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SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII 

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 

CULOARE 
Revizuire: 18.11.2020 

Versiune: 1.0 
 

 

 

 

Va încurajăm și vă solicităm să citiți și să înțelegeți în totalitate (MSDS), deoarece există informații importante în cuprinsul documentului. 

Ne așteptăm să urmați precauțiile identificate în acest document cazul în care condițiile dumneavoastră de utilizare nu necesită alte 

metode sau acțiuni corespunzătoare 
 

 

1.1 Element de identificare a produsului 

Denumirea produsului: FIOLA COLORANT 
 

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

Utilizări identificate: Printare 3D rasina colorata 
 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate identificare a companiei 

FILAMENTE 3D [ATELIER CONCEPT & DESIGN STUDIO SRL] 

str. Valea Merilor nr. 39, sector 1 011271 

Bucuresti 

Romania 
 

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

Legătură de urgenţă timp de 24 de ore: 0799 - 780 - 393 

Contactaţi serviciul de urgenţă la numărul: 0799 - 780 - 393 
Spitalul Clinic de Urgență 021.599.23.00 

 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Clasificare conf. GHS 

Secțiune a Clasa de pericol Clasa și categoria de pericol Fraza de pericol 

3.4 Sensibilizarea pielii/căilor respiratorii Skin Sens. 1 H317 

 
2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) Cuvânt de 

avertizare 

Pericol 

Pictograme 
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SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

GHS07 

Frazele de pericol 

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 

Frazele de precauţie 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor 

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. 

P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările 

naţionale. 

2.3 Alte pericole 

Nu există informații suplimentare. 
 

 

3.1 Substanţe 

- 
 

3.2 Mixtură 
 

Ingredient Clasificare Concentraţie 

 

Proprietary 
Skin Sens. 1; 
H317 

 

90 - 99 % 

Culoare - 1 - 10 % 

 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Observaţii generale 

Scoateți îmbrăcămintea contaminată. 

După inhalare 

Împrospătați aerul. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul. 

După contactul cu pielea 

Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul. 

După contactul cu ochii 

Clătiți din abundență cu apă proaspătă și curată, timp de cel puțin 10 minute, ținând pleoapele depărtate. In cazul iritarii ochilor 

consultati un medic oftalmolog. 

După ingerare 

Clătiţi gura. Nu provocaţi voma. Pericol prin aspirare. Sunați un medic imediat. 
 

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

Iritație 
 

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

nici una/nici unul. 
 

 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
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SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 

Mijloace de stingere corespunzătoare 

Masurile de stingere corespund zonei pulverizare de apă, spumă, spumă rezistentă la alcool, pulbere de extinctor uscată, dioxid de carbon 

(CO2) 

Mijloace de stingere necorespunzătoare 

jet continuu de apă 
 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză 

Combustibil(ă) 

Produși de combustie periculoși 

In caz de incendiu pot aparea: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2) 
 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 

Vaporii sunt mai grei decat aerul. Atentie la reaprindere. Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de precauţie. 

Purtați aparat de respirat autonom. 
 

 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență 

A se evita contactul cu pielea şi ochii. Se va asigura o aerisire suficienta. A nu se inspira vaporii/aerosolii. Evitarea sur- selor de 

aprindere. 

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 

Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. 
 

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

Sfaturi privind modul de izolare a unei cantități vărsate 

Acoperirea canalelor de evacuare. 

Sfaturi privind modul de curățare a unei cantități vărsate 

Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant universal). 

Alte informații referitoare la vărsări și dispersii 

Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată. 
 

6.4 Trimitere la alte secțiuni 

Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. Echipamentul individual de protecție: a se vedea secțiunea 8. Materiale 

incompatibile: a se vedea secțiunea 10. Considerații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13. 
 

 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in punctele critice. Când nu se utilizează, a se păstra ambalajele închise ermetic. 

Măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - 

Fumatul interzis. 

Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. Datorită pericolului de explozie, evitați pătrunderea vaporilor în 

subsoluri, canalizări și șanțuri. 

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă 

Inainte de pauze si la terminarea lucrului se vor spala mainile. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. Fumatul 

interzis în timpul utilizării. 
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SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

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

A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. Posibila descompunere la expunere indelun- gata la lumina. 

Substanțele sau amestecurile incompatibile 

Respectați recomandările pentru depozitarea combinată. 

Luarea în considerare a altor sfaturi 

Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. 

Cerințe privind ventilația 

A se folosi ventilație locală și generală. 

Proiectarea specială a spațiilor de depozitare sau a rezervoarelor 

Temperatura recomandata de depozitare: 15 – 25 °C. 
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Nu exista informații. 
 

 

8.1 Parametri de control 

Niveluri DNEL/DMEL/PNEC relevante și alte niveluri-limită valori 

privind sănătatea umană 

 Lucrători Consumatori 

 
Efecte acute sistemice. 

Dermic n.a. n.a. 

Vdihavanje n.a. n.a. 

 
Efecte acute locale. 

Dermic n.a. n.a. 

Vdihavanje n.a. n.a. 

 
 

Efecte sistemice pe termen lung 

Dermic n.a. n.a. 

Vdihavanje n.a. n.a. 

Oral(ă) n.a. n.a. 

 
Efecte locale pe termen lung 

Dermic n.a. n.a. 

Vdihavanje n.a. n.a. 

 
8.2 Controale ale expunerii 

Controale tehnice 

Utilizaţi mijloace locale de ventilaţie sau alte metode industriale de control pentru a menţine nivelurile de concentraţie în aer sub 

valorile cerute sau recomandate de limitele de expunere. În cazul în care nu există cerinţe sau recomandări aplicabile privind limitele de 

expunere, ventilaţia generală ar trebui să fie suficientă pentru majoritatea operaţiunilor. Ventilarea locala poate fi necesara oentru 

anumite operatii. 

Măsuri de protecţie individuale Protecţia 

ochilor / feţei 

Folosiţi ochelari de protecţie cu apărători laterale. Ochelarii de protecţie cu apărători laterale trebuie să fie în conformit- ate cu EN 166 

sau echivalent. 

Protecţia pielii Protecţia mâinilor 

Folositi manusi impermeabile la acest material in cazul contactelor prelungite sau repetate. Folosiţi mănuşi rezisten- te la substanţele 

chimice clasificate sub Standardul EN374: Mânuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice şi a microorganismelor. Exemplele de 

pragul preferat de rezistenţă a materialelor pentru mănuşi le constituie următoarele: 
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SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 

Butil cauciuc Laminat de alcool etilvinilic («EVAL»). Exemplele de pragul rezistenţei a materialelor acceptabile penru mănuşi le 

constituie următoarele: Cauciuc natural. Neopren. Nitril/butadiena cauciuc. PVC. Când este prevăzut un con- tact îndelungat sau repetat 

se recomandă mănuşă de protecţie de clasa a 5-a sau mai mare (cu punctul de ruptură mai lung decât 240 de minute). Când este de 

aşteptat doar un contact scurt, se recomandă mănuşă de protecţie de clasa 1 sau mai mare (cu punctul de ruptură mai lung decât 10 

de minute, conform EN 374). Grosimea mănușilor în sine nu este un bun indicator al nivelului de protecție. O mănușă asigură protecție 

împotriva unei substanțe chimice însă acest nivel de protecție depinde foarte mult de compoziția specifică materialului din care este 

fabricată mănușa. Grosimea mănușii trebuie, în funcție de model și tip de material, să fie în general mai mult de 0,35 mm pentru a oferi 

o protecție suficientă pentru contact prelungit și frecvent cu substanța. Ca o excepție de la această regulă generală este cunoscut 

faptul că mănuși stratificate pot oferi protecție prelungită la grosimi mai mici de 0,35 mm. Alte materiale pentru mănuși cu o grosime mai 

mică de 0,35 mm pot oferi suficientă protecție atunci când este de așteptat doar un contact scurt. AVIZ: La selecţia folosirii unei 

anumite mănuşi pentru o anumită aplicaţie şi durată de utilizare într-un loc de muncă tre- buie să se ţină seama de toţi factorii 

caracteristici locului de muncă, cum sunt următorii, dar nu numai: Alte substanţe chimice care 

Altă protecţie 

Cand are loc un contact prelungit si repetat cu acest material folositi haine impermeabile. In functie de felul opeartiei folositi diferite 

articole cum ar fi masca, manusi, cizme, sort. 

Protecţia respiraţiei 

Trebuie purtate protecţii respiratorii atunci când există riscul de a se depă?i cerinţele sau orientările cu privire la limit- ele de expunere. 

Dacă nu există cerinţe sau orientări cu privire la limitele de expunere aplicabile, protecţiile respiratorii trebuie purtate atunci când au 

fost simţite efecte adverse, ca de exemplu iritaţie respiratorie sau discomfort, sau atunci când acest lucru este recomandat în procesul 

de evaluare a riscurilor. În majoritatea condiţiilor nu va fi necesară nici  o protecţie respiratoare; totuşi, dacă simţiţi indispoziţie, folosiţi 

o mască protectoare aprobată de purificare a aerului. Folosiţi următorul aparat respirator filtrant aprobat de CE: Cartuș vapor organic, 

tip A (punct de fierbere> 65 ºC, respec- tând standardul EN 14387). 

Controlul expunerii mediului Consultaţi SECŢIUNEA 7: „Manipulare şi depozitare” şi SECŢIUNEA 13: „Consideraţii privind evacuarea” 

pentru măsuri de prevenire a expunerii excesive a mediului în timpul utilizării şi evacuării deşeurilor. 
 

 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Aspect 

Starea fizică lichid (fluid) 

Miros ușor dulceag cu gust de fructe 

Inflamabilitatea (solid, gaz) nu este relevant (fluid) 

Densitatea 1,092 g/cm³ la 20 °C 

Proprietăți explozive nu va fi clasificată ca exploziv 
 

9.2 Alte informaţii Greutatea moleculară 

- 
 

 

10.1 Reactivitate 

Nu există date. 
 

10.2 Stabilitate chimică 
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SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

 

Stabil în condiţiile recomandate de depozitare. Vezi Depozitare, Capitolul 7. 
 

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase 

Nu există date. 
 

10.4 Condiții de evitat 

A se păstra departe de căldură. 
 

10.5 Materiale incompatibile 

A se evita contactul cu: Acizi puternici. Baze puternice. Agenţi oxidanţi puternici. 
 

10.6 Produși de descompunere periculoși 

Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. 
 

 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă). 
 

Calea de expunere Efect Valoare Specii Sursa 

Vdihavanje     

Oral(ă) LD50 10.837 mg/kg Iepuri OECD 

Dermic LD50 2000 mg/kg mouse OECD 

Corodarea/iritarea pielii 

Nu se clasifică ca fiind corosiv(ă)/iritant(ă) pentru piele. 

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor 

Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 

Nu se clasifică ca fiind sensibilizant(ă) pentru căile respiratorii sau pentru piele. 

Rezumatul evaluării proprietăţilor CMR 

Nu se clasifică ca fiind mutagen(ă) asupra celulelor embrionare, cancerigen(ă) sau toxic(ă) pentru reproducerea umană 

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere 

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată 

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ ţintă specific (expunere repetată). 

Pericol prin aspirare 

Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare. 

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice 

În caz de înghițire tulburări gastrointestinale, vomă, pericol prin aspirare 

În caz de contact cu ochii Provoacă o iritare gravă a ochilor, opacitatea corneei 

În caz de inhalare Iritarea cailor respiratorii, oboseală 

În caz de contact cu pielea expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii 

Alte informații 

Nici una/nici unul 
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SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 

 
 

12.1 Toxicitatea 

conf. 1272/2008/CE: Nu se clasifică ca fiind periculos (periculoasă) pentru mediul acvatic. 

Toxicitate acvatică (acută) 
 

Efect Valoare Specii Sursa Durata de expunere 

LC50 16,4 mg/l Danio rerio OECD 96 h 

EC50 72,8 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata OECD 72 h 

Toxicitate acvatică (cronică) 
 

Efect Valoare Specii Sursa Durata de expunere 

- - - - - 

 
12.2 Persistența și degradabilitatea 

 

Proces Rata de degradare Timp 

aerob 85 % 28 d 

 
12.3 Potenţialul de bioacumulare 

Nu sunt disponibile date. 
 

12.4 Mobilitatea în sol 

Nu sunt disponibile date. 
 

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 

Nu sunt disponibile date 
 

12.6 Alte efecte adverse 

Nu sunt disponibile date 
 

 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările 

locale/regionale/naţionale/internaţionale. 

Informaţii relevante privind eliminarea în canalizare 

A nu se arunca la canalizare. 

Informaţii relevante pentru tratarea deşeurilor 

Este un deșeru periculos; pot fi utilizate exclusiv ambalajele omologate (de ex. conf. ADR). 

Informaţii relevante privind eliminarea în canalizare 

A nu se arunca la canalizare. 

Informaţii relevante pentru tratarea deşeurilor 

Este un deșeru periculos; pot fi utilizate exclusiv ambalajele omologate (de ex. conf. ADR). 
 

13.2 Prevederi relevante privind deșeurile 

Alocarea de numere de identificare/marcaje pentru reziduuri trebuie sa se efectueze corespunzator OID, specifc proce- 

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE 
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SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 

 

sului si bransei. 
 

13.3 Observații 

Deșeurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de către facilitățile de gestionare a deșeurilor de la nivel local sau național. 

Vă rugăm să luați în considerare dispozițiile naționale sau regionale relevante. 
 

 

 ADR/RID IMDG ICAO-IATA 

Numărul ONU - - - 

enumirea corectă ONU pentru expediție Not dangerous goods Not dangerous goods Not dangerous goods 

Clasa (clasele) de pericol pentru transport - - - 

Grupul de ambalare - - - 

Pericole pentru mediul înconjurător No Marine pollutant: No No 

Precauții speciale pentru utilizatori No data available No data available No data available 

 

 

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau 
amestecul în cauză 

Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză 

Dispozițiile relevante ale Uniunii Europene (UE) 

Regulamentul 649/2012/UE privind exportul și importul de produse chimice care prezintă ris (PIC) 

Nu este pe listă. 

• Regulamentul 1005/2009/CE privind substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS) 

Nu este pe listă. 

• Regulamentul 850/2004/CE privind poluanţii organici persistenţi (POP) 

Nu este pe listă. 

Restricții în conformitate cu REACH, Titlul VIII 

Nici una/nici unul. 

Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (REACH, Anexa XIV)/SVHC - lista substanțelor candidate 

nu este pe listă 

Directiva Seveso 
 

2012/18/EU (Seveso III) 

 

Nr. 
 

Substanță periculoasă/categorii de pericol 
Cantități relevante (tone) ale substanțelor pentru încadrarea 
amplasamentelor de nivel inferior și de nivel superior 

 

Note. 

- - - - 

Directiva privind emisiile industriale (COV-urile, 2010/75/UE) 

Conținut de COV 0 % 

Conținut de COV 0 g/l 
 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 

Nu s-a efectuat nicio evaluare a securităţii chimice pentru această substanţă. 
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Abrevieri si acronime 

 

Abr. Descrieri ale abrevierilor utilizate 

 

ADN 
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intér- ieures (Acordul 
european referitor la transportul internațional pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase) 

 

ADR 
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european referitor la 
transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase) 

CAS Chemical Abstracts Service (departament care deține cea mai cuprinzătoare listă a substanțelor chimice) 

CLP Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor 

CMR cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere 

COV compuși organici volatili 

DGR Reglementări privind Mărfurile Periculoase (a se vedea IATA/DGR) 

DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel calculat cu efect minim) 

DNEL Derived No-Effect Level (nivel calculat fără efect) 

 

EINECS 
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanțelor chimice existente 
introduse pe piață) 

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Lista europeană a substanțelor chimice notificate) 

EmS Emergency Schedule (Plan de urgență) 

 

GHS 
"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistemul armonizat global de clasifi- care și 

etichetare a substanțelor chimice“ elaborat de Națiunile Unite 
 

HG 1218 
HOTĂRÂRE Guvernului nr. 1.218 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici 

IATA International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian) 

 

IATA/DGR 
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pen- tru transportul 
aerian) 

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase) 

 

LC50 
Lethal Concentration 50 % (concentrație letală 50 %): LC50 corespunde concentrației unei substanțe testate care produce o 
letalitate de 50 % într-un interval de timp specificat 

 

LD50 
Lethal Dose 50 % (doză letală 50 %): DLx corespunde dozei unei substanțe testate care produce o letalitate de 50 
% într-un interval de timp specificat 

MARPOL Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (abr. de la „Marine Pollutant”) 

MPT media ponderată în timp 

NLP No-Longer Polymer (ex-polimer) 

 

Nr. index 
numărul index reprezintă codul de identificare alocat substanței în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

OACI International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională de Aviație Civilă) 

PBT persistent, bioacumulativ și toxic 

PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentrație predictibilă fără efect) 

ppm parts per million (milionimi) 

 

REACH 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restrucționarea 
substanțelor chimice) 

 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamentul privind 
transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase) 
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Abr. Descrieri ale abrevierilor utilizate 

SVHC Substance of Very High Concern (substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită) 

VLTS valor-limită pe termen scurt 

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (foarte persistent și foarte bioacumulativ) 

Trimiteri către literatura de specialitate şi către sursele de date Regulamentul (CE) 

nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/UE Regulamentul (CE) nr. 

1272/2008 (CLP, UE GHS) 

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian) 

Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (IMDG) 

Sursă de Referință și Informație 

Acest SDS este pregătit de Serviciul de Reglementare a produsului și Grupul de Comunicare a Pericolelor din informațiile furnizate de 

trimiteri interne în cadrul companiei noastre. 

Clauză de exonerare de răspundere 

Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in momentul tipari- rii. 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. 


