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FIȘA CU DATE DE SECURITATE

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului
2.2. Elemente pentru etichetă
2.3. Alte pericole

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe
3.2. Amestecuri

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză
5.3. Recomandări destinate pompierilor

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
6.2. Precauții pentru mediul înconjurător
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
6.4. Trimitere la alte secțiuni

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control
8.2. Controale ale expunerii

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
9.2. Alte informații

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate
10.2. Stabilitate chimică
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
10.4. Condiții de evitat
10.5. Materiale incompatibile
10.6. Produși de descompunere periculoși

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea
12.2. Persistența și degradabilitatea
12.3. Potențialul de bioacumulare
12.4. Mobilitatea în sol
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
12.6. Alte efecte adverse

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
14.4. Grupul de ambalare
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

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

SECȚIUNEA 16: Alte informații

