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SECŢIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. ELEMENT DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Denumirea comercială

ACRALOCK® Acralock SA LVA and HVA

Sinonimi
ACRALOCK® SA 10-05 A (SA 10-05 A), ACRALOCK® SA 10-20 A (SA 10-20 A), ACRALOCK® SA 10-50 HVA (SA 10-50 HVA,
ACRALOCK® SA 10-100 HVA (SA 10-100 HVA)

1.2. UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANŢEI SAU AMESTECULUI

Utilizare
Componenta “A” a adezivului din două componente pentru metale, materiale compozite, plasticuri și alte straturi suport.

Utilizări nerecomandate
Nu există date

1.3. DETALII PRIVIND FURNIZOR

Furnizor
Engineered Bonding Solutions GmbH
Adresă: Gewerbeweg 16, A-7411 Markt Allhau, Austria
Tel.: +43 664 836 8588
e-mail: office@acralock.eu
Persoana de contact pentru fişa de siguranţă: Christof Mayer

1.4. TELEFON URGENTA

Birou RSI si Informare Toxicologica
+40213183606

Numărul de telefon al importatorului în caz de urgenţă
+43 664 836 8588

SECŢIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanţelor sau amestecurilor

Clasificare în conformitate cu Directiva 1272/2008/EC
Flam. Liq. 2; H225  Lichid şi vapori foarte inflamabili.
Skin Irrit. 2; H315  Provoacă iritarea pielii.
Skin Sens. 1; H317  Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Eye Irrit. 2; H319  Provoacă o iritare gravă a ochilor.
STOT SE 3; H335  Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/EEC, respectiv 99/45/EC
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Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/EEC, respectiv 99/45/EC
F; R11  Foarte inflamabil.
Xi; R36/37/38  Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele.
Xi; R43  Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

2.2 Elemente pentru etichetă

2.2.1. Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Texte de avertizare: pericol

H225  Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H315  Provoacă iritarea pielii.
H317  Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319  Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335  Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
P210  A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P262  Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
P271  A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P301 + P310  ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P305 + P351 + P338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de
contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P313  Consultaţi medicul.
P501  Aruncaţi conţinutul/recipientul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/internaţionale.

2.2.2. Conţine:
metil metacrilat

2.3. Alte pericole
Nu există date

SECŢIUNEA 3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

Descrierea produsului

Polimer elastomeric într-un solvent reactiv

3.1. Substanţe
Pentru amestecuri consultaţi 3.2.
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3.2. Amestecuri

Denumirea
chimică

CAS
EC
Index

% Clasificare în conformitate cu
Decretul 1272/2008/EC (CLP)

Clasificarea în conformitate cu
directiva 67/548/EEC

Număr de
înregistrare

metil
metacrilat
 [D]  

80-62-6
201-297-1
607-035-00-6

50-60 Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335

F; R11
Xi; R37/38-43

01-2119452498-28

Polimer
elastomeric

-
-
-

5-30 neclasificat neclasificat -

acid
metacrilic  [D]

 

79-41-4
201-204-4
607-088-00-5

< 5 Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Corr. 1A; H314

C; R35
Xn; R21/22

01-2119463884-26

trietilamina 121-44-8
204-469-4
612-004-00-5

< 0,1 Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Corr. 1A; H314
Acute Tox. 4; H332

F; R11
C; R35
Xn; R20/21/22

01-2119475467-26

Observaţii pentru ingrediente:

D Anumite substanţe care sunt susceptibile de polimerizare sau descompunere spontană sunt introduse pe piaţă în general într-o
formă stabilizată. Acestea sunt incluse sub această formă în partea 3.

Cu toate acestea, astfel de substanţe sunt uneori introduse pe piaţă într-o formă nestabilizată. În acest caz, furnizorul trebuie să
specifice pe etichetă denumirea substanţei urmată de inscripţia "nestabilizat(ă)".

SECŢIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Primul ajutor

Informaţii/măsuri generale
Nu daţi victimei inconştiente nimic să mănânce sau să bea. Întindeţi victima în poziţie de repaus şi asiguraţi-vă că are căile
respiratorii funcţionale.

În contactul cu pielea
Spălaţi cu apă abundentă şi săpun părţile afectate ale corpului. Spălaţi imediat cu multă apă şi săpun părţile corpului care au venit
în contact cu produsul. La apariţia simptomelor, solicitaţi asistenţă medicală.

În contact cu ochii
Spălaţi imediat ochii deschişi, chiar şi sub pleoape, cu apă din abundenţă. În cazul reapariţiei simptoamelor persistente, solicitaţi
ajutorul medicului. Dacă simptomele persistă, solicitaţi ajutor medical specializat!

La inhalare (excesivă)
Scoateţi victima la aer curat – părăsiţi zona contaminată. În caz de stop respirator, victima este asistată de respiraţia artificială. La
5 minute după clătire îndepărtaţi lentilele de contact, dacă este cazul, şi continuaţi clătirea.

În caz de ingestie
Nu vă provocaţi vărsături! Solicitaţi ajutorul medicului! Clătiţi gura cu apă şi beţi treptat 2 dl de apă.
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4.2. Simptome

În contact cu pielea
Expunerea pe termen lung sau repetată poate cauza degresarea pielii și dermatite de contact non-allergice.

În contact cu ochii
Pericol de daune grave ale ochilor (durere, laceraţie, iritaţie, tumefiere a conjunctivei).

Inhalare
Irită căile respiratorii.
În caz de inhalare de concentraţii mari de vapori, preparatul are un efect narcotic.

Ingerare
Iritaţii ale membranelor mucoase din gură, gât, esofag şi tractul gastro-intestinal.

4.3. Menţionarea asistenţei medicale imediate şi a tratamentelor speciale
-

SECŢIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILO

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace corespunzătoare de stingere a incendiilor
Dioxid de carbon CO2, pulbere de stingere, jet de apă pulverizat, spumă rezistentă la alcool.

Mijloace de stingere necorespunzătoare
Jet direct de apă.

5.2. Pericole deosebite

Produse de ardere periculoase
În timpul arderii se produce: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2). 

Oxid de azot(NOx). 
Clorură de hidrogen (HCl).

5.3. Sfaturi pentru pompieri

Acţiuni de protecţie
Nu inhalaţi fum/gaze care apar în timpul incendiului.

Echipament de siguranţă
Echipament complet de protecţie (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie) (EN 469) cu aparat de respiraţie autonom (EN 137).

SECŢIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Măsuri individuale de siguranţă

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat i ̂n situat ̦ii de urgent ̦ă
Echipament individual de protecţie

Purtaţi echipament personal de protecţie (capitolul 8).
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Proceduri în caz de accident

Asiguraţi ventilarea adecvată. Eliminaţi eventuale surse de aprindere sau căldură – nu fumaţi!

6.1.2. Pentru personalul de intervenţii
-

6.2. Măsuri de protecţie pentru mediul înconjurător.
Prin îndiguire adecvată preveniţi scurgerile în apă/canale/canalizare sau în solul drenat. În cazul unei deversări mai mari în apă
sau în solul drenat, sunaţi centrul de informare.

6.3. Proceduri de curăţare în cazul pierderilor accidentale

6.3.1. Pentru restricţionare
-

6.3.2. Pentru curăţare
Absorbiţi produsul cu un material inert (absorbant, nisip), adunaţi-l în recipiente speciale şi predaţi-l unui colector autorizat de
deşeuri.

6.3.3. Alte informaţii
-

6.4. Trimiteri către alte secţiuni
Consultaţi de asemenea secţiunile 8 și 13.

SECŢIUNEA 7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1. Manipulare

7.1.1. Măsuri de protecţie
Măsuri pentru prevenirea incendiilor

Asiguraţi o bună aerisire a încăperii. A se păstra/utiliza departe de surse de aprindere. Nu fumaţi! Utilizaţi instrumente care nu
produc scântei. Evitaţi descărcările de electricitate statică.

Măsuri de prevenire a formării aerosolilor şi prafului

-

Măsuri de protecţie pentru mediul înconjurător.

-

7.1.2. Instrucţiuni cu privire la igiena de bază la locul de muncă
Aveţi grijă de igiena personală (spălarea mâinilor înainte de pauze şi după lucru). Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul lucrului.
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi vapori/fum.
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7.2. Depozitare – măsuri tehnice şi condiţii de depozitare

7.2.1. Depozitare
A se păstra într-un loc răcoros, bine aerisit. Protejaţi împotriva flăcărilor deschise, a căldurii şi a luminii directe a soarelui.
Temperatură de depozitare: <30°C A se păstra în containere bine închise. A se păstra departe de alimente, băuturi şi furaje. A se
păstra separat de substanţe incompatibile (a se vedea secţiunea 10).

7.2.2. Material pentru ambalare
Depozitaţi doar în ambalajul original.

7.2.3. Cerinţe pentru spaţiu şi containere
-

7.2.4. Instrucţiuni pentru amenajarea depozitelor
-

7.2.5. Alte date cu privire la condiţiile de depozitare
-

7.3. Utilizare specială
Recomandări

-

Soluţii speciale pentru industrie

-

SECŢIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control

8.1.1. Valorile limită obligatorii pentru expunerea profesională

Denumirea chimică (CAS) Valori limită Expunere pe termen scurt Observaţii Valori-limită biologice

ml/m3

(ppm)
mg/m3 ml/m3

(ppm)
mg/m3

Acid metacrilic (79-41-4) 8,5 30 13 45

Metacrilat de metil (80-62-6) - 150 - 250

Trietilamină (121-44-8) 2 8,4 3 12,6 P

8.1.2. Informaţii cu privire la procedurile de monitorizare
Identificator titlu BS EN 14042:2003: Atmosfera la locul de muncă. Ghid de aplicare s ̦i utilizare a procedurilor de evaluare a
expunerii la agenți chimici s ̦i biologici.

8.1.3. DNEL valori
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8.1.3. DNEL valori
Pentru ingrediente

Denumirea chimică tip tipul de expunere durata expunerii valoare Observaţii

metil metacrilat (80-62-6) Worker dermal short term (systemic effects) 1,5

metil metacrilat (80-62-6) Worker dermal long term (systemic effects) 13,67 mg/kg sistematic, repetitiv

metil metacrilat (80-62-6) Worker inhalation long term (systemic effects) 210 mg/m³ sistematic, repetitiv

metil metacrilat (80-62-6) Worker dermal long term (systemic effects) 1,5

metil metacrilat (80-62-6) Worker inhalation long term (systemic effects) 210 mg/m³

metil metacrilat (80-62-6) Consumer dermal short term (systemic effects) 1,5

metil metacrilat (80-62-6) Consumer dermal long term (systemic effects) 8,2 mg/kg sistematic, repetitiv

metil metacrilat (80-62-6) Consumer inhalation long term (systemic effects) 74,3 mg/m³ sistematic, repetitiv

metil metacrilat (80-62-6) Consumer dermal long term (systemic effects) 1,5

metil metacrilat (80-62-6) Consumer inhalation long term (systemic effects) 105 mg/m³ sistematic

acid metacrilic (79-41-4) Worker inhalation long term (systemic effects) 29,6 mg/m³

acid metacrilic (79-41-4) Worker inhalation long term (local effects) 88 mg/m³

acid metacrilic (79-41-4) Worker dermal long term (systemic effects) 4,25 mg/kg mg/kg pe zi

acid metacrilic (79-41-4) Consumer inhalation long term (local effects) 6,55 mg/m³

acid metacrilic (79-41-4) Consumer inhalation long term (systemic effects) 6,3 mg/m³

acid metacrilic (79-41-4) Consumer dermal long term (systemic effects) 2,55 mg/kg mg/kg pe zi

8.1.4. PNEC valori
Pentru ingrediente

Denumirea chimică tipul de expunere valoare Observaţii

metil metacrilat (80-62-6) fresh water 0,94 mg/m3

metil metacrilat (80-62-6) marine water 0,094 mg/L

metil metacrilat (80-62-6) sediment (apă dulce) 5,74 mg/kg

metil metacrilat (80-62-6) soil 1,47 mg/kg

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Control tehnic adecvat
Măsuri preventive de securitate

Aveţi grijă de igiena personală - spălarea mâinilor înainte de pauze şi după lucru.

Măsuri tehnice de prevenire a expunerii

Asiguraţi o ventilare bună şi evacuarea locală din locurile cu o concentraţie crescută.

8.2.2. Echipament individual de protecţie
protecţia ochilor

Ochelari de protecţie cu scuturi laterale de protecţie (EN 166).

protecţia mâinilor

Mănuşi de protecţie (EN 374).
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Materiale corespunzătoare

material grosime timpul de penetrare Observaţii

Butyl 1 mm 480 min

Butyl 1 mm 480 min

protecţia pielii

Haine de protecţie din bumbac (EN ISO 13688) şi încălţăminte care acoperă în întregime piciorul (EN ISO 20345).

protecţia căilor respiratorii

În caz de concentraţii crescute de vapori în atmosferă utilizaţi o mască (SIST EN 136) sau o semimască (SIST EN140) cu un filtru
A (SIST EN 14387).

Pericole termice

-

8.2.3. Controlul asupra expunerii mediului
-

SECŢIUNEA 9. PROPRIETĂŢILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1. Informaţii generale

- Stare fizică.: fluid pastă

- Vopsea: albă

- Miros: ca solvenţii

Date importante pentru sănătatea oamenilor, siguranţă şi mediul
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Date importante pentru sănătatea oamenilor, siguranţă şi mediul

- valoare pH Nu există date

- Punct de topire/zona de topire Nu există date

- Temperatura de fierbere 50 – 150 °C

- Punct de aprindere 11,5 °C

- Viteza de evaporare Nu există date

- Punct de aprindere Nu există date

- Limite de explozie 1,5 – 12,5 volum %

- Presiune a vaporilor 37 hPa la 20 °C

- Densitatea relativă a aburilor/vaporilor > 3

- Densitate Densitate relativă:
0,95 – 1,1 la 25 °C

- Solubilitate (cu menţiunea solventului) apă:
insolubil

- Coeficientul de repartiţie Nu există date

- Autoinflamabilitate 421 °C

- Temperatura de descompunere Nu există date

- Vâscozitate Nu există date

- Explozivitate Nu există date

- Proprietăţi oxidante Nu există date

9.2. Alte date

- Observaţii: Tixotropic

SECŢIUNEA 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate
-

10.2. Stabilitatea
Stabil în condiţii normale de utilizare prin respectarea instrucţiunilor de lucru/manipulare/depozitare (vezi punctul 7).

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase
Se pot polimeriza datorită expunerii la temperaturi crescute sau la epuiyarea inhibitorilor.

10.4. Condiţii de evitat
A se feri de căldură, lumina directă a soarelui, foc deschis, scântei.

10.5. Substanţe care trebuie evitate

Oxidanţi. Agenţi reducători. 
Amoniac. Halogeni. Aciyi anorganici.
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10.6. Produse periculoase în descompunere
În condiţii normale de utilizare nu se aşteaptă descompunerea produselor periculoase. În timpul arderii/exploziei se degajează
gaze care reprezintă un pericol la adresa sănătăţii.

SECŢIUNEA 11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

11.1.1. Toxicitate acută
Pentru ingrediente

Denumirea chimică tipul de expunere tip tip Timp valoare metoda Observaţii

metil metacrilat (80-62-6) oral LD50 Şobolan 7900 – 0 mg/kg

metil metacrilat (80-62-6) dermal LD50 Iepure 35000 – 0 mg/kg

metil metacrilat (80-62-6) inhalare LC50 Şobolan 3 h 7093 – 0 ppm

acid metacrilic (79-41-4) oral LD50 Şobolan 1600 mg/kg

acid metacrilic (79-41-4) dermal LD50 Iepure 500 mg/kg

acid metacrilic (79-41-4) inhalare LC50 Şobolan 6,7 mg/L

trietilamina (121-44-8) oral LD50 Şobolan 460 mg/kg

trietilamina (121-44-8) dermal LD50 Iepure 415 mg/kg

11.1.2. Corodare/iritarea pielii, lezarea gravă/iritarea ochilor, pericol prin aspirare
Pentru ingrediente

Denumirea chimică tipul de
expunere

tip Timp rezultat metoda Observaţii

metil metacrilat (80-
62-6)

dermic Iritant.

acid metacrilic (79-41-
4)

dermic Iepure **no_trans(13073)** OECD 404 Acute Dermal
Irritation/Corrosion

11.1.3. Hipersensibilitate
Pentru ingrediente

Denumirea chimică tipul de expunere tip Timp rezultat metoda Observaţii

acid metacrilic (79-41-4) dermic Cobai Nu are efect sensibilizant. OECD 406

11.1.4. toxicitate reproductivă
Carcinogenicitate

Nu există date

Mutagenitate

Nu există date

Toxicitate reproductivă

Nu există date
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Rezumatul proprietăţilor CMR

Nu există date

11.1.5. Toxicitate specifică pentru organe ţintă
Nu există date

SECŢIUNEA 12. INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate

12.1.1. Toxicitate acută
Pentru ingrediente

pește (CAS) Tip Valoare Timp de
expunere

Tip Organism Metoda Observaţii

metil metacrilat (80-62-
6)

LC50 1300 mg/L 96 h pește Pimephales promelas

acid metacrilic (79-41-
4)

LC50 85 mg/L 96 h pește Oncorhynchus
mykiss

LC50 > 130
mg/L

48 h nevertebrate
acvatice

Daphnia magna

trietilamina (121-44-8) LC50 330 mg/L 96 h pește

EC50 200 mg/L 48 h peşti cartilaginoşi Daphnia

12.1.2. Toxicitate cronică
Nu există date

12.2. Persistenţă și degradabilitate

12.2.1. Degradarea abiotică
Nu există date

12.2.2. Biodegradare
Pentru ingrediente

pește (CAS) tip grad Timp Rezultat metoda Observaţii

metil metacrilat (80-62-6) aerobic 90 – 100 % 28 days rapid biodegradabil OECD 301 B

metil metacrilat (80-62-6) aerobic 80 – 90 % biodegradabil OECD 301 D

acid metacrilic (79-41-4) aerobic 86 % biodegradabil OECD 301 D

Informaţii suplimentare
Biodegradabile.
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12.3. Potenţial de bioacumulare

12.3.1. Coeficientul de repartiţie
Pentru ingrediente

pește (CAS) medii valoare Temperatură valoare pH Concentraţie metoda

metil metacrilat (80-62-6) Octanol-apă (log Pow) 1,38

acid metacrilic (79-41-4) Octanol-apă (log Pow) 0,93

12.3.2. Factor de bioconcentrare
Pentru ingrediente

pește (CAS) tip organism valoare Durată Rezultat metoda Observaţii

metil metacrilat (80-62-6) BCF 6,59 0

Informaţii suplimentare
Nu bioacumulative.

12.4. Mobilitate

12.4.1. Distribuţia estimată sau cunoscută în compartimentele de mediu
Nu există date

12.4.2. Tensiune superficială
Nu există date

12.4.3. Adsorbţia / desorbţia
Nu există date

Informaţii suplimentare
La o utilizare normală, eliberarea de compuși organici volatili (VOC) în aer este de obicei <20g/l.

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
Evaluarea nu este făcută.

12.6. Alte efecte nocive
Nu există date

12.7. Date suplimentare
Pentru produs

Formu nu este periculoasă pentru sistemul acvatic.
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14.1. Număr UN
1133

14.2. Denumirea şi descrierea
ADHESIVES

14.3. Clasa
3

14.4. Grup de ambalaje
II

14.5. Pericole pentru mediu
NE

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori
HAZCHEM Code: .3YE

**no_trans(18032)**
**no_trans(18033)**

Cantităţi limitate

5 L

 

SECŢIUNEA 13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

13.1.1. Eliminarea produsului/ambalajului
Eliminarea resturilor de produs

Orice dezafectare în mediul înconjurător sau în apă este interzisă. Permiteţi unui colector autorizat /procesator de deşeuri
periculoase. Reziduurile pot fi incinerate în unităţi de incinerare autorizate.

Ambalare

Predaţi ambalajele goale unui colector autorizat de deşeuri.

13.1.2. Metode de tratare a deşeurilor
-

13.1.3. Posibilităţile de scurgere în canalizare
-

13.1.4. Observaţii
-

SECŢIUNEA 14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT
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Restricţii pentru tuneluri

D/E

IMDG punct de aprindere

11.5 °C, c.c.

IMDG EmS

F-E, S-D

14.7. Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și codul IBC
-

SECŢIUNEA 15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1. Reglementările respectate
- Decretul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului şi Consiliului European din data de 18 decembrie 2006 cu privire la înregistrarea,
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu privire la stabilirea Agenţiei Europene pentru produse
chimice, precum şi modificarea Directivei 1999/45/ES şi abrogările

15.1.1. Directiva 2004/42/CE
nu se aplică

15.2. Evaluarea siguranţei chimice
Evaluarea siguranţei chimice nu a fost concepută.

SECŢIUNEA 16. ALTE DATE

Modificări ale fişei de siguranţă
-

Sursele fişei de siguranţă
-

Semnificaţia clauzelor de avertizare (R).
R11  Foarte inflamabil.
R20/21/22  Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R21/22  Nociv în contact cu pielea şi prin înghiţire.
R35  Provoacă arsuri grave.
R37/38  Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele.
R43  Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

Semnificaţia clauzelor H din punctul 3 din fişa de siguranţă
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Semnificaţia clauzelor H din punctul 3 din fişa de siguranţă
H225  Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H302  Nociv în caz de înghiţire.
H312  Nociv în contact cu pielea.
H314  Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H315  Provoacă iritarea pielii.
H317  Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H332  Nociv în caz de inhalare.
H335  Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Consiliere pentru formare
Instruirea practică și cunoașterea proceselor descrise în informaţiile tehnice sunt necesare pentru distribuitorii locali, agenţi și
inginerii EBC.

Informaţiile menţionate mai sus se bazează pe cunoştinţele şi experienţele noastre actuale şi se referă la produs în starea în care a
fost livrat. Scopul informaţiilor este de a descrie produsul nostru cu privire la cerinţele de siguranţă. Menţiunile nu constituie nici o
garanţie a proprietăţilor produsului în sens juridic. Responsabilitatea clientului este de a cunoaşte şi respecta prevederile legale cu
privire la transportul şi utilizarea produsului. Proprietăţile produsului sunt descrise în informaţiile tehnice.
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