, favorizează totuşi arderea.
Substanţa/produsul poate reduce temperatura de aprindere a substanţelor combustibile.
Capabil sa explodeze in amestec cu substante organice.

7.2. Condi ţii de depozitare în condi ţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi
Condi ţii pentru spa ţiile de depozitare şi recipien ţi
Se va păstra închis ermetic în ambalajul original.
Se vor aerisi bine spaţiile de depozitare.

Indicatii privind depozitarea impreuna
Nu se va depozita alături de substanţe combustibile
Se va feri de agenţi de reducţie.
Se va feri de substanţe inflamabile.
Se va păstra numai în recipientul original, la loc rece, bine aerisit şi ferit de acizi sau agenţi de reducţie.

Alte date privind condi ţiile de depozitare.
Păstraţi recipientul închis ermetic, la loc rece şi bine aerisit, deschideţi şi manipulaţi recipientul cu atenţie.
Se vor imobiliza per verticală buteliile de gaz sub presiune.
Temperatura maximă de depozitare este de 50 °C.
Nu se va depozita decât în aer liber sau în spaţii protejate la explozie.

Date privind stabilitatea în depozit
nici una

Clasa de 
depozitare

2A

7.3. Utilizare final ă specific ă (utiliz ări finale specifice)
Recomandare/recomand ări pentru anumite aplica ţii
nedeterminat

Solu ţie/i sectoriale în anumite aplica ţii
nefolosibil
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SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec ţia personal ă

8.1. Parametri de control
Indicatii complementare
Das Gemisch enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2. Controlul expunerii
Protec ţie respiratorie
Mască de gaze în cazul aspirării insuficiente sau expunerii de lungă durată.

Protec ţia mâinilor
nedeterminat

Protec ţia ochilor
Ochelari de protectie etansi

Alte masuri de protectie
nedeterminat

Pericole termice
nedeterminat

Controlul expunerii mediului
Nu exista efecte nocive ale produsului asupra mediului cunoscuta.

Instalatii de comanda tehnica adecvate
nedeterminat

SECŢIUNEA 9: Propriet ăţile fizice şi chimice

9.1. Informa ţii privind propriet ăţile fizice şi chimice de baz ă

aspectul exterior
gaz comprimat

Culoare
incolor

Miros
fara miros

Nivelul de miros
nedeterminat

Date importante pentru protejarea sanatatii si a me diului cat si pentru siguranta

Valoare Temperatura la Metoda Remarcă

Valoarea pH nefolosibil nefolosibil nefolosibil nefolosibil nefolosibil

cifra acidului nefolosibil nefolosibil nefolosibil

nedeterminat keine bekannt keine bekannt nedeterminat nici una

nedeterminat keine bekannt nedeterminat nici una

Temperatur ă de aprindere nefolosibil nefolosibil nefolosibil

Viteza de vaporizare keine bekannt nedeterminat nici una

Inflamabilitate (solid) nefolosibil nefolosibil nefolosibil

Inflamabilitate (gaz) nefolosibil nefolosibil nefolosibil

Temperatura de aprindere nefolosibil nefolosibil nefolosibil
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Valoare Temperatura la Metoda Remarcă

Temperatura de auto-
aprindere

nefolosibil nefolosibil nefolosibil

limita inferioara de 
explozie

nefolosibil nefolosibil nici una

limita superioara de 
explozie

nefolosibil nefolosibil nici una

Presiune de vapori nefolosibil keine bekannt nefolosibil nici una

Densitatea relativ ă keine bekannt nedeterminat nici una

Densitate de turnare nefolosibil nefolosibil nici una

Densitatea vaporilor keine bekannt 20 °C 1 bar nedeterminat nici una

Solubilitate în ap ă keine bekannt nedeterminat nici una

Solubilitate / alte nedeterminat nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Coeficient de dispersie n-
octanol/apa (log P O/W)

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Temperatura de 
descompunere

nedeterminat

Viscozitate nedeterminat nedeterminat nedeterminat nefolosibil nici una

Viscozitate nedeterminat nedeterminat nedeterminat nefolosibil nici una

Verificarea separarii 
solventului

nedeterminat nedeterminat nici una

Con ţinut de solven ţi nefolosibil nefolosibil nici una

Continutul de ap ă nedeterminat nedeterminat nici una

Continutul de corpuri 
solide

nedeterminat nedeterminat nici una

Punctul de ardere nefolosibil

Sensibilitatea la impact nici una nefolosibil

Propriet ăţi oxidante
Nu exista informatii.

Propriet ăţi explozive
nedeterminat

9.2. Alte informa ţii
Date cantitative privind toxicitatea acestui amestec de materiale care nu sunt disponibile.
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SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reacitivitate
Agent de oxidare, tari
Reacţionează cu substanţe combustibile.
Reacţionează cu grăsimi şi uleiuri.
Reacţionează cu agenţi de reducţie.
Reacţionează cu substanţele organice.
Formează gaze/vapori explozibili.
Pericol de aprindere la contactul cu substanţe organice.

10.2. Stabilitate chimic ă

nedeterminat

10.3. Posibilitatea de reac ţii periculoase
Reacţionează cu agenţi de reducţie.

10.4. Condi ţii de evitat
Reacţionează cu substanţe combustibile.
Reacţionează cu grăsimi şi uleiuri.
Reacţionează cu agenţi de reducţie.
Reacţionează cu substanţele organice.
Pericol de spargere
Pericol de aprindere la contactul cu substanţe organice.

10.5. Materiale incompatibile
Substan ţe de evitat
Reacţionează cu substanţe combustibile.
Reacţionează cu grăsimi şi uleiuri.
Reacţionează cu agenţi de reducţie.
Reacţionează cu substanţele organice.
Atacă oxidativ materialele organice, cum ar fi: lemnul, hârtia, grăsimile.
Pericol de aprindere la contactul cu substanţe organice.

10.6. Produse de descompunere periculoase
nici una

Dezintegrare termica

Metoda nedeterminat

Remarcă nedeterminat

Alte date
nici una

SECŢIUNEA 11: Informa ţii toxicologice

11.1. Informa ţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta/Iritatie / Sensibilizare

Valoare/Evaluare Specii Metoda Remarcă

LD50 acuta oral nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una
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Valoare/Evaluare Specii Metoda Remarcă

LD50 acuta dermal nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

LC50 acuta 
inhalativ

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Efect iritant pe piele nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Efect de iritare a 
ochilor

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Sensibilizare a pielii nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Sensibilizare a 
cailor respiratorii

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Toxicitate subacuta - Cancerogenitate

Valoare Specii Metoda Evaluare

Toxicitate subacuta nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Toxicitate 
subcronica

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Toxicitate cronica nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Mutagenitate nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Toxicitatea 
reproducerii

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Cancerogenitate nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Toxicitate asupra unui organ ţint ă specific (expunere unica)
Nu exista informatii.

Toxicitate asupra unui organ ţint ă specific (expunere repetata)
Nu exista informatii.

Pericol prin aspirare
nefolosibil

Testele şi analizele toxicologice (Alte informa ţii)
nici una

Experienta din practica
nici una

Observatii generale
nici una
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SECŢIUNEA 12: Informa ţii ecologice

12.1. Toxicitate

Efecte ecotoxicologice
Valoare Specii Metoda Evaluare

Peşte nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Dafnie nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Alge nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Bacterii nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

12.2. Persisten ţă şi degradabilitate
Grad de eliminare Metodă de analiză Metoda Evaluare

Degradare fizico-
chimica

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Biodegradare nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Autodegradabilitate
 uşoară

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Capacitate de 
bioeliminare

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

Degradabilitate cf.
 WRMG

nedeterminat nedeterminat nedeterminat nici una

12.3. Poten ţial de bioacumulare
nedeterminat

12.4. Mobilitate în sol
nedeterminat

12.5. Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB
Aceasta substanta nu indeplineste criteriile PBT-/vPvB ale Ordonantei REACH, Anexa XIII.

12.6. Alte efecte adverse
nedeterminat

Comportarea in instalatii de decantare
nedeterminat

Insuficien ţă respiratorie n ămol activ sta ţii de epurare.
Valoare Metoda Remarcă

EC50 nedeterminat nedeterminat nici una

Alte informatii ecologice
Valoare Metoda Remarcă

OC nedeterminat nedeterminat nici una

CSB nedeterminat nedeterminat nici una

BSB 99.40.n.b. nedeterminat nedeterminat nici una
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Valoare Metoda Remarcă

AOX nedeterminat

Con ţine conform re ţetei metale grele şi/sau compu şii men ţiona ţi în Directiva european ă CE 76/464/CEE
nefolosibil

Indicatii generale
În cazul utilizării regulamentare nu apar perturbaţii în staţiile de epurare.
Materialul nu are efecte negative asupra mediului.
Produsul nu conduce la un consum biologic de oxigen.

SECŢIUNEA 13: Considera ţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a de şeurilor
Chei deseuri Denumirea deseurilor
16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe periculoase

Deşeurile marcate cu un asterisc sunt considerate deşeuri periculoase în conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind 
deşeurile periculoase.

Recomandare pentru produs
Se va elimina cu respectarea prevederilor date de autorităţile locale.

Recomandare pentru ambalaj
Ambalajele necontaminate şi golite complet se pot preda la punctele de reciclare.

Solu ţie de cur ăţat recomandat ă

nefolosibil

Indicatii generale
nici una

SECŢIUNEA 14: Informa ţii referitoare la transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. Numărul ONU 3156 3156 3156

14.2. Denumirea corect ă 
ONU pentru expedi ţie

Gaz comprimat, oxidant, n.
î.a. (Oxygen, Nitrogen)

Compressed gas, oxidizing, 
n.o.s. (Oxygen, Nitrogen)

Compressed gas, 
oxidizing, n.o.s. 
(Oxygen, Nitrogen)

14.3. Clasa (clasele) de 
pericol pentru transport

2.2 (5.1) 2.2 (5.1) 2.2 (5.1)

14.4. Grupul de ambalare ./. ./. ./.

14.5. Pericole pentru mediul 
înconjur ător

Nu Nu Nu

14.6. Precau ţii speciale pentru utilizatori
nici una

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa I I la MARPOL 73/78 şi Codul IBC
nefolosibil
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Transportul in tara ADR/RID
Eticheta de pericol 2.2 (5.1)
cod de restrictionare tunel E
Clasificare 1O
nici una

Transport maritim IMDG
nici una

Transport aerian ICAO/IATA-DGR
nici una

Alte date privind transportul
nici una

SECŢIUNEA 15: Informa ţii de reglementare

15.1. Regulamente/legisla ţie în domeniul securit ăţii, s ănătăţii şi al mediului specifice (specific ă) pentru substan ţa 
sau amestecul în cauz ă

Autorizatii
nefolosibil

Restrictii de intrebuintare
nedeterminat

Alte Reglementari-EU:
nedeterminat

regulament VOC

Remarc ă

nefolosibil

Reglementari nationale

Indicatie privind limitarea ocuparii fortei de munc a
nici una

Alte reglementari, restrictii si ordonante
To observe: TRG 280 "General demands for gas pressure vessels; operating with gas pressure vessels"

To observe: TRG 101 "Gases"
To observe: TRGS 515 "Storage of fire promoting substances in packagings and transportable containers"
UVV "Gases" (VBG 61)
ZH 1/119 "Guidelines for Laboratories"
ZH 1/124 "Plant instructions for working with hazardous substances (A 010)"
ZH 1/220 "Regulations on Hazardous Materials"

Water hazard class - Mixture-WGK
nwh - not water hazardous

Technical instruction air remarks
nefolosibil

Accident decree, addendum II: not named.Decree for case of interference/
remarks

15.2. Evaluarea securit ăţii chimice
Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.
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SECŢIUNEA 16: Alte informa ţii

Instructiuni de scolarizare
nedeterminat

Aplica ţii recomandate şi restric ţii
Se vor respecta legile naţionale şi locale referitoare la substanţele chimice.

Alte informatii
Sachnummer 6813283 (Kalibriergas 60 Vol.-% O2 in N2)
Sachnummer 4510058 (Kalibriergas 19,5-23,5 Vol.-% in N2)
Datele rezultă din informaţiile noastre actuale şi servesc la descrierea produsului în vederea luării măsurilor de 
siguranţă necesare. Aceste informaţii nu reprezintă o garanţie pentru caracteristicile produsului descris.

Indicatii de schimbare: "!" = Date schimbate fata de versiunea anterioara. Versiunea anterioara: 1.0
sursele celor mai importante date
nedeterminat

H270 Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.


