GE Healthcare

FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE
Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România

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

Numar de catalog

Amersham™ Protran™ 0.45 µm NC 200 mm x 4 m,
1 roll/PK
10600007
9010600007

Număr CE

Indisponibil.

Numărul CAS

9004-70-0

Descrierea produsului

Indisponibil.

Tip produs

Solid.

Alte moduri de identificare

nitroceluloză

Formulă chimică

HNO3.xUnspecified

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Utilizări recomandate
Utilizare în laboratoare

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
Furnizor

GE Healthcare UK Ltd
Amersham Place
Little Chalfont
Buckinghamshire HP7 9NA
England
+44 0870 606 1921

Program de lucru
08.30 - 17.00

Persoana care a redactat fişa tehnică de securitate : msdslifesciences@ge.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în
caz de urgență
România

LKB Romania SRL
Calea Vacaresti 324,BL.9A,SC.4,ET.4,AP.17
RO-751 76 Buchurest

(01) 330 53 13

Organism consultativ naţional/Centru pentru otrăviri
România

TOXAPEL
Emergency Clinical Hospital for Children "Grigore Alexandrescu"
Boulevardul Iancu de Hunedoara 30-32
Bucharest
Telephone: +40 2121 06282 or +40 2121 06183
Emergency telephone: +40 2121 06282 or +40 2121 06183
Note: Child cases only
Department of Clinical Toxicology
Spitalul de Urgenta Floreasca
Calea Floreasca
Bucharest
Telephone: +40 21 230 8000
Emergency telephone: +40 21 230 8000
E-mail: voicu@valhalla.racai.ro
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului
Definiţia produsului

UVCB

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Sol. 2, H228
Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, amendat.
Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.
Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.
2.2 Elemente pentru etichetă
Pictograme de pericol

Cuvânt de avertizare

Atenţie

Fraze de pericol

Solid inflamabil.

Fraze de precauţie
Prevenire

Purtaţi mănuşi de protecţie. Purtaţi echipament de protecţie a ochilor sau a feţei. A se păstra departe de
surse de căldură, scântei, flăcări deschise şi suprafeţe încinse. - Fumatul interzis.

Intervenţie

Nu se aplică.

Depozitare

Nu se aplică.

Eliminare

Nu se aplică.

Elemente suplimentare ale
etichetei

Nu se aplică.

Anexa XVII – Restricţii la fabricarea Nu se aplică.
, introducerea pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe, amestecuri şi
articole periculoase
Cerinţe speciale privind ambalarea
Containerele trebuie să fie
prevăzute cu mecanisme de
închidere care să nu poată fi
deschise de copii

Nu se aplică.

Semnalare tactilă a pericolului

Nu se aplică.

2.3 Alte pericole
Substanţa întruneşte criteriile de
PBT conform Regulamentului (CE)
Nr. 1907/2006, Anexa XIII

Nu se aplică.

Substanţa întruneşte criteriile de Nu se aplică.
vPvB conform Regulamentului (CE)
Nr. 1907/2006, Anexa XIII
Alte pericole care nu aparţin
clasificãrii

Necunoscute.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
Substanţă / preparat

UVCB
Clasificare

Denumire produs /
ingrediente
Nitrocellulose

Identificatori
CAS: 9004-70-0

%
100

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Tip

Flam. Sol. 2, H228

[A]

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor H
enumerate mai sus.
Nu există alte ingrediente care, conform cunoştinţelor actuale ale furnizorului, sunt clasificate şi contribuie la clasificarea substanţei şi astfel să
necesite indicarea la această secţiune.
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Tip
[*] Substanţă
[A] Constituent
[B] Impuritate
[C] Aditiv stabilizator
Limitele expunerii ocupaţionale, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Contact cu ochii

În cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu apă din abundenţă. A se consulta medicul în caz de
iritaţii.

Inhalare

Nu există recomandări speciale.

Contact cu pielea

A se spăla cu apă şi săpun. A se consulta medicul în cazul apariţiei de iritaţii.

Ingerare

Nu există recomandări speciale.

Protejarea persoanelor care
acordă primul-ajutor

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire
corespunzătoare. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin respiraţie gură-la-gură.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Posibile efecte grave asupra sănătăţii
Contact cu ochii

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Inhalare

Expunerea la produşii de descompunere poate pune în pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu
întârziere în urma expunerii.

Contact cu pielea

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Ingerare

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Semne / simptome de supraexpunere
Contact cu ochii

Nu există date specifice.

Inhalare

Nu există date specifice.

Contact cu pielea

Nu există date specifice.

Ingerare

Nu există date specifice.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Observaţii pentru medic

În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin ardere, simptomele pot să apară mai târziu.
Este posibil ca persoana expusă să aibă nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore.

Tratamente specifice

Nu se impune nici un tratament specific.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere
corespunzătoare

A se folosi produse chimice uscate, CO₂, apă pulverizată (perdea) sau spumă.

Mijloace de stingere
necorespunzătoare

A nu se folosi jet de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
Pericole provenind de la
substanţă sau amestec

Solid inflamabil.

Produse cu combustie periculoasă Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele materiale:
oxizi de azot

5.3 Recomandări destinate pompierilor
Precauţii speciale pentru pompieri Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere. Nu trebuie
întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Se vor
muta recipientele din zona de incendiu, dacă operaţiunea nu implică riscuri. A se pulveriza apă, pentru a
se menţine temperatura scăzută a recipientelor expuse la foc.
Echipamentul de protecţie special Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de respiraţie autonom (
SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv
pentru pompieri
căşti, cizme şi mănuşi de protecţie), conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de
protecţie de bază în caz de accidente chimice.
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SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Pentru personalul care nu este
implicat în situații de urgență

A se elimina toate sursele de aprindere. Măturaţi sau adunaţi materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un
recipient special destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.

Pentru personalul care intervine
în situații de urgență

Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveţi în vedere orice
informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate. Consultaţi şi informaţiile de la
paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu intervenţii de urgenţă”.

6.2 Precauții pentru mediul
înconjurător

Nu există recomandări speciale.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Împrăştiere uşoară

A se elimina toate sursele de aprindere. Măturaţi sau adunaţi materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un
recipient special destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.

Împrăştiere masivă

A se elimina toate sursele de aprindere. Măturaţi sau adunaţi materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un
recipient special destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţiunea 1 trebuie consultată
pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Măsuri de protecţie

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea secţiunea 8). A nu se
ingera. A se evita contactul cu ochii, pielea şi îmbrăcămintea. A se păstra în recipientul original sau întrun alt recipient aprobat, confecţionat dintr-un material compatibil, închis ermetic atunci când nu este
utilizat. A se păstra şi folosi departe de surse de căldură, scântei, flacără deschisă sau orice alte surse de
aprindere. Nu utilizaţi unelte care produc scântei.

Sfaturi privind aspecte generale
de igienă ocupaţională

Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare şi
prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a
consuma lichide şi de a fuma. Scoateţi îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie contaminate
înainte de a pătrunde în locurile de servit masa. Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare
privind măsurile de igienă.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
A se păstra în intervalul următoarelor temperaturi: 18 la 25°C (64.4 la 77°F). A se păstra în conformitate
cu reglementările locale. A se păstra într-o zonă izolată şi aprobată. A se păstra în recipientul original,
protejat de lumina directă a soarelui, intr-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat, departe de materiale
incompatibile (vezi Secţiunea 10) şi de produse de mancare şi de băut. A se elimina toate sursele de
aprindere. A se ţine separat de materialele oxidante. Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la
utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a
preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient)
corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.
Directiva Seveso II – Pragurile de raportare (în tone)
Criterii de pericol
Categorie
C7b: Foarte inflamabil (R11)

Notificare şi prag MAPP
5000

Prag raport de securitatea
50000

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Recomandări

Chimie analitică. Substanţe chimice de laborator Cercetare şi dezvoltare

Soluţii specifice sectorului
industrial

Indisponibil.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
Lista Utilizărilor Identificate din Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în
Scenariul/Scenariile de Expunere.

8.1 Parametri de control
Limite de expunere ocupaţională
Nu există o valoare cunoscută a limitei de expunere.
Proceduri de monitorizare
recomandate

Nu există recomandări speciale.

DNEL-uri/DMEL-uri
Nu sunt disponibile valori ale DEL.
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Nu sunt disponibile valori ale PEC.

8.2 Controale ale expunerii
Controale tehnice
corespunzătoare

Nu există cerinţe speciale de ventilare.

Mãsuri de protecţie individualã
Măsuri igienice

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca,
de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea programului de lucru. A se folosi tehnicile
adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potenţial contaminată. Spălaţi îmbrăcămintea contaminată
înainte de reutilizare. Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă să fie
aproape de locul de muncă.

Protecția ochilor/feței

În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii la stropi de lichide, vapori, gaze
sau praf, se va purta dispozitiv de protecţie a ochilor, ce corespunde unui standard aprobat. Dacă este
posibil contactul, trebuie purtat următorul echipament de protecţie, cu excepţia cazului în care
evaluarea indică un grad mai înalt de protecţie: ochelari de protecţie cu ecrane laterale.

Protecția pielii
Protecția mâinilor

Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul manipulării produselor chimice întotdeauna
trebuie purtate mănuşi impermeabile, rezistente la substanţe chimice, conforme unui standard aprobat.
Luând în considerare parametrii specificaţi de producătorul mănuşilor, verificaţi în cursul utilizării dacă
mănuşile îşi păstrează proprietăţile protective. Trebuie reţinut faptul că timpul de străpungere pentru
orice material de fabricare a mănuşilor poate fi diferit de la un producător de mănuşi la altul. În cazul
amestecurilor care conţin mai multe substanţe, timpul de protecţie asigurat de mănuşi nu poate fi
estimat cu precizie.

Protecţia corpului

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza activităţii
efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea
acestui produs. Dacă există risc de aprindere din cauza electricităţii statice, purtaţi îmbrăcăminte cu
protecţie antistatică. Pentru a asigura cea mai bună protecţie împotriva descărcărilor electrostatice,
îmbrăcămintea trebuie să includă salopete, cizme şi mănuşi antistatice. Consultaţi Standardul European
EN 1149 pentru informaţii suplimentare privind cerinţele de material şi de design, precum şi metodele de
testare.

Protecţia altor suprafeţe de piele Încălţămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii trebuie selectate pe baza
sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de un specialist înainte de
manipularea acestui produs.
Protecția respirației

În condiţii normale de utilizare a produsului, nu se impune necesitatea purtării unui aparat respirator.

Controlul expunerii mediului

Nu există pericole specifice.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Aspect
Stare fizică

Solid.

Culoare

Alb.

Miros

Inodor.

Pragul de acceptare a mirosului

Indisponibil.

pH

Nu se aplică.

Punctul de topire/punctul de
înghețare

Indisponibil.

Punctul inițial de fierbere și
intervalul de fierbere

Indisponibil.

Punctul de aprindere

Recipient închis: 12.85°C

Viteza de evaporare

Indisponibil.

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Product becomes a 'Flammable Solid category 2' after removing the membrane from the package.
If the product is still in it's original packaging it is not a 'Flammable Solid category 2'.

Timp de ardere

Indisponibil.

Viteza de ardere

Indisponibil.

Limita superioară/inferioară de
inflamabilitate sau de explozie

Indisponibil.

Presiunea de vapori

0 kPa [temperatura camerei]

Densitatea vaporilor

Indisponibil.

Densitatea relativă

Indisponibil.
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Solubilitatea (solubilitățile)
Este parţial solubil în următoarele materiale: metanol, dietil eter şi acetonă.
Insolubil în următoarele materiale: apă rece şi apă fierbinte.
Coeficientul de partiție: noctanol/apă

Indisponibil.

Temperatura de autoaprindere

>160°C

Temperatura de descompunere

Indisponibil.

Vâscozitatea

Dinamică (temperatura camerei): Nu se aplică.
Cinematică (temperatura camerei): Nu se aplică.

Proprietăți explozive

Indisponibil.

Proprietăți oxidante

Indisponibil.

10600007

9.2 Alte informații
Nu există informaţii suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate

Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru
ingredientele sale.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul este stabil.

10.3 Posibilitatea de reacții
periculoase

În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Evitaţi toate sursele posibile de aprindere (scântei sau flacără).

10.5 Materiale incompatibile

Reactiv sau incompatibil cu următoarele materiale:
materiale oxidante

10.6 Produși de descompunere
periculoși

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi de descompunere periculoşi.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind efectele toxicologice
Toxicitate acută
Denumire produs / ingrediente
Nitrocellulose
Concluzii / rezumat

Rezultat
LD50 Orală

Specii
Şobolan

Doză
>5 g/kg

Durata expunerii
-

Atoxic.

Iritaţie/coroziune
Concluzii / rezumat

Indisponibil.

Sensibilizare
Concluzii / rezumat

Indisponibil.

Mutagenicitate
Concluzii / rezumat

Indisponibil.

Cancerogenitatea
Concluzii / rezumat

Indisponibil.

Toxicitatea pentru reproducere
Concluzii / rezumat

Indisponibil.

Efecte care determină o dezvoltare anormală
Concluzii / rezumat

Indisponibil.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică
Indisponibil.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat
Indisponibil.
Pericol prin aspirare
Indisponibil.
Informații privind căile probabile Căile de intrare nu sunt anticipate: Orală, Dermic, Inhalare.
de expunere
Posibile efecte grave asupra sănătăţii
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Inhalare

Expunerea la produşii de descompunere poate pune în pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu
întârziere în urma expunerii.

Ingerare

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Contact cu pielea

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Contact cu ochii

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice
Inhalare

Nu există date specifice.

Ingerare

Nu există date specifice.

Contact cu pielea

Nu există date specifice.

Contact cu ochii

Nu există date specifice.

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere
pe termen scurt
Expunere pe termen scurt
Efecte potenţiale imediate

Indisponibil.

Efecte potenţiale întârziate

Indisponibil.

Expunere pe termen lung
Efecte potenţiale imediate

Indisponibil.

Efecte potenţiale întârziate

Indisponibil.

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii
Indisponibil.
Concluzii / rezumat

Atoxic.

Generale

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Cancerogenitatea

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Mutagenicitate

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte care determină o
dezvoltare anormală

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra dezvoltării

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Alte informații

Indisponibil.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
12.1 Toxicitate
Denumire produs / ingrediente

Rezultat

Specii

Durata
expunerii

Nitrocellulose

Acut EC50 579000 µg/l Apă dulce

Alge - Pseudokirchneriella subcapitata

96 ore

Concluzii / rezumat

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

12.2 Persistență și degradabilitate
Concluzii / rezumat

Indisponibil.

12.3 Potențial de bioacumulare
Indisponibil.

12.4 Mobilitate în sol
Coeficientul raportului sol / apă ((KOC) Indisponibil.
Mobilitatea

Indisponibil.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB
PBT

Nu se aplică.
P: Indisponibil. B: Indisponibil. T: Indisponibil.

vPvB

Nu se aplică.
vP: Indisponibil. vB: Indisponibil.
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SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secţiunea 1 trebuie consultată
pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor
Produs
Metode de eliminare

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Aruncarea acestui produs, a
soluţiilor şi produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei
pentru protecţia mediului şi cea privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate reglementările
autorităţilor regionale locale. A se elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui
antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. Deşeurile nu trebuie elliminate netratate la
canalizare decât dacă sunt in deplină conformitate cu cerinţele tuturor autorităţilor competente.

Deşeuri periculoase

Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deşeu periculos.

Ambalare
Metode de eliminare

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deşeurile de ambalajele
trebuie reciclate. Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este
fezabilă.

Precauţii speciale

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauţie
. Containere goale care nu au fost curăţate sau clătite trebuie manipulate cu precauţie. În recipientele
goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Evitaţi dispersarea materialului scurs
precum şi infiltrarea şi contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Numărul ONU

Nereglementat.

Nereglementat.

Not regulated.

Not regulated.

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

Nu.

Nu.

No.

No.

Informaţii
suplimentare

Observaţii
The product is not
regulated as Dangerous
Goods for transport
according to a expert
opinion by BAM
(Bundesanstalt für
Materialforschung and prüfung) with number 2.
2-91/15-E on 12 May 2015.
"The above named
nitrocellulose membrane
filters (in form of round
filters, pre-cut parts and
curved parts) do not fulfill
the criteria of Class 1
'Explosives' and the division
4.1 'Flammable Solids' of
RID/ADR (GGVSE), IMDGCode (GGVSee) and the
ICAO-Technical Instructions.
"

Observaţii
The product is not
regulated as Dangerous
Goods for transport
according to a expert
opinion by BAM
(Bundesanstalt für
Materialforschung and prüfung) with number 2.
2-91/15-E on 12 May 2015.
"The above named
nitrocellulose membrane
filters (in form of round
filters, pre-cut parts and
curved parts) do not fulfill
the criteria of Class 1
'Explosives' and the division
4.1 'Flammable Solids' of
RID/ADR (GGVSE), IMDGCode (GGVSee) and the
ICAO-Technical Instructions.
"

Remarks
The product is not
regulated as Dangerous
Goods for transport
according to a expert
opinion by BAM
(Bundesanstalt fÃ¼r
Materialforschung and prÃ¼fung) with number 2.
2-91/15-E on 12 May 2015.
"The above named
nitrocellulose membrane
filters (in form of round
filters, pre-cut parts and
curved parts) do not fulfill
the criteria of Class 1
'Explosives' and the division
4.1 'Flammable Solids' of
RID/ADR (GGVSE), IMDGCode (GGVSee) and the
ICAO-Technical Instructions.
"

Remarks
The product is not
regulated as Dangerous
Goods for transport
according to a expert
opinion by BAM
(Bundesanstalt für
Materialforschung and prüfung) with number 2.
2-91/15-E on 12 May 2015.
"The above named
nitrocellulose membrane
filters (in form of round
filters, pre-cut parts and
curved parts) do not fulfill
the criteria of Class 1
'Explosives' and the division
4.1 'Flammable Solids' of
RID/ADR (GGVSE), IMDGCode (GGVSee) and the
ICAO-Technical Instructions.
"
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14.6 Precauții speciale
pentru utilizatori

Transport în cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat întotdeauna în recipiente închise, sigure, în poziţie
verticală. Asiguraţi ca persoanele care transportă produsul să ştie ce acţiuni trebuie întreprinse în caz de
accident sau scurgeri.

14.7 Transport în vrac, în
conformitate cu anexa II la
MARPOL 73/78 și Codul IBC

Indisponibil.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau
amestecul în cauză
Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării
Anexa XIV
Nici un ingredient nu a fost inventariat.
Substanţe de foarte mare îngrijorare
Nici un ingredient nu a fost inventariat.
Anexa XVII – Restricţii la fabricarea Nu se aplică.
, introducerea pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe, amestecuri şi
articole periculoase
Alte reglementări UE
Inventarul european

Nedeterminat.

Substanţe chimice de pe lista
neagră

Nemenţionat

Substanţe chimice de pe lista
prioritară

Nemenţionat

Lista cu măsuri privind
prevenirea şi controlul integrat
al poluării (IPPC) - Aer

Nemenţionat

Lista cu măsuri privind
prevenirea şi controlul integrat
al poluării (IPPC) - Apă

Nemenţionat

Directiva Seveso II
Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso II.
Criterii de pericol
Categorie
C7b: Foarte inflamabil (R11)
Substanţe chimice cuprinse în
lista I a Convenţiei pentru
Armament Chimic

Nemenţionat

Substanţe chimice cuprinse în
lista II a Convenţiei pentru
Armament Chimic

Nemenţionat

Substanţe chimice cuprinse în
lista III a Convenţiei pentru
Armament Chimic

Nemenţionat

15.2 Evaluarea securității
chimice

Nu se aplică.

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.
Abrevieri şi acronime

TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
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Clasificare

Justificare

Flam. Sol. 2, H228

Pe baza datelor din teste

Textul complet al frazelor H
abreviate

H228

Solid inflamabil.

Textul complet al clasificărilor
[CLP/GHS]

Flam. Sol. 2, H228

Data tipăririi

28 Ianuarie 2016

Data emiterii/ Data revizuirii

28 Ianuarie 2016

Data punerii anterioare în
circulaţie

08 Septembrie 2014

Versiune

4

SOLIDE INFLAMABILE - Categoria 2

Aviz pentru cititor
Din datele pe care le deţinem, informaţiile prezentate aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul numit mai sus, nici vreuna dintre
sucursalele sale, nu îşi asumă vreo responsabilitate cu privire la acurateţea sau deplinătatea informaţiilor oferite.
Determinarea finală a compatibilităţii unui material este responsabilitatea unică a utilizatorului. Toate materialele pot prezenta pericole
necunoscute şi trebuie utilizate cu atenţie. Deşi unele pericole sunt prezentate aici, nu putem garanta că acestea sunt singurele pericole care
există.
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