
Fișa cu date de securitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)
000090300107Kalibriergas_RO_RO Gaz de etalonare; Kalibriergas NH3, HCN, Cl2, NO2, C2H4O, PH3,
HCl, SO2, NO, N2O, THT, H2, N2-Bal [configurat]
Imprimat 21.04.2022
Data de prelucrare 21.04.2022
Versiune 3.8 (ro,RO)
înlocuiește versiunea de 02.08.2021 (3.7)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului

Numele comercial/denumirea Gaz de etalonare; Kalibriergas NH3, HCN, Cl2, NO2, C2H4O, PH3,
HCl, SO2, NO, N2O, THT, H2, N2-Bal [configurat]

Art-Nr. 000090300107Kalibriergas_RO_RO

Prod-Nr diferite gaze de calibrare în azot

- diverse, a se vedea sec?iunea 16

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Categorii de utilizare
SU20 Servicii pentru sănătate
SU2a Industria extractivă (exclusiv activități de exploatare maritimă)
SU22 Utilizări profesionale: Domeniul public (administrație, învățământ, divertisment, servicii, meșteșuguri)
SU0 Altele

Categorii de produse [PROC]
Profesional:
PROC0 Altele

Categorii de degajare în mediu [ERC]
nu aplicabile

Categorii de produs [PC]
PC0 Altele

Categorii de produse [AC]
nu aplicabile

Utilizarea substanței/preparatului
Amestec de gaze pentru calibrarea senzorilor.

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

Remarcă
Amestec de gaze poate con?ine gaze toxice în concentra?ii scazute.
Concentra?iile sunt de obicei sub limitele de expunere ocupa?ionala.
nici una

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor
Dräger Romania SRL
Str. Daniel Danielopolu nr. 42 A
RO-14134 Bucharest
E-mail info@draeger.com

Domeniul responsabil cu informațiile:
Dräger Global EHS Management
Telefon +49 451 882 6979
Pagina web www.draeger.com

E-mail (persoana competenta in domeniu):
sds@draeger.com

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

Centre anit-Poisons, National, Institute of Legal Medicine: Sos. Vitan
Birzesti 9, Sector 4, 75669 B

(401) 6 34 38 90/ 1 35
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform
Regulamentului / Ordonantei (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]

Procedura de clasificare

Press. Gas, H280

atentionari de pericole pentru pericole fizice
H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

Remarcă
Amestecul este clasificat ca fiind periculos in acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].
nici una

Pictograme pericole

GHS04

2.2 Elemente pentru etichetă

Marcare conform Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

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

Fraze de precauție
P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.
P233 Păstrați recipientul închis etanș.
P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P376 Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță.
P412 Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
P403 + P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
P410 + P403 A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
P501 Cuprins / containere pentru a dispune în mod corespunzator si reciclat.

Criterii de pericol suplimentare
nici una

instructiuni speciale pentru marcarea produselor de protectie a plantelor
nu aplicabile

Instructiuni speciale pentru ambalare
nici una

Altă marcare
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.

2.3 Alte pericole

Posibile efecte daunatoare fizico-chimice
Atentie! Recipientul este sub presiune.

Posibile efecte daunatoare asupra omului si simptome posibile
Aceasta informație nu este disponibila.

Posibile efecte daunatoare asupra mediului
nici una

Alte efecte adverse
Aceasta informație nu este disponibila.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB
Nu sunt date disponibile

Pagina 2 din 17



Fișa cu date de securitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)
000090300107Kalibriergas_RO_RO Gaz de etalonare; Kalibriergas NH3, HCN, Cl2, NO2, C2H4O, PH3,
HCl, SO2, NO, N2O, THT, H2, N2-Bal [configurat]
Imprimat 21.04.2022
Data de prelucrare 21.04.2022
Versiune 3.8 (ro,RO)
înlocuiește versiunea de 02.08.2021 (3.7)

* SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții
3.1 Substanțe

nu aplicabile

* 3.2 Amestecuri

Descriere
nu aplicabile

Material continand substante periculoase

CAS-numar CE-Nr. Numele substantei Concentratie Clasificare conform
Regulamentului /
Ordonantei (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

7727-37-9 231-783-9 azot > 99 %

1333-74-0 215-605-7 hydrogen 0 - 0.2 % Flam. Gas 1; H220
Press. Gas

7647-01-0 231-595-7 hydrogen chloride 0 - 0.1 % Press. Gas
Acute Tox. 3 ; H331
Skin Corr. 1A; H314

7664-41-7 231-635-3 ammonia, anhydrous 0 - 0.1 % Flam. Gas 2; H221
Press. Gas
Acute Tox. 3 ; H331
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1;
H400

10102-44-0 233-272-6 nitrogen dioxide 0 - 0.01 % Press. Gas
Ox. Gas 1; H270
Acute Tox. 2 ; H330
Skin Corr. 1B; H314

STOT SE
3;H335:
C>=0.5%
*

7803-51-2 232-260-8 phosphine 0 - 0.01 % Flam. Gas 1; H220
Press. Gas
Acute Tox. 1; H330
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1;
H400

ATE(Toxicitate
inhalativa acuta
(gaz)): 10 mg/L

7446-09-5 231-195-2 sulphur dioxide 0 - 0.01 % Press. Gas
Acute Tox. 3 ; H331
Skin Corr. 1B; H314

*

7782-50-5 231-959-5 chlorine 0 - 0.01 % Ox. Gas 1; H270
Press. Gas
Acute Tox. 3 ; H331
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Acute 1;
H400

M=100 (Aquatic
Acute 1)

75-21-8 200-849-9 ethylene oxide 0 - 0.01 % Flam. Gas 1; H220
Press. Gas
Carc. 1B; H350
Muta. 1B; H340
Repr. 1B; H360Fd
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H301
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336
STOT RE 1;
H372(sistem nervos)
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1; H318

ATE(cale orală):
100 mg/kg g.c.
ATE(Toxicitate
inhalativa acuta
(gaz)): 700 mg/L
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CAS-numar CE-Nr. Numele substantei Concentratie Clasificare conform
Regulamentului /
Ordonantei (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

110-01-0 203-728-9 tetrahydrothiophene 0 - 0.01 % Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 4 ; H332
Acute Tox. 4 ; H312
Acute Tox. 4 ; H302
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Chronic 3;
H412

74-90-8 200-821-6 hydrogen cyanide 0 - 0.01 % Flam. Liq. 1; H224
Acute Tox. 2 ; H330
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

10102-43-9 233-271-0 Monoxid de azot 0 - 0.01 % Ox. Gas 1; H270
Press. Gas (Comp.);
H280
Acute Tox. 1; H330
Skin Corr. 1B; H314;
EUH071

10024-97-2 233-032-0 protoxid de azot 0 - 0.01 % Ox. Gas 1; H270
Press. Gas
Press. Gas (Comp.);
H280

Nr.-REACH Numele substantei
- azot

Remarcă
nici una

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale
nici una

Dupa inspirare
Scoateti pe cel afectat la aer, tineti-l linistit la cald.
Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire.

Dupa contactul cu pielea
Nu sunt necesare masuri speciale.

Dupa contactul cu ochii
nedeterminat

Dupa inghitire
nu aplicabile

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

Simptome
Concentra?iile mari pot provoca sufocarea. Simptomele pot fi pierderea capacita?ii motorii ?i a con?tien?ei. Victima nu
observa sufocarea.

Efecte
Concentra?iile mari pot provoca sufocarea.
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4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Indicații pentru medic
Tratare simptomatica.
In cazul dat ventilare cu oxigen.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare
ABC-pulbere
Dioxid de carbon (CO2)
Jet de apa

Mijloace de stingere necorespunzătoare
nici una

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produse de ardere periculoase
Aceasta informație nu este disponibila.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protectie la combaterea incendiilor
In caz de incendiu: Purtati aparat de protectie a respiratiei independent de aerul din mediul inconjurator.

Informații suplimentare
Masurile de stingere corespund zonei.
Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de periculozitate se va instala o stropire continua cu
apa.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgența

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență
Se va asigura o aerisire suficienta.
Se vor indeparta sursele de aprindere.
Observati raspandirea gazului in special la sol (mai greu ca aerul) si in directia vantului.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență
Se va asigura o aerisire suficienta.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Vaporii se indeparteaza prin stropire cu apa.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru retinere
Se va aspira prin instalaţia de ventilare interioară.

Alte informații
Efectele toxicologice ale produsului nu sunt cunoscute.
Nu exista efecte nocive ale produsului asupra mediului cunoscuta.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7
Debarasare si depozitare deseuri: vezi secțiunea 13
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* SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Masuri de protectie
Daca nu este posibila o absorbtie locala sau daca aceasta este insuficienta, ar trebui sa fie asigurata, dupa posibilitati o
buna aerisire a zonei de lucru.
Nu sunt necesare masuri deosebite.
A se manipula și a se deschide ambalajul cu prudență.
A se utiliza numai în locuri bine ventilate.
A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.
Produsul nu este:
Arde
Produsul este:
stimuland arderea
Masuri uzuale de protectie si prevenirea incendiilor.
Se va evita încălzirea produsului.
Nu inhalaţi gazele.

Informații privind igiena generala ocupationala
Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.
Se va lucra în încăperi bine aerisite.
Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile.

* 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerinte de spatii de depozitare si recipiente
Păstrați/depozitati numai în containerul original.
A se păstra ambalajul închis ermetic.
Asigurati aerisirea adecvata a spatiului de depozitare.

Clasa de depozitare
2A Gaz

Materiale de evitat
Nu depozitati impreuna cu:
Agent de oxidare

* Alte informații referitoare la conditiile de depozitare
Nu se va depozita alături de substanţe chimice.
Păstrați numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat.
Tineti departe de:
Acid
Agent reducător
Recipientii se inchid bine si se pastreaza in loc racoros, bine aerisit.
A se manipula și a se deschide ambalajul cu prudență.
Asigurati buteliile cu gaz sub presiune contra eventualelor rasturnari.
Temperatura maximă de depozitare este de 50 °C.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandare:
nedeterminat

Solutii specifice bransei
nu aplicabile

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1 Parametri de control

Valori limita la locul de munca

CAS-numar CE-Nr. Substanta valoare limita la locul de munca
7647-01-0 231-595-7 Clorură de hidrogen 5 [ml/m³(ppm)]

8 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 10
Termen scurt(mg/m³) 15
2000/39/CE
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CAS-numar CE-Nr. Substanta valoare limita la locul de munca
7664-41-7 231-635-3 Amoniac anhidră 20 [ml/m³(ppm)]

14 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 50
Termen scurt(mg/m³) 36
2000/39/CE

7782-50-5 231-959-5 Clor Termen scurt(ml/m³) 0,5
Termen scurt(mg/m³) 1,5
2006/15/CE

7803-51-2 232-260-8 Fosfină 0,1 [ml/m³(ppm)]
0,14 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 0,2
Termen scurt(mg/m³) 0,28
2006/15/CE

74-90-8 200-821-6 Cianură de hidrogen (ca cianură) 0,9 [ml/m³(ppm)]
1 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 4,5
Termen scurt(mg/m³) 5
resorbtiv in piele
2017/164/EU

7446-09-5 231-195-2 Anhidridă sulfuroasă 0,5 [ml/m³(ppm)]
1,3 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 1
Termen scurt(mg/m³) 2,7
2017/164/EU

10102-43-9 233-271-0 Monoxid de azot 2 [ml/m³(ppm)]
2,5 [mg/m³]
2017/164/EU

10102-44-0 233-272-6 Dioxid de azot 0,5 [ml/m³(ppm)]
0,96 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 1
Termen scurt(mg/m³) 1,91
2017/164/EU

7664-41-7 Ammonia 20 [ml/m³(ppm)]
14 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 50 (1)
Termen scurt(mg/m³) 36 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)

7782-50-5 Chlorine Termen scurt(ml/m³) 0,5 (1)
Termen scurt(mg/m³) 1,5 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)

75-21-8 Ethylene oxide 1 [ml/m³(ppm)]
1,8 [mg/m³]
(RO)

74-90-8 Hydrogen cyanide 0,45 [ml/m³(ppm)]
0,5 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 0,9 (1)
Termen scurt(mg/m³) 1 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)

10102-43-9 Nitrogen monoxide 2 [ml/m³(ppm)]
2,5 [mg/m³]
(RO)

7803-51-2 Phosphine 0,1 [ml/m³(ppm)]
0,14 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 0,2 (1)
Termen scurt(mg/m³) 0,28 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)
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CAS-numar CE-Nr. Substanta valoare limita la locul de munca
7446-09-5 Sulphur dioxide 0,5 [ml/m³(ppm)]

1,3 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 1 (1)
Termen scurt(mg/m³) 2,7 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)

7647-01-0 Hydrogen chloride 5 [ml/m³(ppm)]
8 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 10 (1)
Termen scurt(mg/m³) 15 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)

10102-44-0 Nitrogen oxides 3 [ml/m³(ppm)]
5 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 4 (1)
Termen scurt(mg/m³) 8 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)

10102-44-0 Nitrogen dioxide 0,5 [ml/m³(ppm)]
0,96 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 1 (1)
Termen scurt(mg/m³) 1,91 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)

10102-44-0 233-272-6 dioxid de azot 0,5 [ml/m³(ppm)]
0,96 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 1
Termen scurt(mg/m³) 1,91
EU

7664-41-7 231-635-3 Ammoniak 20 [ml/m³(ppm)]
14 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 50
Termen scurt(mg/m³) 36
OEL

7803-51-2 232-260-8 Fosfină 0,1 [ml/m³(ppm)]
0,14 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) 0,2
Termen scurt(mg/m³) 0,28

8.2 Controlul expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Masuri tehnice pentru prevenirea expunerii
nedeterminat

Echipament de protectie personal

Protectia ochilor/-fetei
Rame de ochelari cu protectie laterala

Protectia mainilor
Protective gloves against mechanical risks. Chemical hazards can not be expected under normal use.

Protectia corpului:
Echipament de protecţie uşor

Protectie respiratorie
Protectie respiratorie este necesara la:
absorbtie insuficienta
actiune prelungita
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Pericole termice
not known

Indicatii complementare
nici una
Se tine cont de data de expirare.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică
gaz comprimat

Culoare
incolor

Date relevante privind siguranta

Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Pragul de acceptare a mirosului: Nu sunt date disponibile

Punctul de topire/punctul de
înghețare

Punctul de topire nedeterminat nici una
Nu sunt date disponibile

Punctul de fierbere sau punctul
inițial de fierbere și intervalul de
fierbere

circa -195 °C
presiune 1 bar

nedeterminat nici una

inflamabilitatea solid nu aplicabile nu aplicabile

inflamabilitatea sub forma de gaz nu aplicabile nu aplicabile
nedeterminat

Limita inferioară și superioară de
explozie

Limită superioară de
explozie

nu aplicabile nici una

Limita inferioară și superioară de
explozie

Limita inferioara de explozie nu aplicabile nici una

Punctul de aprindere nu aplicabile nu aplicabile

Temperatura de autoaprindere nu aplicabile nu aplicabile

Temperatura de autoaprindere nu aplicabile nu aplicabile
nedeterminat

Temperatura de descompunere nu aplicabile nici una
Nu sunt date disponibile

Temperatura de descompunere nedeterminat nedeterminat

pH in starea de livrare nu aplicabile nu aplicabile

Viscozitate nedeterminat nu aplicabile nici una
nedeterminat

Viscozitate nedeterminat nu aplicabile nici una
nedeterminat

Solubilitatea (solubilitățile) Solubilitate in apa
circa 39 mg/L (20°C)
presiune 1 bar

nedeterminat nici una
Nu sunt date disponibile

Solubilitatea (solubilitățile) nedeterminat nedeterminat nici una
nedeterminat

Coeficientul de partiție n-
octanol/apă (valoare log)

nedeterminat nici una
nedeterminat

Presiunea vaporilor (20°C) nu aplicabile nici una
nu aplicabile

Densitate si/sau densitate relativa nu aplicabile nici una
nu aplicabile
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Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Densitate si/sau densitate relativa Densitatea în vrac nu aplicabile nici una

nu aplicabile

Densitatea relativa a vaporilor circa 1 (20°C)
presiune 1 bar

nedeterminat nici una

caracteristicile particulelor nedeterminat

9.2 Alte informații

Alte caracteristici de siguranţă

Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Conținut de solvenți nici una

nu aplicabile

Conținutul de apa nici una
nedeterminat

Conținutul de corpuri solide nici una
nu aplicabile

cifra acidului nu aplicabile nu aplicabile

Verificarea separarii solventului nedeterminat nici una
nedeterminat

Proprietăți explozive: nedeterminat

Proprietati care stimuleaza arderea Nu sunt date disponibile

Alte informații
Amestec de gaze poate con?ine gaze toxice în concentra?ii scazute.
Concentra?iile sunt de obicei sub limitele de expunere ocupa?ionala.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reacitivitate

Nu se cunosc reacţii periculoase.

10.2 Stabilitate chimică

nedeterminat

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

nedeterminat

10.4 Condiții de evitat

Pericol de spargere a containerului.

10.5 Materiale incompatibile

Nu sunt date disponibile

10.6 Produse de descompunere periculoase

Amestec de gaze poate contine gaze toxice în concentratii mici, care ar putea fi eliberate.
Produsele de descompunere ale componentelor gazului de testare respective.

Indicatii complementare
nici una
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SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Date despre animale

Doza efectiva Metoda,Evaluare Sursa, Remarcă
Toxicitate acută orală CAS-numar75-21-8

ethylene oxide
LD50: 100 mg/kg g.c.

Specii nedeterminat nedeterminat nici una nedeterminat

Toxicitate dermala acuta Specii nedeterminat nedeterminat nici una nedeterminat

Toxicitate inhalativa acuta CAS-numar75-21-8
ethylene oxide
Toxicitate inhalativa acuta
(gaz)
CL50: 700 mg/L
CAS-numar7803-51-2
phosphine
Toxicitate inhalativa acuta
(gaz)
CL50: 10 mg/L
Specii nedeterminat nedeterminat nici una nedeterminat

Corodarea/iritarea pielii

Date despre animale

Rezultat / Evaluare Metoda Sursa, Remarcă
nedeterminat Specii nedeterminat nedeterminat nici una

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Date despre animale

Rezultat / Evaluare Metoda Sursa, Remarcă
nedeterminat Specii nedeterminat nedeterminat nici una

Sensibilizarea căilor respiratorii

Evaluare/clasificare
nedeterminat

Sensibilizare cutanată

Date despre animale

Rezultat / Evaluare Doza / Concentratie Metoda Sursa, Remarcă
nedeterminat Specii nedeterminat nedeterminat nici una

Mutagenitatea celulelor germinative

Valoare Metoda Rezultat / Evaluare Remarcă
Mutatii genetice in -
vitro/genotoxicitate

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una nedeterminat

cancerogenitatea

Date despre animale

Valoare Metoda Rezultat / Evaluare Remarcă
cancerogenitatea Specii

nedeterminat
nedeterminat nici una nedeterminat

Toxicitate pentru reproducere
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Date despre animale

Valoare Metoda Rezultat / Evaluare Remarcă
Toxicitate pentru
reproducere

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una nedeterminat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT SE 1 și 2

Date despre animale

Doza efectiva Metoda efecte specifice: Organe afectate: Sursa, Remarcă
Toxicitate specifică
la ingerare asupra
unui organ țintă
(expunere unica)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Toxicitate asupra
unui organ țintă
specific prin
expunere cutanată
(expunere unica)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Toxicitate specifică
la inhalare asupra
unui organ țintă
(expunere unica)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Alte informații
Nu sunt date disponibile

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Date despre animale

Doza efectiva Metoda efecte specifice: Organe afectate: Sursa, Remarcă
Toxicitate specifică
la ingerare asupra
unui organ țintă
(expunere repetata)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Toxicitate specifică
la ingerare asupra
unui organ țintă
(expunere repetata)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Toxicitate asupra
unui organ țintă
specific prin
expunere cutanată
(expunere repetata)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Toxicitate asupra
unui organ țintă
specific prin
expunere cutanată
(expunere repetata)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Toxicitate specifică
la inhalare asupra
unui organ țintă
(expunere repetata)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Toxicitate specifică
la inhalare asupra
unui organ țintă
(expunere repetata)

Specii
nedeterminat

nedeterminat nici una
nedeterminat

Alte informații
Nu sunt date disponibile

Pericol prin aspirare

Remarcă
nu aplicabile
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11.2 Informații privind alte pericole

Nu sunt date disponibile

Alte informații

Nu sunt cunoscute date toxicologice.
Amestec netestat.
Produsul nu a fost verificat. Datele au fost obţinute din caracteristicile componentelor individuale.
Efectele toxicologice ale produsului nu sunt cunoscute.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatica

Doza efectiva Metoda,Evaluare Sursa, Remarcă
Toxicitatea acuta a pestilor (pe
termen scurt)

Specii nedeterminat nedeterminat nici una

Toxicitatea cronica (pe termen
lung) a pestilor

nedeterminat

Toxicitate acută (pe termen scurt)
pentru crustacee

Specii nedeterminat nedeterminat nici una

Toxicitate cronică (pe termen lung)
pentru nevertebrate acvatice

nedeterminat

Toxicitate acută (pe termen scurt)
pentru alge și cianobacterii

Specii nedeterminat nedeterminat nici una

Toxicitate cronică (pe termen lung)
pentru alge și cianobacterii

nedeterminat

Toxicitatea pentru alte
plante/organisme acvatice

nedeterminat

Toxicitate pentru microorganisme Specii nedeterminat nedeterminat nici una

12.2 Persistență și degradabilitate

Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Biodegradare nedeterminat nici una

nedeterminat

Biodegradare nedeterminat nici una
nedeterminat

12.3 Potențial de bioacumulare

Evaluare/clasificare
nedeterminat

12.4 Mobilitate în sol

Evaluare/clasificare
nedeterminat

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt date disponibile

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt date disponibile

12.7 Alte efecte adverse

Informații ecotoxicologice suplimentare

Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Cererea de oxigen chimic (COC) nedeterminat nici una

nedeterminat

Cererea de oxigen biochimic nedeterminat nici una
nedeterminat
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Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Carbon organic total (TOC): nedeterminat nici una

nedeterminat

AOX nedeterminat

Informații suplimentare
În cazul utilizării regulamentare nu apar perturbaţii în staţiile de epurare.
Date ecologice inexistente.
Nu exista efecte nocive ale produsului asupra mediului cunoscuta.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

Chei deseuri produs Denumirea deseurilor
160505 butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04

Eliminarea corecta a deseurilor / Produs
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Eliminarea corecta a deseurilor / Ambalaj
Ambalajele golite integral pot fi reciclate.

Remarcă
nici una

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
Transportul in tara
(ADR/RID)

Transport maritim (IMDG) Transport aerian (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1 Numărul ONU sau numărul
de identificare

1956 1956 1956

14.2 Denumirea corectă ONU
pentru expediție

GAZ COMPRIMAT, N.S.A.
(Stickstoff, ................)

COMPRESSED GAS,
N.O.S. (Nitrogen, ..............)

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

14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

2 2.2 2.2

14.4 Grupul de ambalare - - -

14.5 Pericole pentru mediul
înconjurător

Nu Nu Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

nici una

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

nu aplicabile

Toate mijloacele de transport
nici una

Transportul in tara (ADR/RID)

Numărul ONU sau numărul de identificare 1956

Denumirea corectă ONU pentru expediție GAZ COMPRIMAT, N.S.A. (Stickstoff, ................)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport 2

Eticheta de pericol 2.2

Clasificare: 1A

Grupul de ambalare -
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Pericole pentru mediul înconjurător Nu

Cantitate limitata (LQ) 120 ml

Dispoziții speciale 274 378 392 655 662

cod de restrictionare tunel E

Transport maritim (IMDG)

Numărul ONU sau numărul de identificare 1956

Denumirea corectă ONU pentru expediție COMPRESSED GAS, N.O.S. (Nitrogen, ..............)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport 2.2

Grupul de ambalare -

Pericole pentru mediul înconjurător Nu

Cantitate limitata (LQ) 120 ml

Poluant marin Nu

EMS F-C, S-V

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)

Numărul ONU sau numărul de identificare 1956

Denumirea corectă ONU pentru expediție Compressed gas, n.o.s. (Nitrogen, .................)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport 2.2

Grupul de ambalare -

Pericole pentru mediul înconjurător Nu

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau
amestecul în cauză

Dispozitii-EU

Autorizatii
nu aplicabile

Restrictii de intrebuintare
Aceasta informație nu este disponibila.

alte Reglementari-EU

De retinut:
Aceasta informație nu este disponibila.

15.2 Evaluarea securității chimice

Reglementari nationale

Nu au fost efectuate evaluării securității chimice substantelor din acest amestec.

* SECȚIUNEA 16: Alte informații
Importante referinte in literatura su surse de date
nedeterminat

Instructiuni de scolarizare
nedeterminat
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* Indicatii complementare
Se vor respecta legile naţionale şi locale referitoare la substanţele chimice.
Sachnummer 3715317 (Kalibriergas 5 ppm Cl2 in N2)
Sachnummer 3715318 (Kalibriergas 50 ppm NH3 in N2)
Partnumber 6810387 (Test gas 100 ppm NH3 in N2)
Partnumber 6811353 (Test gas 300 ppm NH3 in N2)
Partnumber 6811352 (Test gas 50 ppm NH3 in N2)
Partnumber 6810642 (Test gas 10 ppm HCN in N2)
Partnumber 6812388 (Test gas 15 ppm HCN in N2)
Partnumber 6812103 (Test gas 5 ppm Cl2 in N2)
Partnumber 6812106 (Test gas 10 ppm Cl2 in N2)
Partnumber 6812110 (Test gas 10 ppm C2H4O in N2)
Partnumber 6810647 (Test gas 0.5 ppm PH3 in N2)
Partnumber 6812379 (Test gas 20 ppm PH3 in N2)
Partnumber 6812115 (Test gas 25 ppm HCl in N2)
Partnumber 6812107 (Test gas10 ppm HCl in N2)
Partnumber 6810645 (Test gas 10 ppm SO2 in N2)
Sachnummer 6812108 (Kalibriergas 10 ppm NO2 in N2)
Sachnummer 6810644 (Kalibriergas 25 ppm NO in N2)
Sachnummer 6810986 (Kalibriergas 10 ppm NO in N2)
Sachnummer 6812378 (Kalibriergas 50 ppm NO in N2)
Partnumber 6812594, 4594552 (Test gas 10 ppm THT in N2)
Sachnummer 4930613 (Kalibriergas 5 ppm PH3 in N2)
Sachnummer 5239067 (Kalibriergas 100 ppm N2O in N2)
Sachnummer 6814198 (Kalibriergas 5 ppm HCl in N2)
Sachnummer 3701895 (Kalibriergas 1600 ppm H2 in N2)
Sachnummer 3700106 (Kalibriergas 75 ppm NH3 in N2)

Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tiparirii.
Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit in aceasta foaie de siguranta in timpul
depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile nu pot fi transferate asupra altor produse. In situatia in care
produsul se amesteca sau se prelucreaza cu alte materiale, vagy megmunkálásnak vetik alá, az úgy készített új anyagra
nem vihetők át ennek a biztonsági adatlapnak az adatai, amennyiben ebből nem adódik kifejezetten valami más.

Conform frazelor H- si EUH (Numat si text complet)

H220 Gaz extrem de inflamabil.

H221 Gaz inflamabil.

H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H270 Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.

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

H301 Toxic în caz de înghițire.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H330 Mortal în caz de inhalare.

H331 Toxic în caz de inhalare.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

H340 Poate provoca anomalii genetice.

H350 Poate provoca cancer.

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
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H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Indicatii de schimbare
* Date schimbate fata de versiunea anterioara

Pagina 17 din 17


