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

Numele comercial/denumirea Drägersorb 400

Prod-Nr 6738950 (4,5kg), 6737965 (8kg), 6737985 (18kg)

- 6739454 (125kg), 6736882, R34360, 3702050, u. a.

Componentele periculoase pentru etichetare
hidroxid de calciu, hidroxid de sodiu

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Categorii de utilizare
SU0 Altele

Categorii de produse [PROC]
PROC8a Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate
Profesional:
PROC0 Altele

Categorii de degajare în mediu [ERC]
ERC11a Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare redusă (la interior)

Categorii de produse [AC]
AC2 Mașini, aparatură mecanică, articole electrice/electronice

Utilizarea substanței/preparatului
Agenti adsorbanti si absorbanti

Utilizari nerecomandate
Nu utilizati pentru scopuri private (in gospodarie).

Remarcă
Pochlaniane dwutlenku wegla z powietrza
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

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

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

Procedura de clasificare

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Pagina 1 din 13



Fișa cu date de securitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH)
000090300065_RO_RO Drägersorb 400
Imprimat 28.06.2022
Data de prelucrare 02.03.2022
Versiune 4.8 (ro,RO)
înlocuiește versiunea de 02.08.2021 (4.7)

Atentionari privind pericolele asupra sanatatii
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.

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

2.2 Elemente pentru etichetă

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

Componentele periculoase pentru etichetare
hidroxid de calciu, hidroxid de sodiu

Pictograme pericole

GHS05

Cuvânt de avertizare
Pericol

Frazele de pericol
H315 Provoacă iritarea pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.

Fraze de precauție
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.
P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție si echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a
feței.
P264 Spălați-vă maini bine după utilizare.
P313 Consultați medicul.
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/....
P305 + P351 + P338 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.
P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
P410 A se proteja de lumina solară.
P411 Pastrati la temperaturi care nu depasesc 50 ° C.

Criterii de pericol suplimentare
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Reguli speicale privind elementele suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri
nedeterminat

instructiuni speciale pentru marcarea produselor de protectie a plantelor
nu aplicabile

Instructiuni speciale pentru ambalare
nedeterminat

Altă marcare
nu aplicabile

2.3 Alte pericole

Posibile efecte daunatoare fizico-chimice
nedeterminat

Posibile efecte daunatoare asupra omului si simptome posibile
Pe baza valorii pH (vezi secțiunea 9) nu este de exclus o iritare a pielii si ochilor.
Dupa inhalarea prafului se poate ajunge la iritatii ale cailor respiratorii.

Posibile efecte daunatoare asupra mediului
nedeterminat
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Alte efecte adverse
nedeterminat

* Rezultatele evaluării PBT și vPvB
Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu
REACH, anexa XIII.

* SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții
3.1 Substanțe

nu aplicabile

* 3.2 Amestecuri

Material continand substante periculoase

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

SCL/ M/ ATE

1305-62-0 215-137-3 hidroxid de calciu 78 - 84 % Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

7732-18-5 231-791-2 Apa 14 - 18 %

1310-73-2 215-185-5 hidroxid de sodiu 2 - 4 % Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1A; H314

Skin Corr.
1A;H314:
C>=5%
Skin Corr.
1B;H314:
2%<=C<5%
Skin Irrit.
2;H315:
0.5%<=C<2%
Eye Irrit. 2;H319:
0.5%<=C<2%

Nr.-REACH Numele substantei
01-2119475151-45-033 hidroxid de calciu

- Apa

01-2119457892-27-xxxx hidroxid de sodiu

Remarcă
nici una

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

Informații generale
Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata.

Dupa inspirare
Scoateti pe cel afectat la aer, tineti-l linistit la cald.
Solicitaţi un tratament medical în cazul apariţiei unor tulburări.

Dupa contactul cu pielea
Se va spala imediat cu:
Apă
In caz de iritare a pielii se va consulta un medic.

Dupa contactul cu ochii
Dupa contactul cu ochii clatiti ochii cu apa suficient de mult cu pleoapele deschise, apoi consultati imediat medicul.
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Dupa inghitire
NU provocați voma.
Dati sa bea apa din abundenta in inghitituri mici (efect de dilutie).

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

Simptome
nedeterminat

Efecte
perforarea stomacului

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Indicații pentru medic
nedeterminat

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

Mijloace de stingere necorespunzătoare
Dioxid de carbon (CO2)

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produse de ardere periculoase
nedeterminat

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protectie la combaterea incendiilor
nici una

Informații suplimentare
Produsul insusi nu arde.
Masurile de stingere corespund zonei.
Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.

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
Evitarea formarii de praf.
Utilizati echipament personal de protectie.
In caz de actionare a vaporilor, pulberii sau aerosolilor purtați aparat de respirație.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Se va reţine apa/agentul de stingere contaminat.
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru retinere
Resturile se vor curăţa cu apă.
Se va colecta mecanic şi se va preda la punctele de colectare deşeuri.

Pentru curatare
Evitarea formarii de praf.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

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
Staţia de umplere se va aspira în timpul umplerii, reumplerii sau turnării produsului.
Evitaţi formarea şi depunerea prafului.
Nu sunt necesare masuri deosebite.
Se vor folosi numai echipamente rezistente la baze.
Resturile nu se vor pune în recipientele de depozitare.
Se vor respecta măsurile de precauţie uzuale în timpul manipulării substanţelor chimice.
Produsul nu este:
Arde
Nu sunt necesare masuri deosebite.
Masuri uzuale de protectie si prevenirea incendiilor.
Evitati:
Producerea/formarea de praf
Contactul cu ochii
Contactul cu pielea
A nu se inspira praful.

Informații privind igiena generala ocupationala
Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.
Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata.
Inainte de a face pauze si la sfarsitul lucrului spalati temeinic mainile si fata, eventual faceti dus.

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.

Clasa de depozitare
13 Corpuri solide necombustibile ce nu pot fi alocate niciunei clase de depozitare descrise mai sus

Materiale de evitat
Nu depozitati impreuna cu:
Acid

Alte informații referitoare la conditiile de depozitare
Păstrați numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat.
Tineti departe de:
Acid
Recipientii se inchid bine si se pastreaza in loc racoros, bine aerisit.
Temperatura maximă de depozitare este de 50 °C.
Se va păstra la o temperatură de 5-40 °C.
După prelevarea probelor, recipientul se va închide etanş la umezeală.
Termen redus de valabilitate; vezi fişa de date produs.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandare:
nedeterminat

Solutii specifice bransei
nedeterminat

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
1305-62-0 215-137-3 Dihidroxid de calciu 1 Respirable fraction [mg/m³]

Termen scurt(mg/m³) 4 Respirable
fraction
2017/164/EU
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CAS-numar CE-Nr. Substanta valoare limita la locul de munca
1305-62-0 215-137-3 Calcium hydroxide 1 (1) [mg/m³]

Termen scurt(mg/m³) 4 (1)(2)
(1) Respirable fraction
(2) 15 minutes average value
(RO)

1310-73-2 215-185-5 Sodium hydroxide 1 [mg/m³]
Termen scurt(mg/m³) 3 (1)
(1) 15 minutes average value
(RO)

1305-62-0 215-137-3 hidroxid de calciu - [ml/m³(ppm)]
5 [mg/m³]
Termen scurt(ml/m³) -
Termen scurt(mg/m³) -
EU

8.2 Controlul expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Masuri tehnice pentru prevenirea expunerii
nedeterminat

Echipament de protectie personal

Protectia ochilor/-fetei
ochelari de protecţie
Nu purtati lentile de contact.

Protectia mainilor
Mănuşi (rezistente la baze)
Full contact: Glove material: nitrile rubber, glove thickness: 0.11 mm, Breakthrough time:> 480 min
Splash contact: Glove material: nitrile rubber, glove thickness: 0.11 mm, Breakthrough time:> 480 min
The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and the resultant standard
EN374.
The above breakthrough times were measured with samples of the recommended glove types of KCL in laboratory tests to
EN374.
This recommendation applies only to the product stated in the safety that comes from us and the purpose specified by us.
When dissolving in or mixing with other substances and under different conditions of the EN 374, you need to contact the
supplier of CE-approved gloves (eg KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)

Protectia corpului:
Echipament de protecţie uşor

Protectie respiratorie
Echipament adecvat de protectie respiratorie:
Semimască cu filtru de particule, filtru P2
Puneţi masca de protecţie în cazul în care s-a degajat praful.

Controlul expunerii mediului

Masuri tehnice pentru prevenirea expunerii
nedeterminat

Indicatii complementare
nici una

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

Starea fizică
solid

Culoare
alb
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Miros
fara miros

Date relevante privind siguranta

Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Pragul de acceptare a mirosului: nedeterminat

Punctul de topire/punctul de
înghețare

nedeterminat

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

Punctul de fierbere nu
trebuie determinat,
deoarece substanța se
topește la o temperatură >
300 °C.

inflamabilitatea solid Ordonanta (UE) Nr.
440/2008, Anexa A.10

Pe baza datelor concluzive
negative, nu se propune
nicio clasificare.

Limita inferioară și superioară de
explozie

Limită superioară de
explozie

nu aplicabile

Limita inferioară și superioară de
explozie

Limita inferioara de explozie nu aplicabile

Punctul de aprindere Nu este strict necesar
testul, deoarece substanta
este anorganica.

Temperatura de autoaprindere nedeterminat

Temperatura de autoaprindere nedeterminat

Temperatura de descompunere 580 °C Valoare literara

pH in starea de livrare
circa 12

suspensie în apă

Viscozitate nefolosibil

Viscozitate nefolosibil

Solubilitatea (solubilitățile) Solubilitate in apa
circa 1 g/L

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

Produsul/Substanta este
anorganic.

Presiunea vaporilor nedeterminat

Densitate si/sau densitate relativa Densitate relativa
2.22- 2.27 g/cm3 (20°C)

OCDE 109

Densitate si/sau densitate relativa Densitatea în vrac
circa730- 930 kg/m3

Densitatea relativa a vaporilor nu aplicabile

caracteristicile particulelor nedeterminat

9.2 Alte informații

Informaţii cu privire la clasele de pericol fizic

substante solide inflamabile

Parametrii tehnici de operare în siguranță

Valoare Metoda, Rezultat Sursa, Remarcă
Nu este necesară o
verificare completă.

Alte caracteristici de siguranţă

Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Conținut de solvenți nu aplicabile

Conținutul de apa circa14- 18 %
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Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Conținutul de corpuri solide nu aplicabile

cifra acidului nedeterminat

Verificarea separarii solventului nu aplicabile

Proprietăți explozive: nici una

Proprietati care stimuleaza arderea nici una

Alte informații
nici una

* SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reacitivitate

nedeterminat

* 10.2 Stabilitate chimică

Substanța este stabilă chimic în condițiile recomandate de depozitare, folosire și temperatură.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

nedeterminat

10.4 Condiții de evitat

Reacţionează cu acizii.
Reacţionează foarte exoterm cu acizii.
Reacţionează cu metalele uşoare la umiditate şi degajă hidrogen.
Reacţionează cu metalele nenobile şi degajă hidrogen.
În soluţie apoasă, la contactul cu metalele, se formează hidrogen.
Se va degaja căldură sub efectul acizilor
Reacţionează cu aluminiul la temperaturi înalte.

10.5 Materiale incompatibile

Metale usoare
Formarea de:
Hidrogen

10.6 Produse de descompunere periculoase

nedeterminat

Indicatii complementare
nici una

* 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 LD50: ≥ 2000 mg/kg Specii

Sobolan
OCDE 425

Toxicitate dermala acuta LD50: ≥ 2500 mg/kg Specii
Iepuri

OCDE 402

Toxicitate inhalativa acuta Toxicitate inhalativa acuta
(praf/ceata)
CL50: ≥ 6.04 mg/L Specii
Sobolan

OCDE 436
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Corodarea/iritarea pielii

Date despre animale

Rezultat / Evaluare Metoda Sursa, Remarcă
Provoacă iritarea pielii. Specii Iepuri OCDE 404 Prolonged skin contact may cause skin irritation.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Date despre animale

Rezultat / Evaluare Metoda Sursa, Remarcă
Risc de leziuni oculare grave. Specii Iepuri OCDE 405 nici una

* Sensibilizarea căilor respiratorii

* Evaluare/clasificare
Poate provoca o sensibilizare prin inhalare.

Sensibilizare cutanată

Date despre animale

Rezultat / Evaluare Doza / Concentratie Metoda Sursa, Remarcă
nu este sensibilizant. nici una

Toxicitatea dupa receptare repetata (subacuta, subcronica, cronica)

Doza efectiva Metoda efecte specifice: Organe afectate: Sursa, Remarcă
Toxicitate orala
cronica

NOAEC ≥ 0.107
Specii Sobolan
Durata de
expunere 14 d

OCDE 412

Mutagenitatea celulelor germinative

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

Specii Celulele
mamiferelor (fara
activare
metabolica)

OCDE 471 (Test
Ames)

Fără mutagenitate,
după diverse
experimente in vitro.

cancerogenitatea

Date despre animale

Valoare Metoda Rezultat / Evaluare Remarcă
cancerogenitatea NOAEL(C): ≥ 517

mg/kg g.c./zi
Specii Sobolan

Nici o atentionare
privind
carcinogenitatea la
om.

Toxicitate pentru reproducere

Date despre animale

Valoare Metoda Rezultat / Evaluare Remarcă
Toxicitate pentru
reproducere

nedeterminat

* Evaluare in rezumat a proprietatilor-CMR

Aceasta substanta nu indeplineste criteriile pentru Categoriile CMR 1A sau 1B conform CLP.

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
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Doza efectiva Metoda efecte specifice: Organe afectate: Sursa, Remarcă
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

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

11.2 Informații privind alte pericole

Nu sunt date disponibile

Alte informații

nici una
Praful sau fumul degajat irită mucoasa căilor respiratorii.

* SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatica

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

CL50: ≥ 50.6 mg/L Specii
Oncorhynchus mykiss
(Pastravul curcubeu)
Durata testului 96 h

OCDE 203

Toxicitatea cronica (pe termen
lung) a pestilor

nedeterminat

Toxicitate acută (pe termen scurt)
pentru crustacee

EC50 ≥ 49.1 mg/L Specii
Daphnia magna (Puricele
mare de apa)
Durata testului 48 h

OCDE 202
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Doza efectiva Metoda,Evaluare Sursa, Remarcă
Toxicitate cronică (pe termen lung)
pentru nevertebrate acvatice

nedeterminat

Toxicitate acută (pe termen scurt)
pentru alge și cianobacterii

EC50 ≥ 184.57 mg/L Specii
Pseudokirchneriella
subcapitata
Durata testului 72 h

OCDE 201

Toxicitate cronică (pe termen lung)
pentru alge și cianobacterii

nedeterminat

Toxicitatea pentru alte
plante/organisme acvatice

nedeterminat

Toxicitate pentru microorganisme EC50 ≥ 300.4 mg/L
Durata testului 3 h

OCDE 209

12.2 Persistență și degradabilitate

Valoare Metoda Sursa, Remarcă
Biodegradare nedeterminat nici una

nedeterminat

Biodegradare nedeterminat nici una
nedeterminat

12.3 Potențial de bioacumulare

Nu sunt date disponibile

12.4 Mobilitate în sol

Evaluare/clasificare
nedeterminat

* 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu
REACH, anexa XIII.

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

Carbon organic total (TOC): nedeterminat nici una
nedeterminat

AOX nefolosibil

Informații suplimentare
Pe baza consistentei produsului nu este posibila o impartire dispersa in mediul inconjurator.
Pe baza consistentei cat si a solubilitatii reduse a produsului nu este probabila o biodisponibilitate.
Produsul nu conduce la un consum biologic de oxigen.
Date ecologice inexistente.
Nu lasati sa ajunga produsul lipsit de control in mediul inconjurator.

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

Coduri deseuri/Denumiri deseuri conform EAK/AVV

Chei deseuri produs Denumirea deseurilor
160303 * deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase
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Chei deseuri produs Denumirea deseurilor
160507 * substanţe chimice anorganice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe

periculoase

Eliminarea corecta a deseurilor / Produs
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.
Debarasare conform "Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)".

Eliminarea corecta a deseurilor / Ambalaj
Ambalajele golite integral pot fi reciclate.
Valorificati ambalajele de vanzare prin DSD (Duales System Deutscland)

Remarcă
Poate sa fie inlaturat la o platforma de gunoi menajer.
Pachetele sunt de preferat cu privire la, de reglementarile locale / nationale de refolosire sau pentru reciclare.
Recipient HDPE sau punga de plastic PE, clatiti cu apa si reciclarea ca grad de plastic.

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

- - -

14.2 Denumirea corectă ONU
pentru expediție

- - -

14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

- - -

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
Dräger sifon var nu este higroscopica si contine mai putin de 4% NaOH. El nu este în conformitate cu UN1907.

Transportul in tara (ADR/RID)

Remarcă
Neclasificat pentru aceasta cale de transport.

Transport maritim (IMDG)

Remarcă
Neclasificat pentru aceasta cale de transport.

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)

Remarcă
Neclasificat pentru aceasta cale de transport.

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

Autorizatii
nu aplicabile

Restrictii de intrebuintare
nici una

alte Reglementari-EU

De retinut:
Directiva (CEE) Nr. 259/93 asupra supravegherii si controlului aducerii de reziduuri pe teritoriul, in si din Uniunea
Europeana.
nici una

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

Indicatii complementare
Se vor respecta legile naţionale şi locale referitoare la substanţele chimice.
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)

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Indicatii de schimbare
* Date schimbate fata de versiunea anterioara
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