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FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE
SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂII/ÎNTREPRINDERII
1.1.
Element de identificarea produsului:
EHRLE Ultra Protection
Cod produs: k2862_sd
1.2.

Utilizaă ri relevante identificate ale substantţei sau amestecului sţ i utilizaă ri contraindicate:
Agent de curaă tţare pentru curaă tţarea autovehiculelor îîn masţ ini de spaă lat auto, pentru uz industrial.

1.3.

Detalii privind furnizorul fisţ ei cu date de securitate:
Distributor:
VALOR SmartWash SRL
547525 Saă ncraiu De Muresţ , jud. Muresţ , str. Mesteacaă nului 15D.
Romania
Tel.: +40-365-732.302
Datele producaă torului:
Ehrle GmbH
Siemensstreet 9
D-89257 Illertissen
Tel.: 07303 / 1600 0

1.3.1.

Numele persoanei responsabile:
E-mail:

Vass Orsolya
vass.orsolya@smartwash.ro

1.4.

Numaă r de telefon care poate fi apelat îîn caz de urgentţaă: +40-365-732.302

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1.
Clasificarea a amestecului:
Clasificare pe baza Regulamentului 1272/2008/CE (CLP):
Skin irritation 2 – H315
Eye irritation 2 – H319
Frazele H de atentţionare:
H315 – Provoacaă iritarea pielii.
H319 – Provoacaă o iritare gravaă a ochilor.
2.2.

Elemente pentru etichetaă

ATENȚIE
Frazele H de atentţionare:
H315 – Provoacaă iritarea pielii.
H319 – Provoacaă o iritare gravaă a ochilor.
Frazele P referitoare la maă surile de precautţie:
P280 – Purtatţi maă nusţ i de protectţie/îîmbraă caă minte de protectţie/echipament de protectţie a ochilor/echipament de protectţie
a fetţei.
P305 + P351 – IÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: claă titţi cu atentţie cu apaă timp de mai multe minute. Scoatetţi lentilele de
contact, dacaă este cazul sţ i dacaă acest lucru se poate face cu usţ urintţaă. Continuatţi saă claă titţi.
2.3.

Alte pericole:
Produsul nu are alte efecte nocive cunoscute asupra saă naă taă tţii sau mediului îînconjuraă tor.
Rezultatele evaluaă rii PBT sţ i vPvB: nu sunt disponibile.
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SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII
3.1.
Substantţe:
Nu se aplicaă .
3.2.

Amestecuri:
Ingrediente periculoase:
Denumire chimicaă
3-Butoxi-2-propanol
Nr. Index:
603-052-00-8
Amestec de săruri de
amine cationice*
Tetraetilenglicol
monofenil eter*

Clasificare 1272/2008/CE (CLP)

Numaă r-CE/
ECHA:

Nr. de
registratţie
REACH

Conc.
(%)

5131-66-8

225-878-4

-

5 - <10

(amestec)

-

-

5 - <10

9004-78-8

500-013-6

-

1 - <5

Numaă r-CAS

Pictogra
ma de
pericol

Categoria de
risc

Frazele H

GHS07
Atentţie

Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2

H319
H315

GHS07
Atentţie
GHS07
Atentţie

Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2

H315
H319

Acute Tox. 4

H302

*: Specificataă de producaă tor, clasificarea substantţei nu este inclusaă îîn Regulamentul 1272/2008 / CE, anexa VI.
Prevederi speciale de etichetare conform prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergentţii:
substantţaă activaă cationicaă de suprafatţaă
solventţi solubili îîn apaă , solubilizantţi, excipientţi, colorantţi
parfumuri (Benzyl Benzoat, Benzyl Salicylate, Limonene, Eugenol, Linalool, Hydroxycitronellal, Coumarin,
Geraniol, Benzyl alcohol, Citronellol, Hexyl cinnamal).
Textul integral pentru toate frazele H este afisţ at la sectţiunea 16.
SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR
4.1.
Descrierea maă surilor de prim ajutor:
IÎn general: Nu existaă nici un pericol care necesitaă maă suri speciale de prim ajutor.
IÎN CAZ DE INGERARE:
Mod de aplicare:
Claă titţi gura cu apaă sţ i administratţi raă nitului pe cale oralaă o mare cantitate de apaă .
Se va îîmpiedica vaă rsaă turile dacaă acesta este posibil.
Adresatţi-vaă medicului dacaă este necesar.
INHALARE:
Mod de aplicare:
Nu este periculos prin inhalare.
CONTACTUL CU PIELEA:
Mod de aplicare:
Spaă latţi zona contaminataă cu apaă curgaă toare din abundentţ aă sţ i cu saă pun.
CONTACTUL CU OCHIUL:
Mod de aplicare:
Ochiul trebuie claă tit cu apaă traă gaî nd îîn sus pleoapele sţ i cu misţ carea simultanaă a globului ocular.
4.2.
Cele mai importante simptome sţ i efecte, ataî t acute, caî t sţ i îîntaî rziate:
Iritaă ochii sţ i pielea.
4.3.
Indicatţii privind orice fel de asistentţaă medicalaă imediataă sţ i tratamentele speciale necesare:
Chematţi medicul sţ i araă tatţi fisţ a tehnicaă de securitate.
SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1.
Mijloace de stingere a incendiilor:
5.1.1.
Mijloace de stingere corespunzaă toare:
Pentru stingerea incendiilor se va utiliza materialul de stingere adecvat mediului:
5.1.2.
Mijloace de stingere necorespunzaă toare:
Nu sunt cunoscute.
5.2.
Pericole speciale cauzate de substantţa sau amestecul îîn cauzaă :
Nu sunt disponibile.
5.3.
Recomandaă ri destinate pompierilor:
Produsul nu este inflamabil. Luatţi îîn considerare mediul sţ i altele conditţii.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ
2/
VALOR SmartWash SRL

EHRLE Ultra Protection

Data emiterii: 2017. 11. 27.
Data revizuirii: Versiunea: 1
msds-europe.com

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.

6.3.
6.4.

Precautţii personale, echipament de protectţie sţ i proceduri de urgentţaă:
Pentru personalul care nu este implicat îîn situatţii de urgentţaă:
La locul accidentului au acces doar persoanele instruite cu privire la modul de stingere, îîmbraă catţi cu haine adecvate de
protectţie.
Pentru personalul care intervine îîn situatţii de urgentţaă:
Nu sunt instructţiuni specifice.
Precautţii pentru mediul îînconjuraă tor:
Produsul ajuns îîn mediul îînconjuraă tor, respectiv desţ eurile rezultate din utilizare, sunt tratate conform reglementaă rilor îîn
vigoare privind protejarea mediului îînconjuraă tor. Evitatţi infiltrarea produsului sţ i a desţ euurilor rezultate îîn paî nza freaticaă ,
îîn paă maî nt sau îîn sistemul de canalizare. Anuntţatţi imediat autoritatea competentaă îîn cazul poluaă rii mediului îînconjuraă tor.
Metode sţ i material pentru izolarea incendiilor sţ i pentru curaă tţenie:
Absorbitţi cu material absorbant (paî nzaă , laî naă ). Nu trebuie trimis niciodataă la reciclare îîn recipientul original.
Trimitere la alte sectţiuni:
Pentru alte informatţii vezi sectţiunea 8 sţ i 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA
7.1.
Precautţii pentru manipularea îîn conditţii de securitate:
Respectarea normelor de igienaă aferente este obligatorie.
Evitatţi contactul produsului cu pielea sţ i ochii.
Maă suri tehnice:
Nu sunt instructţiuni specifice.
Instructţiuni privind prevenirea izbucnirii incendiilor sau a exploziilor:
Nu sunt instructţiuni specifice.
7.2.
Conditţii de depozitare îîn conditţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitaă tţi:
Instructţiuni privind depozitarea îîn sigurantţaă:
Paă stratţi îîn containerul original, sigilat sţ i etichetat îîn mod corespunzaă tor la temperatura camerei.
A se feri de îînghetţ.
Depozitatţi îîntr-un loc accesibil numai persoanelor autorizate pentru utilizarea produsului.
Nu reumpletţi niciodataă materialul neutilizat îîn recipientul de stocare.
Materiale incompatibile: nu sunt cunoscute.
Materialul utilizat pentru ambalare/stocare: nu este specificat.
7.3.
Utilizare (utilizaă ri) finalaă (finale) specificaă (specifice):
Nu existaă instructţiuni specifice.
SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ
8.1.
Parametri de control:
Valori limite la expunere pe baza HG nr. 1218 din 6 septembrie 2006 sţ i modificaă rile ulterioare:
Componentele amestecului nu sunt reglementate cu o valoare limitaă de expunere profesionalaă .

8.2.

DNEL
Angajat
n.d.

Calea de expunere

Frecventţa expunerii

Observatţii

Utilizator
n.d.

Dermal

n.d.

n.d.

n.d.

Inhalabil

n.d.

n.d.

Oral

Scurt (acut)
Prelungit (repetat)
Scurt (acut)
Prelungit (repetat)
Scurt (acut)
Prelungit (repetat)

PNEC
Apaă
n.d.

Sol
n.d.

Aer
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Frecventţa expunerii

Observatţii

Scurt (o singuraă dataă )
Prelungit (continuu)
Scurt (o singuraă dataă )
Prelungit (continuu)
Scurt (o singuraă dataă )
Prelungit (continuu)

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

Controale ale expunerii:
VALOR SmartWash SRL
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8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

IÎn cazul materialelor periculoase faă raă limitarea cantitaă tţii, angajatorul trebuie saă reducaă la minim frecventţa expunerii; din
punct de vedere tehnic sţ i sţ tiintţific va urmaă ri atingerea unui nivel care nu este daă unaă tor saă naă taă tţii.
Controale tehnice corespunzaă toare
Respectatţi normele generale relative la subtantţele chimice. Evitatţi contactul cu ochii, îîmbraă caă minte sţ i pielea.
Respectatţi maă surile generale de igienaă sţ i de sigurantţaă aplicate îîn industrie.
Maă suri de protectţie individualaă , precum echipamentul de protectţie personalaă :
1. Protectţiaochilor/fetţ ei: Se vor utiliza ochelari de protectţie etansţ e corespunzaă tori prevederilor (EN 166).
2. Protectţia pielii:
a. Se recomandaă utilizarea de maă nusţ i de protectţie conform normelor (EN 374).
b. Altele: Nu sunt instructţiuni specifice.
3. Protectţia respiratţiei: Nu sunt instructţiuni specifice.
4. Pericole termice: nu sunt cunoscute.
Controlul expunerii mediului:
Nu sunt instructţiuni specifice.
Punctul 8 specifică prevederile privind utilizarea corectă şi în condiţii normale de mediu a produsului. În cazul
folosirii produsului în condiţii speciale de lucru, veţi adopta noi măsuri de protecţie, veţi utiliza echipamente şi
haine de protecţie adecvate şi veţi solicita sfatul unui expert.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚIILE FIZICE ŞI CHIMICE
9.1.
Informatţii privind proprietaă tţile fizice sţ i chimice de bazaă :
Parametru
Metodaă de analizaă
Observatţii
1. Aspect:
lichid rosţ u
2. Miros:
miros caractersitic
3. Pragul de acceptare a mirosului:
nu existaă date*
4. pH:
4,5
K-QP1012C, la 20 °C
5. Punctul de topire/punctul de îînghetţare:
<-8 °C
6. Punctul initţial de fierbere sţ i intervalul de
>78 °C
fierbere:
7. Punctul de aprindere:
> 60 °C
8. Viteza de evaporare:
n.d.*
9. Inflamabilitatea (solid, gaz):
nu se aplicaă
10. Limitele superioare/inferioare de
nu se aplicaă
inflamabilitate sau de explozie:
11. Presiunea de vapori:
n.d.*
12. Densitatea vaporilor:
n.d.*
13. Densitatea relativaă :
n.d.*
14. Solubilitatea (solubilitaă tţile):
amestecabil complet
la 20 °C
cu apaă
15. Coeficientul de partitţie: n-octanol/apaă :
n.d.*
16. Temperatura de autoaprindere:
solid / gaz: nu se
aplicaă .
17. Temperatura de descompunere:
n.d.*
18. Vaî scozitatea:
n.d.*
19. Proprietaă tţi explozive:
nu reprezintaă pericol
de explozie
20. Proprietaă tţi oxidante:
nu este relevant.
9.2.
Alte informatţii:
Temperatura de aprindere: > 200 °C
Densitate: 0,99 g/cm³ K-QP1012E, la 20 °C.
Contţinut de substantţe solide: nu existaă date*
*: Producaă torul nu a efectuat teste asupra produsului îîn cauzaă pentru acest parametru, sau rezultatele testelor nu sunt
disponibile îîn momentul emiterii fisţ ei cu date de securitate.
SECȚIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE
10.1.
Reactivitate:
Nu sunt disponibile.
10.2.
Stabilitatea chimicaă :
Nu sunt disponibile.
10.3.
Posibilitatea de reactţii periculoase:
Nu sunt disponibile.
10.4.
Conditţii de evitat:
Nu expunetţi la temperaturi de peste 35 ° C.
Nu amestecatţi cu alte detergente, materiale chimice.
10.5.
Materiale incompatibile:
Nu sunt cunoscute.
10.6.
Produsţ i de descompunere periculosţ i:
VALOR SmartWash SRL
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Nu se descompune îîn caz de depozitare sţ i de manipulare conform prevederilor.
SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE
11.1.
Informatţii privind efectele toxicologice:
Toxicitate acutaă : IÎn baza datelor, pe care l-am avut la dispozitţie, acesta nu îîndeplinesţ te criteriile de clasificare.
Corodarea/iritarea pielii: Provoacaă iritarea pielii.
Lezarea gravaă /iritarea ochilor: Provoacaă o iritare gravaă a ochilor.
Sensibilizarea caă ilor respiratorii sau a pielii: IÎn baza datelor, pe care l-am avut la dispozitţie, acesta nu îîndeplinesţ te
criteriile de clasificare.
Mutagenitatea celulelor germinative: IÎn baza datelor, pe care l-am avut la dispozitţie, acesta nu îîndeplinesţ te criteriile de
clasificare.
Cancerogenitatea: IÎn baza datelor, pe care l-am avut la dispozitţie, acesta nu îîndeplinesţ te criteriile de clasificare.
Toxicitatea pentru reproducere: IÎn baza datelor, pe care l-am avut la dispozitţie, acesta nu îîndeplinesţ te criteriile de
clasificare.
STOT (toxicitate asupra organelor tţintaă specifice) – expunere unicaă : IÎn baza datelor, pe care l-am avut la dispozitţie, acesta
nu îîndeplinesţ te criteriile de clasificare.
STOT (toxicitate asupra organelor tţintaă specifice) – expunere repetataă : IÎn baza datelor, pe care l-am avut la dispozitţie,
acesta nu îîndeplinesţ te criteriile de clasificare.
Pericol prin aspirare: IÎn baza datelor, pe care l-am avut la dispozitţie, acesta nu îîndeplinesţ te criteriile de clasificare.
11.1.1. Resumatul rezultatelor clinice:
Nu sunt disponibile.
11.1.2. Proprietaă tţile toxicologice ale amestecului:
Date referitoare la componente:
Tetraetilenglicol monofenil eter:
ATE (oral): 500 mg/kg
11.1.3. Informatţii privind caă ile probabile de expunere:
Ingerare, inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochiul.
11.1.4. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice sţ i toxicologice:
Nu sunt disponibile.
11.1.5. Efectele îîntaî rziate sţ i cele imediate cunoscute, precum sţ i efectele cronice induse de o expunere pe termen lung sţ i de o
expunere pe termen scurt:
Provoacaă iritarea pielii.
Provoacaă o iritare gravaă a ochilor.
11.1.6. Efecte interactive:
Nu sunt disponibile.
11.1.7. Absentţa datelor specifice:
Nu sunt disponibile.
11.1.8. Alte informatţii:
Daunele asupra saă naă taă tţii nu sunt cunoscute sau asţ teptate îîn conditţii normale de utilizare.
SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE
12.1.
Toxicitatea:
Nu sunt disponibile.
12.2.
Persistentţaă sţ i degradabilitate:
Compusţ ii cationici pot fi biodegradatţi numai prin dilutţie cu multaă apaă . Acestea sunt suficient de diluabile îîn canalizare sţ i
devin inactive îîn contact cu alte substantţe prezente îîn apele uzate.
12.3.
Potentţialul de bioacumulare:
Nu sunt disponibile.
12.4.
Mobilitatea îîn sol:
Amestecul nu contţine compusţ i halogenatţi organici (AOX) sau compusţ i formaî nd AOX.
12.5.
Rezultatele evaluaă rii PBT sţ i vPvB:
Nu sunt disponibile.
12.6.
Alte efecte adverse:
COD (Consumul chimic de oxigen): 723 mg O2/g
Clasa de pericol pentru ape (clasificarea producaă torului): 2 periculos pentru ape.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA
13.1.
Metode de tratare a desţ eurilor:
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13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.
13.1.4.
13.1.5.

Eliminarea se va realiza conform normelor locale/natţ ionale îîn vigoare.
Metodele de tratare a desţ eurilor:
Golitţi bine recipientele.
Nu scurgetţi îîn mare cantitaă tţi îîn canalizare.
Codul de îînregistrare al desţ eului (produsul neutilizat / produs utilizat):
07 DESţ EURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
07 06 desţ euri de la PPFU graă similor, unsorilor, saă punurilor, detergentţilor, dezinfectantţ ilor sţ i produselor cosmetice
07 06 99 alte desţ euri nespecificate
Metodele de tratare a recipientelor:
Se eliminaă îîn conformitate cu prevederile aplicabile.
Spaă latţi ambalajul contaminat cu apaă . Containerele sau recipientele, dupaă curaă tţare, trebuie retransportate producaă torului
pentru reciclare.
Proprietaă tţile fizico-chimice care ar putea afecta optţiunile de tratare a desţ eurilor:
Nu sunt cunoscute.
Eliminarea prin sistemul de canalizare:
Nu sunt cunoscute.
Precautţii speciale pentru orice optţiune de tratare a desţ eurilor recomandataă :
Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT
ADR/RID:
Transportul nu este reglementat.
14.1.
Numaă rul ONU:
Nu existaă date.
14.2.
Denumirea corectaă ONU pentru expeditţie:
Nu existaă date.
14.3.
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:
Nu existaă date.
14.4.
Grupa de ambalare:
Nu existaă date.
14.5.
Pericole pentru mediul îînconjuraă tor:
Nu existaă informatţii îîn aceastaă privintţaă.
14.6.
Precautţii speciale pentru utilizatori:
Nu existaă informatţii îîn aceastaă privintţaă.
14.7.
Transport îîn vrac, îîn conformitate cu anexa II la Conventţia MARPOL sţ i cu Codul IBC:
Nu se aplicaă .
SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE
15.1.
Regulamente/legislatţie îîn domeniul securitaă tţii, al saă naă taă tţii sţ i al mediului specifice (specificaă ) pentru substantţa sau
amestecul îîn cauzaă :
1. Reglementare internatţionalaă REACH:
REGULAMENTUL (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European sţ i al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
îînregistrarea, evaluarea, autorizarea sţ i restrictţionarea substantţelor chimice (REACH), de îînfiintţare a Agentţ iei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE sţ i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
793/93 al Consiliului sţ i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum sţ i a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului sţ i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE sţ i 2000/21/CE ale Comisiei.
2. Reglementare internatţ ionalaă CLP:
REGULAMENTUL (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European sţ i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea sţ i ambalarea substantţelor sţ i a amestecurilor, de modificare sţ i de abrogare a Directivelor
67/548/CEE sţ i 1999/45/CE, precum sţ i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1)
3. REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European sţ i al Consiliului privind îînregistrarea, evaluarea, autorizarea sţ i restrictţionarea
substantţelor chimice (REACH)
4. Prevederi speciale de etichetare privind detergentţii:
REGULAMENTUL (CE) nr. 648/2004 (31.03.2004) privind detergentţ ii sţ i modoficaă rile ulterioare.
15.2.

Evaluarea securitaă tţii chimice: nu a fost realizat cu privire la componentţ ii amestecului.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII
Date referind la revizia fisţ ei cu date de securitate: nu sunt.
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Expresiile complete privind prescurtaă rile din cuprinsul fisţ ei cu date de securitate sunt urmaă toarele:
DNEL: Derived no effect level (nivel calculat faă raă efect) PNEC: Predicted no effect concentration (concentratţie predictibilaă
faă raă efect ). Efecte CMR: carcinogenitate, mutagenitate sţ i toxicitatea reproductivaă . PBT: persistent, bioacumulativ sţ i toxic.
vPvB: foarte persistent sţ i foarte bioacumulativ, n.d.: nu este definit. n.a.: nu se aplicaă . VOC: compus organic volatil. ADR:
Acord european privind transportul rutier internatţional de maă rfuri periculoase. RID: Regulamentul privind transportul
feroviar internatţional de maă rfuri periculoase.
Bibliografie/Surse utilizate:
Fisţ a cu date de securitate îîn limba englezaă a producaă torului (21. 07. 2015, versiunea 1.)
Metode utilizate pentru clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008:
Skin irritation 2 – H315
Pe baza metodei de calcul
Eye irritation 2 – H319
Pe baza metodei de calcul
Textul frazelor cu H care se regaă sesc îîn fisţ a cu date de securitate la punctele 2 sţ i 3:
H302 – Nociv îîn caz de îînghitţire.
H315 – Provoacaă iritarea pielii.
H319 – Provoacaă o iritare gravaă a ochilor.
Recomandaă ri privind instruirea: Nu sunt disponibile.
Aceastaă fisţ aă cu date de securitate a fost îîntocmitaă pe baza informatţiilor furnizate de caă tre producaă tor/furnizor sţ i conform
reglementaă rilor relevante. Informatţiile, datele sţ i recomandaă rile contţinute îîn acest document sunt furnizate cu bunaă
credintţaă, fiind obtţinute din surse de îîncredere sţ i considerate a fi adevaă rate sţ i corecte la data emiterii; cu toate acestea, nu
reprezintaă o garantţie cu privire la caracterul exhaustiv al informatţiilor. FDS va fi utilizat numai ca un ghid pentru
manipularea acestui produs; pe parcursul manipulaă rii sţ i utilizaă rii produsului pot apaă rea sau fi necesare sţ i alte consideratţ ii.
Utilizatorii sunt avertizatţi saă stabileascaă concordantţa sţ i aplicabilitatea informatţiilor de mai sus la situatţiile sţ i scopurile lor
specifice sţ i îîsţi asumaă toate riscurile asociate utilizaă rii acestui produs. Este responsabilitatea utilizatorului saă respecte pe
deplin reglementaă rile locale, natţionale sţ i internatţionale cu privire la utilizarea acestui produs.

Fisţ a cu date de securitate a fost îîntocmitaă de: ToxInfo Kft.
Asigurarea asistentţei tehnice privind interpretarea fisţ ei cu date de securitate:
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com
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