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 Fișa cu date de securitate  



 în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul  

 Data de imprimare 09.12.2015  

 Revizie: 09.12.2015  

 Numărul versiunii 3  

 42.0.1  

 *  

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

 · Denumire comercială: JBL NH4 amoniu Set de testare Reagenz 1  

 · Număr articol: 2536500  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 Produsul nu este clasificat conform regulamentului CLP.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

 · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 nu apare  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase: nu apare  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · Indicații generale: Nu sînt necesare masuri speciale.  



 · După inhalare: aer curat;  trebuie consultat medicul în cazul plângerilor.  

 · După contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  
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 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Nu este necesar.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:  

 Se diluează cu apă din abundență.  

 Nu se permite infiltrarea în canalizare / ape freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  



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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: Niciunul.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie să fie  

 a monitorizat la locul de muncă.  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 Măsurile de precauție uzuale trebuie respectate la manipularea substanțelor chimice.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 (Continuare. Pe pagina 3)  
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 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși  



 Timpul exact de-a lungul timpului trebuie aflat de către fabricantul mănușilor de protecție și 

trebuie să fie  

 observate.  

 · Protecția ochilor: nu este necesar.  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 100 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 23 hPa  

 · Densitate la 20 ° C:  

 1.15572 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  



 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Se amestecă complet.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 Apă:  
 79,5%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 20,5%  
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 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  



 *  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Gravă a ochilor daune / iritație Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare dilueaza cu apa se scurge.  
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 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 · Clasa  

 neavenit  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Nu se aplică.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · "Model Regulation" ONU:  

 neavenit  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

 · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 nu apare  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  



 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 *  

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

 · Denumire comercială: JBL NH4 amoniu Set de testare Reagenz 2  

 · Număr articol: 2536500  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  



 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS05 coroziune  

 Skin Corr.  1A  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 Dam ochi.  1  

 H318 Provoacă leziuni oculare grave.  

 d  

   
 mediu GHS09  

 Acvatică acută 1 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 d  

   
 GHS09  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 hidroxid de sodiu  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P273  

 A se evita dispersarea în mediu.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  
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 · Indicații suplimentare:  

 EUH206 Atenție!  A nu se utiliza împreună cu alte produse.  Poate elibera gaze periculoase 

(clor).  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 d  

   
 GHS09  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 hidroxid de sodiu  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P273  

 A se evita dispersarea în mediu.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  



 · VPvB: neaplicabil.  

 *  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 1310-73-2  

 EINECS: 215-185-5  

 hidroxid de sodiu  

 d  

   
 Skin Corr.  1A, H314  

 10- <25%  

 CAS: 7681-52-9  

 EINECS: 231-668-3  

 hipoclorit de sodiu, soluție  

 d  

   
 Skin Corr.  1B, H314  

 d  

   
 Acvatică acută 1, H400  

 2,5- <10%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · Indicații generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.  

 · După inhalare: In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru 

transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

Apoi consultați un medic.  

 · După înghițire: Bea multă apă și respirat aer curat.  Apel pentru un medic imediat.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  
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 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 *  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Utilizați agent de neutralizare.  

 Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  

 Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.  

 Trebuie evitată formarea de aerosoli.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  



 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Hidroxid de sodiu 1310-73-2  

 WEL Valoare pe termen scurt: 2 mg / m³  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  
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 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  



 ≥  

 0,11 mm  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,11 mm  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 1390 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  



 · Presiune de vapori:  

 Nedeterminat.  

 · Densitate:  

 Nedeterminat.  

 (Continuare. Pe pagina 5)  
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 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 95,9%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  



 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare:  

 Hidroxid de sodiu 1310-73-2  

 Oral LD50 2000 mg / kg (șobolan)  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă leziuni oculare grave.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  
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 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 Nu trebuie să ajungă la apa de canalizare sau șanț de drenaj nediluat în unneutralised.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN1760  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 1760 LICHID COROZIV, NOS (SODIUM  

 HIDROXID), PERICULOS PENTRU MEDIU  

 · IMDG  

 LICHID COROZIV, NOS (HIDROXID DE SODIU,  

 SOLUTION HIPOCLORIT), Poluant marin  

 · IATA  

 Lichide corozive, nos (hidroxid de sodiu)  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IMDG  

 d  

 A  

 c  

 o  

 } d  

 · Clasa  

 8 Substanțe corozive.  



 · Label  

 8  

 · IATA  

 d  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 8 Substanțe corozive.  

 · Label  

 8  
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 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu:  

 hipoclorit de sodiu, soluție  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 Simbol (pește și copac)  

 · Marcarea speciale (ADR):  

 Simbol (pește și copac)  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe corozive.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 80  

 EMS:  
 FA, SB  

 · Grupuri de segregare  

 Alcalii, hipocloriți  

 · Arimare Categorie  

 B  



 · Codul Arimare  

 SW2 clară a spațiilor de locuit.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 E  

 · IMDG  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 ONU 1760 COROSIV LICHID, NOS (SODIUM  

 HYDROXIDE), 8, II, PERICULOS PENTRU MEDIU  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 d  

   
 GHS09  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 hidroxid de sodiu  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  



 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
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 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P273  

 A se evita dispersarea în mediu.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · Categoria Seveso E1 Periculoase pentru mediul acvatic  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 100 t  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 200 t  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  



 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 LC50: concentratia letala, 50 la suta  

 LD50: doza letala, 50 la suta  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Skin Corr.  1A: Corodarea / iritarea pielii , categoria de pericol 1A  

 Skin Corr.  1B: Corodarea / iritarea pielii, categoria de pericol 1B  

 Dam ochi.  1: iritarea ochilor Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 1  

 Acvatică acută 1: Periculos pentru mediul acvatic - AcuteHazard, Categoria 1  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 *  

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

 · Denumire comercială: JBL NH4 amoniu Set de testare Reagenz 3  

 · Număr articol: 2536500  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  



 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS02 flacără  

 Flam.  Lich.  2 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 d  

   
 GHS07  

 Skin Irrit.  2 H315 Provoacă iritarea pielii.  

 Eye Irrit.  2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 Stot SE 3 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS07  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 H315 Provoacă iritarea pielii.  

 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.  

 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 (Continuare. Pe pagina 2)  
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 P304 + P340  

 ÎN CAZ DE INHALARE: persoana la aer curat și să păstreze confortabil pentru respirație.  

 P403 + P233  

 Se depozitează într - un loc bine ventilat.  A se păstra recipientul închis ermetic.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS07  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.  

 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 P304 + P340  

 ÎN CAZ DE INHALARE: persoana la aer curat și să păstreze confortabil pentru respirație.  

 P403 + P235  

 Se depozitează într - un loc bine ventilat.  Stai calm.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 *  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  



 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 67-63-0  

 EINECS: 200-661-7  

 propan-2-ol  

 d  

   
 Flam.  Lich.  2, H225  

 d  

   
 Eye Irrit.  2, H319;  Stot SE 3, H336  

 25-50%  

 CAS: 89-83-8  

 EINECS: 201-944-8  

 timol  

 d  

   
 Skin Corr.  1B, H314  

 d  

   
 Aquatic Chronic 2, H411  

 d  

   
 Tox.  4, H302  

 1-  

 ≤  

 2,5%  

 CAS: 13755-38-9  

 Natriumnitroprussiat Dihydrat  

 d  

   
 Tox.  3, H301  

 0.1-  

 ≤  

 2,5%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · După inhalare: aer curat;  trebuie consultat medicul în cazul plângerilor.  

 · După contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.  

 · După contactul cu ochii:  

 Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute sub jet de apă.  Dacă simptomele persistă, 

trebuie consultat medicul.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  



 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  
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 · 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale 

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · Din motive de siguranță de agenți de stingere necorespunzătoare: Jet de apă  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sunt necesare precauții speciale 

în cazul în care sunt utilizate corect.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor:  

 Îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.  



 Protejează împotriva încărcării electrostatice.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: A se păstra într - un loc răcoros.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:  

 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 Se depozitează în condiții de uscat și rece, în recipienți bine închiși.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 67-63-0 propan-2-ol  
 WEL Valoare pe termen scurt: 1250 mg / m³, 500 ppm  

 Valoarea pe termen lung: 999 mg / m³, 400 ppm  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  
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 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 A se evita contactul cu ochii.  

 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  



 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt adecvate: cauciuc 

nitril  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,65 mm  

 Cauciuc cloropren, CR  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 82 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  



 · Temperatură de aprindere:  

 425 ° C  

 · Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  
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 · Pericol de explozie:  

 Nedeterminat.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 2.0 Vol%  

 Superior:  
 12,0 Vol%  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 43 hPa  

 · Densitate:  

 Nedeterminat.  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  



 Solventi organici:  
 49,2%  

 Apă:  
 49,2%  

 VOC (EC)  
 49,16%  

 Conținut solid:  
 1,7%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare:  

 13755-38-9 Natriumnitroprussiat Dihydrat  
 LD50 orală 99 mg / kg (șobolan)  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă iritarea pielii.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  
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 · Expunere unică STOT  

 Poate provoca somnolență sau amețeală.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 2 (Regulamentul German) (Autoclasificare): periculos pentru apa  

 A nu se infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă sau în canalizare.  

 Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantități în sol.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 · Clasa  

 neavenit  



 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Nu se aplică.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  
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 · "Model Regulation" ONU:  

 neavenit  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS07  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 H315 Provoacă iritarea pielii.  

 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.  

 · Fraze de precauție  



 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 P304 + P340  

 ÎN CAZ DE INHALARE: persoana la aer curat și să păstreze confortabil pentru respirație.  

 P403 + P233  

 Se depozitează într - un loc bine ventilat.  A se păstra recipientul închis ermetic.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · Seveso categorie P5c LICHIDE INFLAMABILE  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior de 5.000 t  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 H301 Toxic în caz de înghițire.  

 H302 Nociv în caz de înghițire.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.  

 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  
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 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 LC50: concentratia letala, 50 la suta  

 LD50: doza letala, 50 la suta  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Flam.  Lich.  2: Lichide inflamabile, categoria de pericol 2  

 Tox.  3: Toxicitate acută, categoria de pericol 3  

 Tox.  4: Toxicitate acută, categoria de pericol 4  

 Skin Corr.  1B: Corodarea / iritarea pielii, categoria de pericol 1B  

 Skin Irrit.  2: Corodarea / iritarea pielii , categoria de pericol 2  

 Eye Irrit.  2: iritarea ochilor Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 2  

 Stot SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, categoria de pericol 

3  

 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 2  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii  
 · 1.1 Element de identificare a produsului  

 · Denumire comercială: JBL GH Test de  

 · Număr articol: 2535000  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  



 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS02 flacără  

 Flam.  Lich.  3 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 d  

   
 GHS05 coroziune  

 Skin Corr.  1B H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 amoniac  

 · Fraze de pericol  

 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P261  



 Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray -ul .  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  
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 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 amoniac  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P260  

 A nu se inspira praful.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  



 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 P405  

 A se păstra încuiat.  

 P501  

 Aruncați conținutul / containerul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale 

/ internaționale  

 reguli.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 *  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 64-17-5  

 EINECS: 200-578-6  

 etanol  

 d  

   
 Flam.  Lich.  2, H225  

 25-50%  

 CAS: 1336-21-6  

 EINECS: 215-647-6  

 amoniac  

 d  

   
 Skin Corr.  1B, H314  

 d  

   
 Acvatică acută 1, H400  

 5- <10%  

 CAS: 60-00-4  

 EINECS: 200-449-4  

 Acid edetic  

 d  

   
 Eye Irrit.  2, H319  

 0.1-  

 ≤  



 2,5%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · După inhalare: In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru 

transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii:  

 Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute sub jet de apă.  Dacă simptomele persistă, 

trebuie consultat medicul.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  
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 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · Din motive de siguranță de agenți de stingere necorespunzătoare: Jet de apă  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:  

 Să informeze autoritățile respective în cazul accesului în rețeaua de apă sau de canalizare.  

 Nu se permite infiltrarea în canalizare / ape freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  



 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sunt necesare precauții speciale 

în cazul în care sunt utilizate corect.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor:  

 Îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.  

 Protejează împotriva încărcării electrostatice.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 64-17-5 etanol  
 WEL Valoare pe termen lung: 1920 mg / m³, 1000 ppm  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  
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 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  



 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt adecvate: cauciuc 

nitril  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,6 mm  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  



 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 78 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 13 ° C  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 305 ° C  

 · Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  
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 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu este exploziv.  Cu toate acestea, formarea / aer explozive de vapori  

 amestecuri sunt posibile.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 3.5 Vol%  

 Superior:  
 15,0 Vol%  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 59 hPa  

 · Densitate:  

 Nedeterminat.  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  



 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 82,9%  

 Apă:  
 8,9%  

 VOC (EC)  
 82.92%  

 Conținut solid:  
 8,2%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 *  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  



 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  
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 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Efecte toxice pentru mediu:  

 · Observație: Nociv pentru pește  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 Nociv pentru organismele acvatice  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 *  



 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN1170  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 1170 ETANOL (ALCOOL ETILIC) , amestec  

 · IMDG  

 ETANOL (ALCOOL ETILIC) , amestec  

 · IATA  

 amestec de etanol  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IMDG, IATA  

 d  

 c  

 g  

 X  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  
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 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe lichide inflamabile.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 33  

 EMS:  
 FE, SD  



 · Arimare Categorie  

 A  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 D / E  

 · IMDG  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 UN AMESTEC 1170 ETANOL (ALCOOL ETILIC), 3, II  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 amoniac  

 · Fraze de pericol  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  



 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P261  

 Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray -ul .  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  
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 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · Seveso categorie P5c LICHIDE INFLAMABILE  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior de 5.000 t  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  



 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Flam.  Lich.  2: Lichide inflamabile, categoria de pericol 2  

 Flam.  Lich.  3: Lichide inflamabile, categoria de pericol 3  

 Skin Corr.  1B: Corodarea / iritarea pielii, categoria de pericol 1B  

 Eye Irrit.  2: iritarea ochilor Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 2  

 Acvatică acută 1: Periculos pentru mediul acvatic - AcuteHazard, Categoria 1  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 *  

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

 · Denumire comercială: JBL KH Test de  

 · Număr articol: 2536000  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  



 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS02 flacără  

 Flam.  Lich.  2 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 d  

   
 GHS05 coroziune  

 Skin Corr.  1C H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 Dam ochi.  1  

 H318 Provoacă leziuni oculare grave.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P103  

 Citiți eticheta înainte de utilizare.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  



 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  
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 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 P405  

 A se păstra încuiat.  

 P501  

 Aruncați conținutul / containerul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale 

/ internaționale  

 reguli.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P103  

 Citiți eticheta înainte de utilizare.  

 P260  

 A nu se inspira praful.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  



 apă / duș.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 P405  

 A se păstra încuiat.  

 P501  

 Aruncați conținutul / containerul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale 

/ internaționale  

 reguli.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 *  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 Mischindikator nach Cooper  

 d  

   
 Flam.  Lich.  2, H225  

 10- <25%  

 Salzsäure 1 molar  

 d  

   
 Îndeplinite.  Corr.1, H290;  Skin Corr.  1C, H314  

 d  

   
 Stot SE 3, H335  

 2,5- <10%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · Indicații generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.  

 · După inhalare: In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru 

transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

Apoi consultați un medic.  

 · După înghițire: Bea multă apă și respirat aer curat.  Apel pentru un medic imediat.  



 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  
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 · 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale 

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare: CO2, nisip, pulbere de stingere.  Nu folosiți apă.  

 · Din motive de siguranță de agenți de stingere necorespunzătoare: Jet de apă  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:  

 Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau de alimentare cu apă.  

 Să informeze autoritățile respective în cazul accesului în rețeaua de apă sau de canalizare.  

 Nu se permite infiltrarea în canalizare / ape freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Utilizați agent de neutralizare.  

 Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 Nu spălați cu apă sau cu detergenți lichizi  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  



 Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.  

 Trebuie evitată formarea de aerosoli.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor:  

 Îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.  

 Protejează împotriva încărcării electrostatice.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: A se păstra într - un loc răcoros.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:  

 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 Se depozitează în condiții de uscat și rece, în recipienți bine închiși.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  
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 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie să fie  

 a monitorizat la locul de muncă.  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  



 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 10 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt adecvate: cauciuc 

butilic  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,4 mm  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 78 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 11 ° C  



 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  
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 · Temperatură de aprindere:  

 425 ° C  

 · Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu este exploziv.  Cu toate acestea, formarea / aer explozive de vapori  

 amestecuri sunt posibile.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 23 hPa  

 · Densitate la 20 ° C:  

 0.95673 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  



 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 Apă:  
 71,7%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 *  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă leziuni oculare grave.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  
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 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 Nu trebuie să ajungă la apa de canalizare sau șanț de drenaj nediluat în unneutralised.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN2924  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 2924 LICHID INFLAMABIL, CORROSIVE, NOS  

 (ETANOL (ALCOOL ETILIC), CLORHIDRIC  

 ACID)  

 · IMDG  



 LICHID INFLAMABIL, CORROSIVE, NOS (ETHANOL  

 (ALCOOL ETILIC), acid clorhidric)  

 · IATA  

 Lichide inflamabile, corozive, nos (etanol,  

 Acid clorhidric)  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR  

 d  

 c  

 g  

 xd  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  
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 · Label  

 3 + 8  

 · IMDG  

 d  

 c  

 g  

 xd  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3/8  

 · IATA  



 d  

 c  

 g  

 xd  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3 (8)  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe lichide inflamabile.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 338  

 EMS:  
 FE, SC  

 · Grupuri de segregare  

 acizi  

 · Arimare Categorie  

 B  

 · Codul Arimare  

 SW2 clară a spațiilor de locuit.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 D / E  

 · IMDG  



 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 ONU 2924 LICHID INFLAMABIL, CORROSIVE, NOS  

 (ETANOL (ALCOOL ETILIC), CLORHIDRIC  

 ACID), 3 (8), II  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  
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 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P103  



 Citiți eticheta înainte de utilizare.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 P405  

 A se păstra încuiat.  

 P501  

 Aruncați conținutul / containerul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale 

/ internaționale  

 reguli.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · Seveso categorie P5c LICHIDE INFLAMABILE  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior de 5.000 t  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 H290 Poate fi corosiv pentru metale.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 · Formare indicii valide din V10.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  



 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Flam.  Lich.  2: Lichide inflamabile, categoria de pericol 2  

 Îndeplinite.  Corr.1: Coroziv pentru metale, categoria de pericol 1  

 Skin Corr.  1C: Corodarea / iritarea pielii , categoria de pericol 1C  

 Dam ochi.  1: iritarea ochilor Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 1  
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 *  

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

 · Denumire comercială: JBL NO3 Nitrat Test-Set Reagenz 1  

 · Număr articol: 2537500  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  



 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS02 flacără  

 Apa reacționează.  2  

 De contact H261 În cu apa degajă gaze inflamabile.  

 d  

   
 GHS07  

 Skin Irrit.  2  

 H315 Provoacă iritarea pielii.  

 Eye Irrit.  2  

 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 Skin Sens. 1  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 Stot SE 3  

 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 Acvatic cronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS07  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 acid sulfanilic  

 · Fraze de pericol  

 De contact H261 În cu apa degajă gaze inflamabile.  

 H315 Provoacă iritarea pielii.  

 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  



 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
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 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P261  

 A se evita inhalarea de praf.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P232  

 A se feri de umezeală.  

 P273  

 A se evita dispersarea în mediu.  

 P370 + P378 În caz de incendiu: Utilizare pentru stingere: pulbere de stingere a incendiilor.  

 P335 + Perie P334 particulele off în vrac din piele.  Scufundați în apă rece / înveliți în bandaje 

umede.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS07  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 acid sulfanilic  

 · Fraze de pericol  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · Fraze de precauție  



 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P261  

 Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray -ul .  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P232  

 A se feri de umezeală.  

 P273  

 A se evita dispersarea în mediu.  

 P370 + P378 În caz de incendiu: Utilizare pentru stingere: pulbere de stingere a incendiilor.  

 P335 + Perie P334 particulele off în vrac din piele.  Scufundați în apă rece / înveliți în bandaje 

umede.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 121-57-3  

 EINECS: 204-482-5  

 acid sulfanilic  

 d  

   
 Skin Irrit.  2, H315;  Eye Irrit.  2, H319;  Skin Sens. 1, H317  

 25-50%  

 CAS: 87-69-4  

 EINECS: 201-766-0  

 (+) - tartric  

 d  

   
 Eye Irrit.  2, H319  

 25-50%  

 CAS: 7440-66-6  

 EINECS: 231-175-3  

 pulbere de zinc -zinc praf (pyrophoric)  

 d  

   
 Pyr.  Sol.  1, H250;  Apa reacționează.  1, H260  

 d  

   



 Acvatică acută 1, H400;  Aquatic Chronic 1, H410  

 10- <25%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  
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 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · După inhalare:  

 Alimentarea cu aer proaspăt și pentru a fi sigur apel pentru un medic.  

 In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii:  

 Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute sub jet de apă.  Dacă simptomele persistă, 

trebuie consultat medicul.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · Din motive de siguranță agenți de stingere necorespunzătoare: Apă  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:  

 Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau de alimentare cu apă.  



 Să informeze autoritățile respective în cazul accesului în rețeaua de apă sau de canalizare.  

 Nu se permite infiltrarea în canalizare / ape freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 Nu spălați cu apă sau cu detergenți lichizi  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sunt necesare precauții speciale 

în cazul în care sunt utilizate corect.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: îndepărta sursele de incendiu - 

fumatul interzis.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:  

 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 Se depozitează în condiții de uscat și rece, în recipienți bine închiși.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 GB  

 (Continuare. Pe pagina 4)  

 
 pagina 43  

 pagina 4/8  

 Fișa cu date de securitate  
 în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul  

 Data de imprimare 09.12.2015  

 Revizie: 09.12.2015  

 Numărul versiunii 3  

 Denumire comercială: JBL NO3 Nitrat Test-Set Reagenz 1  
 (Continuare. Pagina 3)  

 42.0.1  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie să fie  

 a monitorizat la locul de muncă.  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  



 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,11 mm  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,11 mm  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Solid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  



 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nu se aplică.  
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 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 907 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Contactul cu apa degaja gaze extrem de inflamabile.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Nedeterminat.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori:  

 Nu se aplică.  

 · Densitate la 20 ° C:  

 1.92949 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  



 Nu se aplică.  

 · Viteza de evaporare  

 Nu se aplică.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Insolubil.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nu se aplică.  

 Cinematic:  
 Nu se aplică.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 100,0%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Contactul cu apa degajă gaze inflamabile.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă iritarea pielii.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 (Continuare. Pe pagina 6)  

 GB  

 
 pagina 45  

 pagina 6/8  

 Fișa cu date de securitate  
 în conformitate cu 1907/2006 / CE, articolul 31 alineatul  



 Data de imprimare 09.12.2015  

 Revizie: 09.12.2015  

 Numărul versiunii 3  

 Denumire comercială: JBL NO3 Nitrat Test-Set Reagenz 1  
 (Continuare. Pagina 5)  

 42.0.1  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii  

 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunere unică STOT  

 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Efecte toxice pentru mediu:  

 · Observație: Nociv pentru pește  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 2 (Regulamentul German) (Autoclasificare): periculos pentru apa  

 A nu se infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă sau în canalizare.  

 Pericol pentru apele potabile chiar în cazul scurgerii unei mici cantități în sol.  

 Nociv pentru organismele acvatice  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  



 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IATA  

 UN3077  

 · IMDG  

 neavenit  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 3077 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU,  

 SOLID, NOS (ZINC PULBERE)  

 · IMDG  

 neavenit  

 · IATA  

 Substanță periculoasă pentru mediul înconjurator , solide, nos (zinc  

 pudra)  
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 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IATA  

 d  

 c  

 p d  

 · Clasa  

 9 Diverse substanțe și articole periculoase.  

 · Label  

 9  

 · IMDG  

 · Clasa  

 neavenit  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IATA  

 III  

 · IMDG  

 neavenit  



 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · Marcarea speciale (ADR):  

 Simbol (pește și copac)  

 · Marcarea speciale (IATA):  

 Simbol (pește și copac)  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe și obiecte periculoase diverse  

 articole.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 90  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 5 kg  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E1  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 g  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 1000 g  

 · Categoria de transport  

 3  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 E  

 · "Model Regulation" ONU:  

 UN 3077 PERICULOASĂ PENTRU MEDIU  

 SUBSTANȚĂ, SOLID, NOS (ZINC PULBERE), 9, III  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 d  

   
 GHS07  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 acid sulfanilic  



 · Fraze de pericol  

 De contact H261 În cu apa degajă gaze inflamabile.  

 H315 Provoacă iritarea pielii.  
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 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P261  

 A se evita inhalarea de praf.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P232  

 A se feri de umezeală.  

 P273  

 A se evita dispersarea în mediu.  

 P370 + P378 În caz de incendiu: Utilizare pentru stingere: pulbere de stingere a incendiilor.  

 P335 + Perie P334 particulele off în vrac din piele.  Scufundați în apă rece / înveliți în bandaje 

umede.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H250 Se aprinde spontan în cazul în care sunt expuse la aer.  

 De contact H260 În cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.  



 H315 Provoacă iritarea pielii.  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  

 H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Pyr.  Sol.  1: Pyorphoric Solide, categoria de pericol 1  

 Apa reacționează.  1: Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, 

categoria de pericol 1  

 Apa reacționează.  2: Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, 

categoria de pericol 2  

 Skin Irrit.  2: Corodarea / iritarea pielii , categoria de pericol 2  

 Eye Irrit.  2: iritarea ochilor Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 2  

 Skin Sens 1: Sensitisation - piele, categoria de pericol 1.  

 Stot SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, categoria de pericol 

3  

 Acvatică acută 1: Periculos pentru mediul acvatic - AcuteHazard, Categoria 1  

 Cronică acvatică 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1  

 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 3  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii  



 · 1.1 Element de identificare a produsului  

 · Denumire comercială: JBL NO3 Nitrat Test-Set Reagenz 2  

 · Număr articol: 2537500  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 Pericol pentru sănătate GHS08  

 Muta.  2  

 H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.  

 d  

   
 GHS07  

 Skin Sens. 1  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 Acvatic cronic 3 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS07  

 d  

   
 GHS08  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 m-fenilendiamină  

 · Fraze de pericol  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  



 H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.  

 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ / medic.  

 (Continuare. Pe pagina 2)  
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 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS07  

 d  

   
 GHS08  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 m-fenilendiamină  

 · Fraze de pericol  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.  

 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  



 P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 *  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 541-69-5  

 EINECS: 208-790-0  

 m-fenilendiamină  

 d  

   
 Tox.  3, H301;  Tox.  3, H311;  Tox.  3, H331  

 d  

   
 Muta.  2, H341  

 d  

   
 Acvatică acută 1, H400;  Aquatic Chronic 1, H410  

 d  

   
 Eye Irrit.  2, H319;  Skin Sens. 1, H317  

 1-  

 ≤  

 2,5%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · După inhalare:  

 Alimentarea cu aer proaspăt și pentru a fi sigur apel pentru un medic.  

 In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  



 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 (Continuare. Pe pagina 3)  
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 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Nu este necesar.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:  

 Nu permiteți ca produsul să ajungă în sistemul de canalizare sau de alimentare cu apă.  

 Să informeze autoritățile respective în cazul accesului în rețeaua de apă sau de canalizare.  

 Nu se permite infiltrarea în canalizare / ape freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  

 Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.  

 Trebuie evitată formarea de aerosoli.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: Niciunul.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  



 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie să fie  

 a monitorizat la locul de muncă.  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  
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 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  



 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,11 mm  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,11 mm  

 · Protecția ochilor: nu este necesar.  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 100 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  



 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 23 hPa  

 · Densitate la 20 ° C:  

 1.0031 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  
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 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 Apă:  
 97,5%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 1,5%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  



 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Gravă a ochilor daune / iritație Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii  

 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative  

 Suspectate de a provoca anomalii genetice.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Efecte toxice pentru mediu:  

 · Observație: Nociv pentru pește  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 Nociv pentru organismele acvatice  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  
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 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 · Clasa  

 neavenit  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Nu se aplică.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · "Model Regulation" ONU:  

 neavenit  



 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS07  

 d  

   
 GHS08  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 m-fenilendiamină  

 · Fraze de pericol  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.  

 H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
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 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I acid clorhidric  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  



 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H301 Toxic în caz de înghițire.  

 H311 Toxic în contact cu pielea.  

 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  

 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 H331 Toxic în caz de inhalare.  

 H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice.  

 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  

 H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Tox.  3: Toxicitate acută, categoria de pericol 3  

 Eye Irrit.  2: iritarea ochilor Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 2  

 Skin Sens 1: Sensitisation - piele, categoria de pericol 1.  

 Muta.  2: Mutagenitatea celulelor germinative, categoria de pericol 2  

 Acvatică acută 1: Periculos pentru mediul acvatic - AcuteHazard, Categoria 1  

 Cronică acvatică 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1  

 Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 3  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii  
 · 1.1 Element de identificare a produsului  

 · Denumire comercială: JBL NO2 Nitrit Test de Reagenz 1  

 · Număr articol: 2537000  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS05 coroziune  

 Skin Corr.  1B H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  



 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  
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 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 *  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 64-19-7  

 EINECS: 200-580-7  



 acid acetic  

 d  

   
 Flam.  Lich.  3, H226  

 d  

   
 Skin Corr.  1A, H314  

 10- <25%  

 CAS: 7647-01-0  

 EINECS: 231-595-7  

 acid clorhidric  

 d  

   
 Skin Corr.  1B, H314  

 d  

   
 Stot SE 3, H335  

 0.1-  

 ≤  

 2,5%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 *  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · După inhalare: In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru 

transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii:  

 Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute sub jet de apă.  Dacă simptomele persistă, 

trebuie consultat medicul.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare: CO2, nisip, pulbere de stingere.  Nu folosiți apă.  

 · Din motive de siguranță de agenți de stingere necorespunzătoare: Jet de apă  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 *  



 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 Nu spălați cu apă sau cu detergenți lichizi  
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 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 *  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  

 Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.  

 Trebuie evitată formarea de aerosoli.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor:  

 Îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.  

 Protejează împotriva încărcării electrostatice.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  



 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Acid clorhidric 7647-01-0  
 WEL Valoare pe termen scurt: 8 mg / m³, 5 ppm  

 Valoarea pe termen lung: 2 mg / m³, 1 ppm  

 (vapori de gaz și de aerosol)  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 A nu se inhala gaze / vapori / aerosoli.  

 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  
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 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși  



 Timpul exact de-a lungul timpului trebuie aflat de către fabricantul mănușilor de protecție și 

trebuie să fie  

 observate.  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt potrivite:  

 butil - cauciuc  

 Valoarea pentru permeabilitate:  

 ≥  

 480 min.  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,6 mm  

 Cauciuc natural, NR  

 Valoarea pentru permeabilitate:  

 ≥  

 30 min.  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 100 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 40 ° C  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 485 ° C  

 · Temperatura de descompunere:  



 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 4,0 Vol%  

 Superior:  
 17,0 Vol%  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 23 hPa  

 · Densitate:  

 Nedeterminat.  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  
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 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 22,5%  

 Apă:  



 65,2%  

 VOC (EC)  
 22.47%  

 Conținut solid:  
 10,1%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 *  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare:  

 64-19-7 acid acetic  
 Oral  

 LD50 3310 mg / kg (șobolan)  

 Dermică LD50 1060 mg / kg (iepure)  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 *  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  



 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  
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 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN2924  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 2924 LICHID INFLAMABIL, CORROSIVE, NOS  

 (Acid acetic glacial, acid clorhidric)  

 · IMDG  



 LICHID INFLAMABIL, CORROSIVE, NOS (ACETIC  

 ACID, GLACIAL, acid clorhidric)  

 · IATA  

 Lichide inflamabile, corozive, nos (acid acetic glacial,  

 Acid clorhidric)  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR  

 d  

 c  

 g  

 xd  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3 + 8  

 · IMDG  

 d  

 c  

 g  

 xd  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3/8  

 · IATA  

 d  

 c  

 g  

 xd  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3 (8)  

 · 14.4 Grupul de ambalare  



 · ADR, IMDG, IATA  

 III  
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 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe lichide inflamabile.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 38  

 EMS:  
 FE, SC  

 · Grupuri de segregare  

 acizi  

 · Arimare Categorie  

 A  

 · Codul Arimare  

 SW2 clară a spațiilor de locuit.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 5L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E1  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml  

 · Categoria de transport  

 3  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 D / E  

 · IMDG  



 · Cantități limitate (LQ)  

 5L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E1  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 1000 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 ONU 2924 LICHID INFLAMABIL, CORROSIVE, NOS  

 (Acid acetic glacial, acid clorhidric), 3  

 (8), III  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I acid clorhidric  
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 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 LC50: concentratia letala, 50 la suta  

 LD50: doza letala, 50 la suta  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Flam.  Lich.  3: Lichide inflamabile, categoria de pericol 3  

 Skin Corr.  1A: Corodarea / iritarea pielii , categoria de pericol 1A  

 Skin Corr.  1B: Corodarea / iritarea pielii, categoria de pericol 1B  

 Stot SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere, categoria de pericol 

3  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 *  

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

 · Denumire comercială: JBL NO2 Nitrit Test de Reagenz 2  

 · Număr articol: 2537000  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS02 flacără  

 Flam.  Lich.  3 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P233  



 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol nu apare  
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 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P233  

 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  



 · Componente periculoase:  

 CAS: 64-17-5  

 EINECS: 200-578-6  

 etanol  

 d  

   
 Flam.  Lich.  2, H225  

 25-50%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · După inhalare: aer curat;  trebuie consultat medicul în cazul plângerilor.  

 · După contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · Din motive de siguranță de agenți de stingere necorespunzătoare: Jet de apă  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 (Continuare. Pe pagina 3)  
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 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  

 Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.  

 Trebuie evitată formarea de aerosoli.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor:  

 Îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.  

 Protejează împotriva încărcării electrostatice.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 64-17-5 etanol  
 WEL Valoare pe termen lung: 1920 mg / m³, 1000 ppm  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului: A se spăla mîinile înaintea 

pauzelor și la terminarea lucrului.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  



 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși  

 Timpul exact de-a lungul timpului trebuie aflat de către fabricantul mănușilor de protecție și 

trebuie să fie  

 observate.  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 78 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  



 13 ° C  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 425 ° C  

 · Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu este exploziv.  Cu toate acestea, formarea / aer explozive de vapori  

 amestecuri sunt posibile.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 3.5 Vol%  

 Superior:  
 15,0 Vol%  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 59 hPa  

 · Densitate:  

 Nedeterminat.  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 29,9%  

 Apă:  
 69,8%  

 VOC (EC)  
 29.93%  

 Conținut solid:  
 0,2%  

 · 9.2 Alte informații  



 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  
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 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Gravă a ochilor daune / iritație Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  



 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN1170  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 1170 ETANOL (ALCOOL ETILIC) , amestec  

 · IMDG  

 ETANOL (ALCOOL ETILIC) , amestec  

 (Continuare. Pe pagina 6)  
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 · IATA  

 amestec de etanol  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IMDG, IATA  

 d  

 c  

 g  

 X  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe lichide inflamabile.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 33  

 EMS:  
 FE, SD  

 · Arimare Categorie  

 A  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 D / E  

 · IMDG  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  



 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 UN AMESTEC 1170 ETANOL (ALCOOL ETILIC), 3, II  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  
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 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P233  

 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  



 · Seveso categorie P5c LICHIDE INFLAMABILE  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior de 5.000 t  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Flam.  Lich.  2: Lichide inflamabile, categoria de pericol 2  

 Flam.  Lich.  3: Lichide inflamabile, categoria de pericol 3  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 *  

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

 · Denumire comercială: pH JBL 3,0-10,0 Test-Set  

 · Număr articol: 2534200  

 · Numărul CE:  

 200-578-6  

 · Număr Index:  



 603-002-00-5  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS02 flacără  

 Flam.  Lich.  3 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Substanța nu este clasificată și etichetată conform regulamentului CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 · Fraze de precauție  

 P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse 

de aprindere.  Fumatul interzis.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · Fraze de precauție  

 P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse 

de aprindere.  Fumatul interzis.  
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 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.1 Caracterizarea chimică: Substanțe  

 · Nr CAS Descriere  

 etanol  

 · Numărul de identificare (e)  

 · Numărul CE: 200-578-6  

 · Număr Index: 603-002-00-5  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · După inhalare: aer curat;  trebuie consultat medicul în cazul plângerilor.  

 · După contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  



 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:  

 Se diluează cu apă din abundență.  

 Nu se permite infiltrarea în canalizare / ape freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sunt necesare precauții speciale 

în cazul în care sunt utilizate corect.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor:  

 Îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.  
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 Protejează împotriva încărcării electrostatice.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă: Nu este 

necesar.  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  



 · Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului: A se spăla mîinile înaintea 

pauzelor și la terminarea lucrului.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt adecvate: cauciuc 

butilic  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,4 mm  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

 *  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Incolor  

 · Miros:  

 Ca de alcool  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH la 20 ° C:  

 5.5  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 -114.5 ° C  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 78 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 23 ° C  



 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  
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 · Temperatură de aprindere:  

 425 ° C  

 · Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Nedeterminat.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu este exploziv.  Cu toate acestea, formarea / aer explozive de vapori  

 amestecuri sunt posibile.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 3.5 Vol%  

 Superior:  
 15 Vol%  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 59 hPa  

 · Densitate la 20 ° C:  

 0,79 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă la 20 ° C:  
 1000 g / l  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamică la 20 ° C:  
 1.2 mPas  



 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 100,0%  

 VOC (EC)  
 100,00%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare:  

 etanol  
 Oral  

 LD50  

 7060 mg / kg (șobolan)  

 LC50 inhalare / 4 h 20000 mg / l (șobolan)  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Gravă a ochilor daune / iritație Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  
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 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Evaluare de listă): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN1170  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 1170 ETANOL (ALCOOL ETILIC)  

 · IMDG  



 ETANOL (ALCOOL ETILIC)  

 · IATA  

 etanol  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IMDG, IATA  

 d  

 c  

 g  

 X  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  
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 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe lichide inflamabile.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 33  

 EMS:  
 FE, SD  

 · Arimare Categorie  

 A  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  



 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 D / E  

 · IMDG  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 ONU 1170 ETANOL (ALCOOL ETILIC), 3, II  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Substanța nu este clasificată și etichetată conform regulamentului CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 · Fraze de precauție  

 P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse 

de aprindere.  Fumatul interzis.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Substanța nu este listat.  

 · Seveso categorie P5c LICHIDE INFLAMABILE  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior de 5.000 t  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  
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 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 LC50: concentratia letala, 50 la suta  

 LD50: doza letala, 50 la suta  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Flam.  Lich.  3: Lichide inflamabile, categoria de pericol 3  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii  
 · 1.1 Element de identificare a produsului  

 · Denumire comercială: JBL PO4 Phosphat Test-Set koi Reagenz 1  

 · Număr articol: 2802100  

 · Numărul CAS:  

 50-81-7  



 · Numărul CE:  

 200-066-2  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 Substanța nu este clasificată conform regulamentului CLP.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

 · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 nu apare  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.1 Caracterizarea chimică: Substanțe  

 · Nr CAS Descriere  

 Acid ascorbic 50-81-7  

 · Numărul de identificare (e)  

 · Numărul CE: 200-066-2  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · Indicații generale: Nu sînt necesare masuri speciale.  

 · După inhalare: aer curat;  trebuie consultat medicul în cazul plângerilor.  

 · După contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  
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 · 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale 

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Nu este necesar.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: Curățare mecanică.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: Niciunul.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  



 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă: Nu este 

necesar.  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 Măsurile de precauție uzuale trebuie respectate la manipularea substanțelor chimice.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  
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 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși  

 Timpul exact de-a lungul timpului trebuie aflat de către fabricantul mănușilor de protecție și 

trebuie să fie  

 observate.  

 · Protecția ochilor: nu este necesar.  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Solid  

 Culoare:  
 Nedeterminat.  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  



 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nu se aplică.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 191 ° C  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 Nedeterminate.  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Produsul nu este inflamabil.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Nedeterminat.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori:  

 Nu se aplică.  

 · Densitate la 20 ° C:  

 0,95 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nu se aplică.  

 · Viteza de evaporare  

 Nu se aplică.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă la 20 ° C:  
 333 g / l  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nu se aplică.  

 Cinematic:  
 Nu se aplică.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  



 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 100,0%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  
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 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare:  

 Acid ascorbic 50-81-7  
 LD50 orală 11900 mg / kg (șobolan)  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Gravă a ochilor daune / iritație Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  



 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Evaluare de listă): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare : Mici cantități pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.  

 GB  
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 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  



 neavenit  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 · Clasa  

 neavenit  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Nu se aplică.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · "Model Regulation" ONU:  

 neavenit  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

 · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 nu apare  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Substanța nu este listat.  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 LC50: concentratia letala, 50 la suta  



 LD50: doza letala, 50 la suta  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii  
 · 1.1 Element de identificare a produsului  

 · Denumire comercială: JBL PO4 Phosphat Test-Set koi Reagenz 2  

 · Număr articol: 2802100  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS05 coroziune  

 Skin Corr.  1A H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 Dam ochi.  1  

 H318 Provoacă leziuni oculare grave.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  



 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 acid sulfuric  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  
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 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 acid sulfuric  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  



 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 7664-93-9  

 EINECS: 231-639-5  

 acid sulfuric  

 d  

   
 Îndeplinite.  Corr.1, H290;  Skin Corr.  1A, H314  

 25-50%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · Indicații generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.  

 · După inhalare: In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru 

transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

Apoi consultați un medic.  

 · După înghițire: Bea multă apă și respirat aer curat.  Apel pentru un medic imediat.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  



 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  
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 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Utilizați agent de neutralizare.  

 Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  

 Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.  

 Trebuie evitată formarea de aerosoli.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  



 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Acid sulfuric 7664-93-9  
 WEL Valoare pe termen lung: 0,05 * mg / m³  

 * ceață: definit ca fracție toracică  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 A se evita contactul cu ochii.  

 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  
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 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  



 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,4 mm  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,4 mm  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 100 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  



 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 23 hPa  

 · Densitate la 20 ° C:  

 1.38884 g / cm  
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 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 Apă:  
 55,0%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 1,6%  

 · 9.2 Alte informații  



 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă leziuni oculare grave.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  
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 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 Nu trebuie să ajungă la apa de canalizare sau șanț de drenaj nediluat în unneutralised.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare:  

 Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 Ambalajele necontaminate pot fi tratate ca gunoiul menajer.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN1760  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 1760 LICHID COROZIV, NOS (ACID SULFURIC)  

 · IMDG  

 LICHID COROZIV, NOS (ACID SULFURIC)  

 · IATA  

 Lichide corozive, nos (acid sulfuric)  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IMDG, IATA  

 d  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 8 Substanțe corozive.  

 · Label  



 8  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe corozive.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 80  

 EMS:  
 FA, SB  

 · Grupuri de segregare  

 acizi  

 · Arimare Categorie  

 B  

 · Codul Arimare  

 SW2 clară a spațiilor de locuit.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  
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 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  



 E  

 · IMDG  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 ONU 1760 COROSIV LICHID, NOS (SULFURIC  

 ACID), 8, II  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 acid sulfuric  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  



 H290 Poate fi corosiv pentru metale.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  
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 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Îndeplinite.  Corr.1: Coroziv pentru metale, categoria de pericol 1  

 Skin Corr.  1A: Corodarea / iritarea pielii , categoria de pericol 1A  

 Dam ochi.  1: iritarea ochilor Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 1  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii  



 · 1.1 Element de identificare a produsului  

 · Denumire comercială: Test-Set JBL PO4 Phosphat sensitiv Reagenz 1  

 · Număr articol: 2540800  

 · Numărul CAS:  

 50-81-7  

 · Numărul CE:  

 200-066-2  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 Substanța nu este clasificată conform regulamentului CLP.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

 · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 nu apare  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.1 Caracterizarea chimică: Substanțe  

 · Nr CAS Descriere  

 Acid ascorbic 50-81-7  

 · Numărul de identificare (e)  

 · Numărul CE: 200-066-2  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  



 · Indicații generale: Nu sînt necesare masuri speciale.  

 · După inhalare: aer curat;  trebuie consultat medicul în cazul plângerilor.  

 · După contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  
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 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Nu este necesar.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: Curățare mecanică.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  

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

 · Mod de păstrare:  



 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: Niciunul.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă: Nu este 

necesar.  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 Măsurile de precauție uzuale trebuie respectate la manipularea substanțelor chimice.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  
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 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși  

 Timpul exact de-a lungul timpului trebuie aflat de către fabricantul mănușilor de protecție și 

trebuie să fie  

 observate.  

 · Protecția ochilor: nu este necesar.  

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

 · Informații generale  



 · Aspect:  

 Formă:  
 Solid  

 Culoare:  
 Nedeterminat.  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nu se aplică.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 191 ° C  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 Nedeterminate.  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Produsul nu este inflamabil.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Nedeterminat.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori:  

 Nu se aplică.  

 · Densitate la 20 ° C:  

 0,95 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nu se aplică.  

 · Viteza de evaporare  

 Nu se aplică.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă la 20 ° C:  
 333 g / l  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  



 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nu se aplică.  

 Cinematic:  
 Nu se aplică.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 100,0%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  
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 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare:  

 Acid ascorbic 50-81-7  
 LD50 orală 11900 mg / kg (șobolan)  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  



 · Gravă a ochilor daune / iritație Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Evaluare de listă): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare : Mici cantități pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.  
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 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 · Clasa  

 neavenit  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Nu se aplică.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · "Model Regulation" ONU:  

 neavenit  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

 · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 nu apare  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Substanța nu este listat.  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  



 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 LC50: concentratia letala, 50 la suta  

 LD50: doza letala, 50 la suta  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii  
 · 1.1 Element de identificare a produsului  

 · Denumire comercială: Test-Set JBL PO4 Phosphat sensitiv Reagenz 2  

 · Număr articol: 2540800  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   



 GHS05 coroziune  

 Skin Corr.  1A H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 acid sulfuric  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 (Continuare. Pe pagina 2)  
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 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  



 acid sulfuric  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 7664-93-9  

 EINECS: 231-639-5  

 acid sulfuric  

 d  

   
 Îndeplinite.  Corr.1, H290;  Skin Corr.  1A, H314  

 25-50%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · Indicații generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.  

 · După inhalare: In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru 

transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

Apoi consultați un medic.  

 · După înghițire: Bea multă apă și respirat aer curat.  Apel pentru un medic imediat.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  



 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 (Continuare. Pe pagina 3)  
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 Utilizați agent de neutralizare.  

 Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  

 Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.  

 Trebuie evitată formarea de aerosoli.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  



 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Acid sulfuric 7664-93-9  
 WEL Valoare pe termen lung: 0,05 * mg / m³  

 * ceață: definit ca fracție toracică  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  
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 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,4 mm  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,4 mm  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 100 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  



 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 23 hPa  

 · Densitate la 20 ° C:  

 1.28447 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 Apă:  
 68,2%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 2,6%  
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 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  



 Nu trebuie să ajungă la apa de canalizare sau șanț de drenaj nediluat în unneutralised.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Recipientele goale în gunoiul menajer.  
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 Se clătește mici cantități de produs de reziduuri cu apă.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN1760  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 1760 LICHID COROZIV, NOS (ACID SULFURIC)  

 · IMDG  

 LICHID COROZIV, NOS (ACID SULFURIC)  

 · IATA  

 Lichide corozive, nos (acid sulfuric)  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IMDG, IATA  

 d  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 8 Substanțe corozive.  



 · Label  

 8  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe corozive.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 80  

 EMS:  
 FA, SB  

 · Grupuri de segregare  

 acizi  

 · Arimare Categorie  

 B  

 · Codul Arimare  

 SW2 clară a spațiilor de locuit.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 E  

 · IMDG  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 ONU 1760 COROSIV LICHID, NOS (SULFURIC  

 ACID), 8, II  

 GB  
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 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 acid sulfuric  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  



 · Expresii relevante  

 H290 Poate fi corosiv pentru metale.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Îndeplinite.  Corr.1: Coroziv pentru metale, categoria de pericol 1  

 Skin Corr.  1A: Corodarea / iritarea pielii , categoria de pericol 1A  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii  
 · 1.1 Element de identificare a produsului  

 · Denumire comercială: JBL pH 7,4-9,0 Test-Set  

 · Număr articol: 2534800  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  



 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS02 flacără  

 Flam.  Lich.  3 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  

 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P233  

 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 P243  

 Să ia măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 P403 + P235  

 Se depozitează într - un loc bine ventilat.  Stai calm.  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS02  
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 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P233  

 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 P243  

 Să ia măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 64-17-5  

 EINECS: 200-578-6  

 etanol  

 d  

   
 Flam.  Lich.  2, H225  

 25-50%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  



 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · După inhalare: aer curat;  trebuie consultat medicul în cazul plângerilor.  

 · După contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · Din motive de siguranță de agenți de stingere necorespunzătoare: Jet de apă  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  
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 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  



 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sunt necesare precauții speciale 

în cazul în care sunt utilizate corect.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor:  

 Îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.  

 Protejează împotriva încărcării electrostatice.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 64-17-5 etanol  
 WEL Valoare pe termen lung: 1920 mg / m³, 1000 ppm  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului: A se spăla mîinile înaintea 

pauzelor și la terminarea lucrului.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși  

 Timpul exact de-a lungul timpului trebuie aflat de către fabricantul mănușilor de protecție și 

trebuie să fie  

 observate.  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  



 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 78 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 13 ° C  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 425 ° C  

 · Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu este exploziv.  Cu toate acestea, formarea / aer explozive de vapori  

 amestecuri sunt posibile.  



 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 3.5 Vol%  

 Superior:  
 15,0 Vol%  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 59 hPa  

 · Densitate:  

 Nedeterminat.  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 50,0%  

 Apă:  
 49,9%  

 VOC (EC)  
 50.00%  

 Conținut solid:  
 0,1%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  
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 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Gravă a ochilor daune / iritație Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  



 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN1993  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL (etil  

 ALCOOL))  

 · IMDG  

 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETANOL (etil  

 ALCOOL))  
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 · IATA  

 Lichid inflamabil, nos (etanol)  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IMDG, IATA  

 d  

 c  

 g  

 X  

 · Clasa  

 3 Lichide inflamabile.  

 · Label  

 3  



 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe lichide inflamabile.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 33  

 EMS:  
 FE, SE  

 · Arimare Categorie  

 B  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 D / E  

 · IMDG  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 UN 1993 LICHID INFLAMABIL, NOS (ETHANOL  

 (ALCOOL ETILIC)), 3, II  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  



 d  

   
 GHS02  

 · Cuvânt de avertizare Atenție  

 · Fraze de pericol  

 H226 Lichid și vapori inflamabili.  
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 · Fraze de precauție  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P210  

 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de 

aprindere.  Nu  

 fumat.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 P233  

 A se păstra recipientul închis ermetic.  

 P243  

 Să ia măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.  

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Se vor scoate imediat 

toate hainele contaminate.  Clătiți pielea cu  

 apă / duș.  

 P403 + P235  

 Se depozitează într - un loc bine ventilat.  Stai calm.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · Seveso categorie P5c LICHIDE INFLAMABILE  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior de 5.000 t  

 · Cantitatea de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 50.000 t  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  



 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Flam.  Lich.  2: Lichide inflamabile, categoria de pericol 2  

 Flam.  Lich.  3: Lichide inflamabile, categoria de pericol 3  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  
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 *  

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

 · Denumire comercială: JBL O2 Sauerstoff Test-Set Reagenz 1  

 · Număr articol: 2540600  

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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  



 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 Produsul nu este clasificat conform regulamentului CLP.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

 · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 nu apare  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 13446-34-9  

 EINECS: 231-869-6  

 Mangan (II) tetrahidrat clorură  

 d  

   
 Tox.  4, H302  

 10- <25%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · Indicații generale: Nu sînt necesare masuri speciale.  

 · După inhalare: aer curat;  trebuie consultat medicul în cazul plângerilor.  

 · După contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

 · După înghițire: Dacă durerea persistă , trebuie consultat medicul.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  
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 · 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale 

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție specifice : Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Nu este necesar.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Nu sînt necesare măsuri speciale.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu este necesar.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: Niciunul.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  

 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  



 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie să fie  

 a monitorizat la locul de muncă.  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  

 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 Măsurile de precauție uzuale trebuie respectate la manipularea substanțelor chimice.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  

 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  
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 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși  

 Timpul exact de-a lungul timpului trebuie aflat de către fabricantul mănușilor de protecție și 

trebuie să fie  

 observate.  

 · Protecția ochilor: nu este necesar.  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  



 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 100 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  

 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 23 hPa  

 · Densitate la 20 ° C:  

 1.12228 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  



 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 Apă:  
 86,6%  

 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 13,4%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  
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 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare:  

 13446-34-9 de mangan (II) tetrahidrat clorură  

 LD50 oral 1484 mg / kg (șobolan)  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  



 · Gravă a ochilor daune / iritație Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  

 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică:  

 13446-34-9 de mangan (II) tetrahidrat clorură  

 EC50> 11 mg / l (Daphnia magna)  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare : Mici cantități pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere.  
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 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, ADN, IMDG, IATA  

 · Clasa  

 neavenit  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 neavenit  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Nu se aplică.  

 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · "Model Regulation" ONU:  

 neavenit  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

 · Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 nu apare  

 · Pictograme de pericol nu apare  

 · Cuvânt de avertizare nu apare  

 · Fraze de pericol nu apare  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H302 Nociv în caz de înghițire.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  



 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  

 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 LC50: concentratia letala, 50 la suta  

 LD50: doza letala, 50 la suta  
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 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Tox.  4: Toxicitate acută, categoria de pericol 4  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  

 GB  
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 *  

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

 · Denumire comercială: JBL O2 Sauerstoff Test-Set Reagenz 2  

 · Număr articol: 2540600  



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

 Nu există alte informații relevante.  

 · Utilizarea materialului / test amestec de apă pentru analiza valorilor apei.  

 · 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  

 · Producător / furnizor:  

 JBL GmbH & Co. KG  

 Dieselstraße 3  

 67141 Neuhofen  

 Germania  

 +49 6236 41800  

 info@jbl.de  

 · Alte informații de la care se poate obține: Produs Departamentul de siguranta: info@jbl.de  

 · 1.4 Număr de telefon de urgență: +49 6236 4180 0  

 *  

 SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
 · 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  

 · Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008  

 d  

   
 GHS05 coroziune  

 Skin Corr.  1A H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 Dam ochi.  1  

 H318 Provoacă leziuni oculare grave.  

 · 2.2 Elemente pentru etichetă  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 hidroxid de sodiu  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P103  

 Citiți eticheta înainte de utilizare.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  



 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Indicații suplimentare:  

 EUH032 În contact cu acizi degajă un gaz foarte toxic.  
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 · Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 hidroxid de sodiu  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P103  

 Citiți eticheta înainte de utilizare.  

 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · 2.3 Alte pericole  

 · Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  



 *  

 SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții  
 · 3.2 Caracterizarea chimică: Amestecuri  

 · Descriere: Amestec format din următoarele substanțe enumerate mai jos , cu aditivi 

nepericuloși.  

 · Componente periculoase:  

 CAS: 1310-73-2  

 EINECS: 215-185-5  

 hidroxid de sodiu  

 d  

   
 Skin Corr.  1A, H314  

 5- <10%  

 CAS: 26628-22-8  

 EINECS: 247-852-1  

 azidă de sodiu  

 d  

   
 Tox.  2, H300  

 d  

   
 Acvatică acută 1, H400;  Aquatic Chronic 1, H410  

 0.1-  

 ≤  

 2,5%  

 · Indicații suplimentare: Conținutul exact al frazelor de pericol se regăsește în capitolul 16.  

 SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor  

 · 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 · Indicații generale: A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.  

 · După inhalare: In caz de leșin , pacientul trebuie în mod stabil în poziție laterală pentru 

transport.  

 · După contactul cu pielea: Trebuie spălat imediat cu apă și săpun și se clătește bine.  

 · După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute , sub jet de apă.  

Apoi consultați un medic.  

 · După înghițire: Bea multă apă și respirat aer curat.  Apel pentru un medic imediat.  

 · 4.2 simptome și efecte Cele mai importante, atât acute , cât și întârziate Nu există alte 

informații relevante.  

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

necesare  
 Nu există alte informații relevante.  
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 SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor  

 · 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  

 · Agenți de stingere corespunzătoare:  

 CO2, pulbere sau apă gazoasă.  Incendiile mai mari cu jet de apă sau spumă rezistentă la 

alcool.  

 · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Nu există alte informații 

relevante.  

 · 5.3 Recomandări destinate pompierilor  

 · Mijloace de protecție: masca de protecție respiratorie.  

 SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul pierderilor accidentale  

 · 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

 Se montează dispozitivul de protecție respiratorie.  

 Se va purta echipament de protecție.  Păstra la distanță persoanele neprotejate.  

 · 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător: Trebuie evitată infiltrarea în canalizare / ape 

freatice de suprafață.  

 · 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:  

 Cu ajutorul materialelor absorbante pentru lichide (nisip, diatomit, lianți acizi, absorbant 

universal, rumeguș).  

 Utilizați agent de neutralizare.  

 Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.  

 Asigurați o ventilare adecvată.  

 · 6.4 Trimiteri către alte secțiuni  

 A se vedea capitolul 7. Pentru informații cu privire la o manipulare sigură.  

 A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală.  

 A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.  

 SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare  
 · 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță  

 Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă.  

 Trebuie evitată formarea de aerosoli.  

 · Indicații cu privire la - și protecția împotriva exploziilor: Nu sunt necesare măsuri speciale.  

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

 · Mod de păstrare:  

 · Condiții pentru depozite și rezervoare: Nu sînt necesare condiții speciale.  

 · Indicații în caz de incendiu sau explozie: A nu se depozita împreună cu acizii.  

 · Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: se vor închide ermetic.  

 · 7.3 utilizare finală specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.  

 *  

 SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală  



 · Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice: Fără date suplimentare;  a se vedea 

punctul 7.  

 · 8.1 Parametri de control  

 · Ingrediente ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:  

 Hidroxid de sodiu 1310-73-2  

 WEL Valoare pe termen scurt: 2 mg / m³  

 26628-22-8 azidă de sodiu  

 WEL Valoare pe termen scurt: 0,3 mg / m³  

 Valoarea pe termen lung: 0,1 mg / m³  

 (ca NaN  

 ₃  
 ), Sk  

 · Indicații suplimentare: listele valabile în momentul producției s - au folosit ca bază.  
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 · 8.2 Controale ale expunerii  

 · Echipament de protecție personală:  

 · Măsuri de protecție și de igienă generale:  

 A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje.  

 A se îndepărta imediat hainele contaminate  

 Se vor spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.  

 A se evita contactul cu ochii.  

 A se evita contactul cu ochii și pielea.  

 · Mască de protecție: Nu este necesară.  

 · Protecția mâinilor:  

 _  

 S  

 mănuși de protecție  

 Materialul de mănușile trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs / substanță / preparat.  

 Alegerea materialului pentru mănuși se în considerație timpul de penetrare, rata de 

permeabilitate și  

 degradare  

 · Material pentru mănuși  

 Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de 

calitate  



 și variază de la producător la producător.  Deoarece produsul este un preparat din mai multe 

substanțe,  

 rezistența materialului pentru mănuși nu poate fi calculată în prealabil și , prin urmare , să fie 

verificată înainte de  

 cerere.  

 · Timp de penetrație al materialului pentru mănuși> 480 minute  

 · Pentru mănușile de contact permanente din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,11 mm  

 · Ca protecție pentru stropit , mănușile din următoarele materiale sunt potrivite:  

 cauciuc nitril  

 Grosimea recomandată a materialului:  

 ≥  

 0,11 mm  

 · Protecția ochilor:  

 _  

 R  

 Ochelari de protecție bine închiși  

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

 · Informații generale  

 · Aspect:  

 Formă:  
 Fluid  

 Culoare:  
 Conform denumirii produsului  

 · Miros:  

 Caracteristică  

 · Pragul de acceptare a mirosului:  

 Nedeterminat.  

 · Valoare pH:  

 Nedeterminat.  

 · Schimbare de stare  

 Punct / interval de topire:  

 Nedeterminate.  

 Punct de fierbere / Interval de fierbere:  

 100 ° C  

 · Punct de inflamabilitate:  

 Nu se aplică.  

 · Inflamabilitate (solid, gazos):  

 Nu se aplică.  

 · Temperatură de aprindere:  

 Temperatura de descompunere:  

 Nedeterminat.  
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 · Autoaprindere:  

 Produsul nu este autoinflamabil.  

 · Pericol de explozie:  

 Produsul nu prezintă pericol de explozie.  

 · Limite de explozie:  

 Inferior:  
 Nedeterminat.  

 Superior:  
 Nedeterminat.  

 · Presiune de vapori la 20 ° C:  

 23 hPa  

 · Densitate la 20 ° C:  

 1.32596 g / cm  

 · Densitatea relativă  

 Nedeterminat.  

 · Densitate vapori  

 Nedeterminat.  

 · Viteza de evaporare  

 Nedeterminat.  

 · Solubil în / amestecabil cu  

 apă:  
 Nemiscibil sau dificil să se amestece.  

 · Coeficient de distribuție (n-octanol / apă): Nedefinit.  

 · Vîscozitate:  

 Dinamic:  
 Nedeterminat.  

 Cinematic:  
 Nedeterminat.  

 · Nivelul solventului:  

 Solventi organici:  
 0.0%  

 Apă:  
 81,5%  



 VOC (EC)  
 0,00%  

 Conținut solid:  
 18,5%  

 · 9.2 Alte informații  

 Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate  
 · 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante.  

 · 10.2 Stabilitate chimică  

 · Descompunere termică / condiții de evitat: Produsul nu se descompune dacă este folosit 

conform normelor.  

 · 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.  

 · 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante.  

 · 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informații relevante.  

 · 10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu sunt produși de descompunere periculoși 

cunoscuți.  

 SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice  
 · 11.1 Informații privind efectele toxicologice  

 · Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Valori LD / LC50 relevante pentru clasificare:  

 Hidroxid de sodiu 1310-73-2  

 Oral  

 LD50 2000 mg / kg (șobolan)  

 26628-22-8 azidă de sodiu  

 Oral  

 LD50 27 mg / kg (șobolan)  

 LD50 20 mg / kg (iepure)  

 · Iritabilitate primară:  

 · Coroziune / iritarea pielii  

 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Lezarea gravă / iritarea ochilor  

 Provoacă leziuni oculare grave.  

 · Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite 

criteriile de clasificare.  
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 · Efecte CMR (cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere)  

 · Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile 

de clasificare.  

 · Cancerogenitatea Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 · Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea STOT unică Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de 

clasificare.  

 · Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.  

 SECȚIUNEA 12: Informații ecologice  
 · 12.1 Toxicitate  

 · Toxicitate acvatică: Nu există alte informații relevante.  

 · 12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante.  

 · 12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.  

 · 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante.  

 · Alte indicații ecologice:  

 · Indicații generale:  

 Clasa de pericol pentru ape 1 (germană) (Autoclasificare): puțin periculos pentru ape  

 Nu infiltra în cantități mari să ajungă la apele freatice, în rețeaua de apă sau de canalizare  

 sistem.  

 Nu trebuie să ajungă la apa de canalizare sau șanț de drenaj nediluat în unneutralised.  

 · 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB  

 · PBT: Nu se aplică.  

 · VPvB: neaplicabil.  

 · 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.  

 SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea  

 · 13.1 Metode de tratare a deșeurilor  

 · Recomandare  

 Cantități mici pot fi diluate cu multă apă și se spală departe.  Aruncați cantități mai mari în  

 conformitate cu cerințele autorităților locale.  

 · Ambalaje impure:  

 · Recomandare: Ambalajele conform reglementărilor privind eliminarea ambalajelor.  

 *  

 SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport  

 · 14.1 Numărul ONU  

 · ADR, IMDG, IATA  

 UN1719  

 · 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție  

 · ADR  

 1719 CORROSIVE LICHID, NOS (SODIUM  

 HIDROXID)  

 · IMDG  

 CORROSIVE LIQUID, NOS (SODIUM  



 HIDROXID)  

 · IATA  

 Lichide alcaline caustice, nos (hidroxid de sodiu)  

 · Clasa de pericol 14.3 (clasele)  

 · ADR, IMDG, IATA  

 d  

 A  

 c  

 o  

 }  

 · Clasa  

 8 Substanțe corozive.  
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 · Label  

 8  

 · 14.4 Grupul de ambalare  

 · ADR, IMDG, IATA  

 II  

 · 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:  

 · Poluant marin:  

 Nu  

 · 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

 Atenție: Substanțe corozive.  

 · Codul de periculozitate (Kemler):  

 80  

 EMS:  
 FA, SB  

 · Grupuri de segregare  

 Alkalis  

 · Arimare Categorie  

 A  

 · Codul Segregarea  

 SG22 Depozitați "departe de" săruri de amoniu  

 SG35 Stow "separate de" acizi.  



 · 14.7 Transport în vrac , în conformitate cu anexa II  

 Și Codul MARPOL IBC  
 Nu se aplică.  

 · Transport / Informații suplimentare:  

 · ADR  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · Categoria de transport  

 2  

 · Codul de restricție pentru tuneluri :  

 E  

 · IMDG  

 · Cantități limitate (LQ)  

 1L  

 · Cantități exceptate (EQ)  

 Cod: E2  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj interior: 30 ml  

 Cantitatea netă maximă per ambalaj exterior: 500 ml  

 · "Model Regulation" ONU:  

 ONU 1719 CORROSIVE LICHID, NOS (SODIUM  

 HYDROXIDE), 8, II  

 *  

 SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare  

 · 15.1 securității, sănătății și al mediului / legislație specifică pentru substanța sau amestecul 

în cauză  

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

 Produsul este clasificat și marcat în conformitate cu Regulamentul CLP.  

 · Pictograme de pericol  

 d  

   
 GHS05  

 · Cuvânt de avertizare Pericol  

 · Componente periculoase care determină etichetarea:  

 hidroxid de sodiu  

 · Fraze de pericol  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 · Fraze de precauție  

 P101  

 În cazul în care este nevoie de sfatul medicului, recipientul sau eticheta produsului la îndemână.  

 P102  

 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

 P103  



 Citiți eticheta înainte de utilizare.  
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 P280  

 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor protecție / feței.  

 OCHI P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE : clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.  

Scoateți lentilele de contact, în cazul în care  

 prezent și ușor de făcut.  Continuați să clătiți.  

 P310  

 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic.  

 · Directiva 2012/18 / UE  

 · Substanțe periculoase cu numele - ANEXA I Nici unul dintre ingrediente este listat.  

 · 15.2 Evaluarea securității chimice: O evaluare a securității chimice nu a fost efectuată.  

 SECȚIUNEA 16: Alte informații  
 Această informație se bazează pe cunoștințele noastre actuale.  Cu toate acestea, acest lucru nu 

constituie o garanție pentru orice  

 produs caracteristici specifice și nu motivează nici un raport juridic contractual.  

 · Expresii relevante  

 H300 Mortal în caz de înghițire.  

 H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  

 H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  

 H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 · Formarea sugerează Valabil de la V11.  

 · Fișă completată de : Departamentul de Protecție a Mediului  

 · Contact: Cercetare & Dezvoltare  

 · Abrevieri și acronime:  

 ADR: Accord européen sur le Transport des marchandises dangereuses Calea (Acordul 

european par cu privire la Internaționala  

 Transporturi de mărfuri periculoase)  

 IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase  

 IATA: International Air Transport Association  

 GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice  

 EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente  

 ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate  

 CAS: Chemical Abstract Service (divizie a American Chemical Society)  



 VOC: Compuși organici volatili (SUA, UE)  

 LC50: concentratia letala, 50 la suta  

 LD50: doza letala, 50 la suta  

 PBT: persistente, bioacumulative și toxice  

 vPvB: foarte persistente și foarte bioacumulative  

 Tox.  2: Toxicitate acută, categoria de pericol 2  

 Skin Corr.  1A: Corodarea / iritarea pielii , categoria de pericol 1A  

 Dam ochi.  1: iritarea ochilor Lezarea gravă / iritarea ochilor, categoria de pericol 1  

 Acvatică acută 1: Periculos pentru mediul acvatic - AcuteHazard, Categoria 1  

 Cronică acvatică 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic, categoria 1  

 · * Date comparative la versiunea anterioară modificată.  

 GB  


