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TRADUS  DIN LIMBA ENGLEZ  

 

 
Fișa cu date de securitate 

 
STP ADITIV PENTRU MOTORINA 200 ML 54200EN 

 
Conform Regulament nr. CE 1907/2006, Anexa II, cu modific rile aduse de Regulamentul CE 

453/2010 
 

Secţiunea 1: Identificarea substanţei / amestecului şi a societăţii / întreprinderii 
1.1. Identificarea produsului 
Nume produs: STP ADITIV PENTRU MOTORINA 200 ML 54200EN 
Num r produs: 54200, 54400 
1.2. Utiliz ri relevante identificate ale substan ei sau amestecului şi utiliz ri contraindicate 
Utiliz ri identificate: Aditiv combustibil 
Utiliz ri contraindicate: Nu sunt identificate utiliz ri contraindicate 
1.3. Detalii ale furnizorului fi ei de securitate 
Furnizor: 
Armored Auto UK Ltd.,  
Unit 16, Rassau Industrial Estate,  
Ebbw Vale, Gwent, NP23 5SD, UK 
Tel: +44 1495 350234 
Fax: +44 1495 350431 
euregulatory@aromoredautogroup.com 
1.4. Num r telefon pentru urgen e: 
Num r telefon pentru urgen e: +44 1495 350234 
Luni – Joi: 08.30 – 17.00, Vineri: 08.30 – 15.30 
 
Secţiunea 2: Identificarea pericolelor 
2.1. Clasificarea substan ei / amestecului: 
Clasificare:  
Pericole fizice: neclasificat 
Pericole asupra s n t ții: Asp. Tox.1 – H304 
Pericole asupra mediului: Cronic Acvatic 3 – H412 
 
Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE): Xn, R65, R66, R52/53 
S n tatea uman : În cazul în care solvenții din v rs tur  sunt inhalați i p trund în pl mâni acestea 
pot provoca pneumonie. 
 
2.2. Elemente de etichetare 
Pictogram 

 
 
Avertisment:  Pericol 
Fraze de pericol: 
H304 – Poate fi mortal în caz de înghi ire şi de p trundere în c ile respiratorii. 
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H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung 
 
Fraze de precauție 
P102: Nu l sa i la îndemâna copiilor  
P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHI IRE: suna i imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGIC  sau un medic. 
P331: Nu provocați voma. 
P501: Arunca i conținutul / recipientele în concordan  cu legisla ia în vigoare asupra tratamentul 
deşeurilor 
 
Informații suplimentare privind eticheta: 
EUH 066 – Expunerea repetat  poate provoca uscarea sau cr parea pielii. 
 
Conține:  
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, 
 
Fraze suplimentare de precauție 
P273 – Evita i dispersarea în mediu. 
 
2.3. Alte riscuri 
Acest produs nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB. 
 
Secţiunea 3: Compoziţie / Informaţii cu privire la ingrediente 
3.2. Amestecuri 
 
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2%                                            50 - 100% 
CAS nr: —,  EC nr: 926-141-6  REACH nr înreg.: 01-2119456620-43-XXXX 
 
Clasificare:  Asp. Tox. 1 - H304 
 
Clasificare 67/548/CEE sau 1999/45/CE): Xn; R65. R66 
2-ethylhexyl nitrate                                                                                                                 5 - <10% 
CAS nr: 27247-96-7  EC nr: 248-363-6 REACH nr inreg: 01-2119539586-27-XXXX 
 
Clasificare: Asp. Tox. 4 - H302, Asp. Tox. 4 - H312, Asp. Tox. 4 - H332, Cronic Acvatic 2 – H411 
 
Clasificare 67/548/CEE sau 1999/45/CE): Xn; R20/21/22. N; R51/53. R44, R66 
Textul complet al frazelor R (risc) i frazelor H (pericol) se g se te la secțiunea 16. 
 
 
Secțiunea 4: Măsuri de prim ajutor 
4.1. Descrierea m surilor de prim ajutor 
În caz de inhalare: 
Mutați persoana afectat  la aer liber, țineți într-p poziție confortabil  pentru respirație i mențineți 
corpul persoanei în c ldur . 
În caz de înghițire 
Niciodat  s  nu introduceți ceva în gura unei persoanei incon tiente. Nu provocati voma. În cazul în 
care persoana vomit , țineți capul jos pentru a evita p trunderea v rs turii în pl mâni. Cereți imediat 
ajutor medical. 
În cazul contactului cu pielea: 
Scoateți imediat îmbr c mintea contaminat  i sp lați pielea cu ap  i cu s pun. Solicitați consultare 
medical  în cazul în care simptomele deterioreaz  sau persist . 
În cazul contactului cu ochii: 
Scoateți lentilele de contact i deschideți larg pleopele. Cl tiți ochii continuu. 
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4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât cele acute cât si cele amânate: 
În caz de inhalare: 
Vaporii pot provoca somnolenț  i amețeal .  
În caz de înghițire 
Poate provoca disconfort în cazul înghițirii. P trunderea în pl mâni în urma inger rii sau v rs turii 
poate provoca pneumonit  chimic . 
În cazul contactului cu pielea: 
Expunerea îndelungat  poate provoca iriatația i ro eala pielii. 
În cazul contactului cu ochii: 
Poate provoca iritația temporar  a ochilor.  
 
4.3. Indicații privind interventii medicale imediate sau tratament speciale necesare 
Notă pentru doctor: Gravitatea simptomelor va varia în funcție de concentrația i termenul de 
expunere. 
 
Secțiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1. Mijloace de stingere: 
Mijloace adecvate de stingere: 
Stingeți cu spum  rezistent  la alcool, dioxid de carbon, praf alb sau aburi de ap . Folosiți mijloace 
de stingere potrivite pentru focul din mediul înconjur tor. 
Mijloace neadecvate de stingere: 
Nu folosiți jet de ap  deorece aceasta va dispersa focul.  
 
5.2. Riscuri speciale provenind din substanț  sau amestec 
Produse periculoase de combustie 
Descompunerea termic  sau produse de combustie pot include urm toarele substanțe: oxide ale 
carbonului, gaze sau aburi toxice 
 
5.3. Sfaturi pentru pompieri 
Echipament de protecție specială pentru pompieri 
Utilizați echipamente de protecție potrivite pentru materialele înconjur toare. 
 
Sectiunea 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
6.1. M suri de precauție personal  
Utilizați îmbr c minte de protecție personal  conform celor descrise la secțiunea 8 a acestei fi e. 
 
6.2. M suri de precauție pentru mediu 
M suri de precauție pentru mediu: 
Evitați v rsarea în canalizare, în cursurile de ap  sau în p mânt. 
 
6.3. Metode si materiale pentru cur țare i limit ri 
Metode de cur țare 
Utilizați echipament de protecție adecvat , incluzînd m nu i, ochelari de protecție/paravan de fata 
bocanci, îmbr c minte potrivit . Nu atingeți i nu p iți în substanța v rsat . Absorbați în silicat, nisip 
uscat sau p mânt i introduceți în containere. Containerele conținând substanța v rsat  trebuie 
etichetate corespunz tor cu simbolurile de conținut i de pericol corecte. 
 
6.4. Referințe privind alte secțiuni 
Referințe privind alte secțiuni 
Verificați secțiunea 11 pentru informații suplimentare privind riscurile asupra s n tatii. Pentru 
eliminarea de eurilor verificați secțiunea 13. 
 
Sectiunea 7: Manipularea şi depozitarea 
7.1. Precau ii pentru manipularea sigur : 
Precau ii de utilizare 
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Citiți i urmariți instrucțiunile produc torului. 
 
Recomand ri privind igiena general  ocupațional  
Evitați contactul cu ochii i contacul îndelungat cu pielea. Nu sunt necesare proceduri speciale de 
igien  dar se vor utiliza practicile generale de igien  personal  când se lucreaz  cu produse chimice. 
Sp lați mâinile i orice alt  suprafaț  contaminat  a corpului cu ap  i cu s pun înainte de p r sirea 
locului de munc . 
 
7.2. Condi ii pentru depozitarea sigur , cu men ionarea incompatibilit ilor: 
Precauții de depozitare 
P strați numai în locuri r coroase i bine ventilate. Feriți de c ldur , scânteie i foc deschis. 
Depozitați în locuri încuiate. 
 
7.3. Utiliz ri finale specifice: 
Utiliz ri finale specifice: 
Utiliz rile identificate a produsului sunt detaliate în Secțiunea 1.2. 
 
Secțiunea 8: Controlul expunerii / protecție personală 
8.1. Parametrii de control: 
Observatii asupra ingrediente: Nu se cunoaste limitele expunerii ale ingredientelor.  
 
8.2. Controlul expunerii: 
Echipament de protecție 

                
 
Protecție faț /ochi 
Folosiți ochelari de protecție sau paravan protector a feței împotriva țâ nirilor chimicalelor. 
 
Protecția mâini 
Se va consulta cu furnizorul / produc torul m nu ilor pentru alegerea celei mai adecvate m nu i. 
Furnizorul / produc torul este capabil s  dea informații cu privire la termenul de ruptur  a materialului 
m nu ii. 
 
M suri de igien  
Nu fumați în locul de munc . Sp lați pielea contaminat  cu ap  i cu s pun. Sp lați-v  la finalul 
fiec rei ture de serviciu i înainte de mâncare, fumare sau utilizarea WCului. 
 
Secțiunea 9: Proprietățile fizice și chimice 
9.1. Informații despre propriet țile fizice i chimice de baz : 
Aspect: Lichid colorat 
Culoare: Auriu. Portocaliu. 
Miros: Caracteristic. Petrol. 
Prag miros: Nedeterminat 
pH: nedeterminat 
Punct de topire: nedeterminat 
Punct i interval de fierbere inițial: nedeterminat 
Temperatura de aprindere: 75°C 
Rata de evaporare: nedeterminat 
Factor de evaporare: nedeterminat 
Inflamabilitate (solid, gaz): nedeterminat 
Limita inferioar /superioar  de inflamabilitate sau de explozie: nedeterminat 
Presiunea de vapori: nedeterminat 
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Densitatea de vapori: nedeterminat 
Densitate relativ : 0,8223 
Densitate în gr mad : 820,8 kg/m3 
Coeficient de partiție: nedeterminat 
Temperatura de autoaprindere: nedeterminat 
Temperatura de descompunere: nedeterminat 
Viscozitate: 1.948 cSt @ 40°C 
Caracteristici de explozie: nu este considerat exploziv 
Caracteristici de oxidare: Amestecul nu a fost testat, dar nici una dintre substanțele componente nu 
este clasificat ca oxidant. 
 
9.2. Alte informații: 
Alte informații: 
Nu sunt solicitate alte informații. 
 
Secţiunea 10. Stabilitate şi reactivitate 
10.1. Reactivitate: 
Reactivitate: Urm toarele substanțe pot intra în reacție cu amestecul: Acide, Materiale oxidante 
10.2. Stabilitate chimic  
Stabilitate: Stabil în temperatura ambiant  normal  i în condi ii de utilizare recomandat . 
10.3. Posibiliț ți de reac ii periculoase: 
Posibiliț ți de reac ii periculoase: Nu se va polimeriza. 
10.4. Condiții de evitat 
Condiții de evitat: Evitați c ldurile excesive pe periode indelungate. 
10.5. Materiale incompatibile 
Materiale de evitat: Agenții puternici oxidante. 
10.6. Produse de descompunere periculoase: 
Produse de descompunere periculoase: Descompunerea termic  sau produsele combustie pot 
include urm toarele substanțe:: dioxid de carbon (CO2), monoxid de carbon (CO). Gaze i aburi 
toxice. 
 
Secțiunea 11: Informații toxicologice 
11.1. Informații despre efectele toxicologice 
Toxicitate acut  – oral  
Obs.(oral LD50) - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
ATE oral (mg/kg) 9,631.06983128 
Toxicitate acut  – cutanat  
Obs. (cutanat LD50) - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
ATE cutanat (mg/kg) 11,035.60084834 
Toxicitate acut  – inhalare 
Obs. (inhalare LC50) – Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
ATE inhalation (vapours mg/l) 110.35600848 
Iritația / v t marea pielii 
Date animale - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
Iritația / v t marea grav  a ochilor 
Iritația / v t marea grav  a ochilor  - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt 
satisf cute.  
Sensibilizarea sistemului respirator 
Sensibilizarea sistemului respirator - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt 
satisf cute.  
Sensibilizarea pielii 
Sensibilizarea pielii - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
Mutagenitatea celulelor de reproducere 
Genotoxicitate – in vitro - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
Genotoxicitate – in vivo - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
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Carcinogenitatea 
Carcinogenitatea - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
Toxicitatea reproductiv  
Toxicitatea reproductiv  – fertilitate: Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt 
satisf cute.  
Toxicitate asupra unui organ țint  specific – singur  expunere 
Singur  expunere - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
Toxicitate asupra unui organ țint  specific – expunere repetitiv  
Expunere repetitiv  - Pe baza datelor existente, criteriile de clasificare nu sunt satisf cute.  
Pericol de aspirație 
Viscozitate cinematic  ≤ 20.5 mm²/s. Tox.Asp.1 - H304 Pericol de aspirație în caz de înghițire. 
Contact cu pielea - Expunerea repetat  poate provoca uscarea i cr parea pielii. 
 
Informații toxicologice despre substanțe: 
 

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 
Toxicitate acut  oral   
Toxicitate acut  oral : (LD50 mg/kg) 15,000 
Specie: obolan 
Obs. (oral LD50):Informații dosar REACH. Citiți prin date. 
ATE oral (mg/kg) 15,000.0 
 
Toxicitate acut  cutanat  
Toxicitate acut  cutanat : (LD50 mg/kg) 3160 
Specie: Iepure 
Obs. (cutanat LD50): Informații dosar REACH. Citiți prin date. 
ATE cutanat  (mg/kg) 3160.0 
 
Toxicitate acut  inhalare 
Toxicitate acut  inhalare: (LC50 vapori mg/l) 4951 
Specie: obolan 
Obs. (inhalare LC50): Informații dosar REACH. Citiți prin date. 
ATE inhalare (vapori mg/l) 4951.0 
 
Iritația / v t marea pielii 
Date animale:  Doz : 0.5 ml, 4 ore, Iepure scor eritem/eschar: Eritem bine definit (2). Scor Edem: 
Edema foarte slab , greu preceptibil. (1) Informații dosar REACH. Citiți prin date. 
 
Iritația / v t marea grav  a ochilor 
Iritația / v t marea grav  a ochilor : Doz : 0.1 ml, 1 second , Iepure, neiritant. Informații dosar 
REACH. Citiți prin date 
 
Sensibilizarea pielii 
Sensibilizarea pielii: Test maximizare cobia (GPMT) - Cobai: nu este sensibilizant. Informații dosar 
REACH. Citiți prin datele. 
 
Mutagenitatea celulelor de reproducere 
Genotoxicitate – in vitro: Mutația genelor: negativ. Informații dosar REACH. Citiți prin date. 
Genotoxicitate – in vivo: Aberația cromosoamelor: negativ. Informații dosar REACH. Citiți prin date. 
 
Carcinogenitatea 
Carcinogenitatea: NOAEC 1100 mg/m3, Inhalare, oarece. Informații dosar REACH. Citiți prin date 
 
Toxicitatea reproductiv  
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Toxicitatea reproductiv  – fertilitate: Fertilitate, Studiu de o generație - NOAEL 750 mg/kg/zi, Oral, 
obolan F1. Informații dosar REACH. Citiți prin date. 

Toxicitatea reproductiv  – dezvoltare: Toxicitate maternal : - NOAEL: >= 5220 mg/m³, Inhalare, 
obolan Informații dosar REACH. Citiți prin date 

 
Toxicitate asupra unui organ țint  specific – expunere repetitiv  
Expunere repetitiv : NOAEC > 10400 mg/m³, Inhalare, obolan Informații dosar REACH. Citiți prin 
date 
 
Pericol de aspirație 
Pericol de aspirație: 2.4 cSt @ 20°C Tox.Asp. 1 - H304 
 

2-ethylhexyl nitrate 
Toxicitate acut  oral   
Toxicitate acut  oral  (LD50 mg/kg) 960.0 
Specie: obolan 
ATE oral (mg/kg) 960,0 
 
Toxicitate acut  cutanat  
ATE cutanat (mg/kg) 1,100 
 
Toxicitate acut  inhalare 
ATE inhalare (vapori mg/l) 11.0 
 
Iritație / v t mare piele 
Date animale: Doz : 0.5 ml, 4 ore, Iepure scor eritem/eschar: Fara Eritem (0). Scor Edem: fara 
Edema (0) Informații dosar REACH. Citiți prin date. 
 
Iritația / v t marea grav  a ochilor 
Iritația / v t marea grav  a ochilor: Doz : 0.1 ml, 1 second , Iepure, neiritant. Informații dosar 
REACH. Citiți prin date 
 
Sensibilizarea pielii 
Sensibilizarea pielii: Test maximizare cobai (GPMT) - Cobai: nu este sensibilizant. Informații dosar 
REACH. Citiți prin datele. 
 
Mutagenitatea celulelor de reproducere 
Genotoxicitate – in vitro: Mutația genelor: negativ. Informații dosar REACH. 
 
Toxicitatea reproductiv  
Toxicitatea reproductiv  – fertilitate: Screening - NOAEL 100 mg/kg/zi, Oral, obolan F1. Informații 
dosar REACH. 
 
Toxicitate asupra unui organ țint  specific – expunere repetitiv  
STOT - Expunere repetitiv :  NOAEL 500 mg/kg/zi, Cutanat, Iepure. Informații dosar REACH 
 
Pericol de aspirație 
Pericol de aspirație 1.7 mPa s @ 20°C/68°F Informații dosar REACH.  
 
 
Secțiunea 12: Informații ecologice 
12.1. Toxicitate 
Toxicitate: Cronic acvatic 3 – H412 
 
Informații ecologice a ingredientelor: 
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Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 

Toxicitate acut  – pe te 
LL50, 96 ore > 1000 mg/l, Onchorhynchus mykiss (P str v curcubeu) Informații dosar REACH. 
Toxicitate acut  – nevertebrate acvatice 
EL50, 48 ore: > 1000 mg/l, Daphnia magna. Informații dosar REACH. 
Toxicitate acut  – plante acvatice 
EL50, 72 ore: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata Informații dosar REACH. 
Toxicitate cronic  – pe te în tinerețe 
NOELR, 28 zile: 0.173 mg/l, Onchorhynchus mykiss (P str v curcubeu) QSAR Informații dosar 
REACH. 
Toxicitate cronic  – nevertebrate acvatice 
NOELR, 21 zile: 1.22 mg/l, Daphnia magna QSAR Informații dosar REACH. 
 

2-ethylhexyl nitrate 
Toxicitate acut  – pe te 
LC50, 96 ore > 2 mg/l, Brachydanio rerio Informații dosar REACH. 
Toxicitate acut  – nevertebrate acvatice 
EC50, 48 ore: > 12,6 mg/l, Daphnia magna. Informații dosar REACH. 
Toxicitate acut  – plante acvatice 
EC50, 48 ore: > 3,26 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata Informații dosar REACH. 
Toxicitate acut  – microorganisme 
EC50, 3 ore: > 1000 mg/l, Balta activata. Informații dosar REACH.  
 
12.2 Persistenț  i degradabilitate 
Persistenț  i degradabilitate: Nu exist  date. 
 
Informații ecologice despre ingrediente: 

 
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 

Biodegradare 
Ap  – Degradare  ~ 5%: 3 zile 
Ap  - Degradare 69: 28 zile 
Informații dosar REACH.  
Biodegradabil prompt dar e ueaz  într-o fereastr  de 10 zile. 
 

2-ethylhexyl nitrate 
Stabilitate (hidroliza) 
pH4 – DT50 : 1225 minute @ 50°C/122°F 
pH7 – DT50 : 1475 minute @ 50°C/122°F 
pH9 – DT50 : 1702 minute @ 50°C/122°F 
Informații dosar REACH.  
 
Biodegradatare 
Ap  - Degradatare 0%: 28 zile.  Informații dosar REACH.  
Nu s-a observat biodegradare in conditii de testare.  
 
12.3. Potențialul de bioacumulare:  
Nu exist  date despre bioacumulare. 
Coeficient de partiție: nedeterminat 
 
Informații ecologice despre ingrediente: 

 
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 

Coeficient de partiție: Nejustificat tiințific. Informații dosar REACH 
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2-ethylhexyl nitrate 

Coeficient de partiție: log Pow: 5.24 Informații dosar REACH 
 
 

12.4. Mobilitate în sol 
Mobilitate: Produsul este solubil în ap . 
 
Informații ecologice despre ingrediente: 

 
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 

Mobilitate: Produsul este greu solubil în ap .  
Tensiune suprafaț : 26.4 mN/m @ 25°C 
 

2-ethylhexyl nitrate 
Coeficient de absorbție/desorbție: Sol - log Koc: 3.75 @ 22°C/72°F Informații dosar REACH. 
 
12.5. Rezultatul evalu rii PBT i vPvB 
Rezultatul evalu rii PBT i vPvB Acest produs nu conține substanțe clasificate ca PBT sau vPvB. 
 
12.6. Alte efecte adverse: 
Alte efecte adverse: Not determined. 
 
Secțiunea 13: Considerații privind eliminarea 
13.1. Metode de gestionare a de eurilor: 
Informații generale: Eliminați de eurile sau recipientele utilizate în conformitate cu legislația local . 
 
Secțiunea 14: Informații referitoare la transport 
General: Produsul nu este acoperit de regulamentele internaționale privind transportul bunurilor 
periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID). 
14.1. Num r ONU: neaplicabil 
14.2. Nume de transport ONU potrivit: neaplicabil 
14.3. Clasa de risc transport: Nu este solicitat semn de avertizare transport. 
14.4. Grupa de ambalare: neaplicabil 
14.5. Pericole asupra mediului: Substanț  periculoas  asupra mediului / poluant de mare. Nu 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori: neaplicabil 
14.7. Transport în vrac în conformitate cu Anexa II MARPOL73/78 i codul IBC: neaplicabil 
 
Secțiunea 15: Informații de reglementare 
15.1. Legislație / regulament specific de securitate, s n tate i mediu privind substanța sau 
amestecul: 
Legislația național :  
Regulamentul Chimicalelor (Informații de pericol i Ambalare pentru Furnizare) 2009 (SI 2009 nr. 
716). 
Limitele de expunere la locul de munc  EH40/2005 
 
Legislația UE: 
Regulamentul CE nr. 1272/2008 a Parlamentului European i a Consiliului din 16 Decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanțelor i amestecurilor (conform modific rilor). 
 
15.2. Evaluarea securit ții chimice: 
Nu au fost efectuate evalu ri privind securitatea chimic . 
 
Secțiunea 16: Alte informații 
Proceduri de clasificare conform Regulamentului CE 1272/2008 
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Tox.Asp.1. – H304 Metoda de calculare. Cronic Acvatic 3 – H412 Metode de calculare. EUH066: 
Judecat  expert . 
Observații de revizie: Clasificare conform CLP Anexa I: 
Dat  revizie: 20/06/2014 
Revizia: 10 
Data înlocuti : 01/04/2013 
Num r FDS: 103 
 
Frazele de risc sunt complete:  
R20/21/22 – Nociv prin inhalare, în contact cu pielea i prin înghițire. 
R44 – Risc de explozie dac  este înc lzit în spațiu închis. 
R51/53 – Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic. 
R65 – Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare prin înghițire. 
R66 – Expunerea repetat  poate provoca uscarea sau cr parea pielii. 
 
Frazele de pericol sunt complete: 
H302 – Nociv în caz de înghi ire.  
H304 – Poate fi mortal în caz de înghi ire şi de p trundere în c ile respiratorii.  
H312 – Nociv în contact cu pielea. 
H332 – Nociv în caz de inhalare.  
H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H412 – Nociv asupra vieții acvatice cu efecte pe termen lung 
 
 
 
 
 
Informația oferit  în acest document este corect conform cuno tinței i convingerii Armored Auto UK 
Ltd., dar nu este o garanție i nu trebuie interpretat ca atare iar din acest punct de vedere Armored 
Auto UK Ltd. nu asum  responsabilitatea pentru aceasta. Orice informație sau recomandare obținut  
de la Armored Auto UK Ltd. prin c i de informare diferite de aceast  publicație, indiferent dac  se 
refer  la produsele Armored Auto UK Ltd. sau la alte materiale este deasemenea dat cu bun  
credinț . Este întotdeauna responsabilitatea clientului i utilizatorului s  se asigure c  materialele 
sunt potrivite pentru scopul lor particular pl nuit. Este responsabilitatea clientului s  obțin  toate 
informațiile tehnice i generale de la produc tori, pentru materialele care nu au fost produse sau 
furnizate de Armored Auto UK Ltd. dar sunt folosite în loc de sau în îmbinare cu materialele furnizate 
de Armored Auto UK Ltd.. Armored Auto UK Ltd. nu accept  r spundere pentru informațiile conținute 
în acest document, deorece informația descris  aici poate fi aplicat  i utilizat  în condiții care nu 
sunt sub controlul nostru i în situații care pot fi nefamiliare pentru noi. Informația conținut  în acest 
document este oferit  cu condiția ca clientul i utilizatorul acestui produs se oblig  s  determin  
potrivirea acestui produs cu scopul s u particular. 
 
 
 
 
-------Subsemnatul NEMES ZSOMBOR, interpret şi traduc tor autorizat pentru limbile str ine 
ENGLEZ  și MAGHIAR  în temeiul autorizaţiei nr. 38178 din data de 19.04.2016, eliberat  de 
Ministerul Justiţie din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ENGLEZĂ în limba 

ROMÂNĂ, c  textul prezentat a fost tradus complet, f r  omisiuni, şi c , prin traducere, înscrisului nu 
i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.----------------------------------------------------------------------- 
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