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Fişa cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006
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Codul produsului: 3007028

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului

CONVOCare K, concentrat pentru diluare cu 1 : 29 părţi de apă
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizarea substanţei/amestecului

Numai pentru utilizatorii profesionali.
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea:
Numele străzii:
Oraşul:
Telefon:
Persoană de contact:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

1.4. Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă:

Fax: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificare conform Directivei 67/548/CEE respectiv 1999/45/CE

Indicatorare de pericol: Xi - Iritant
Fraze R:
Iritant pentru ochi şi pentru piele.
Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Categorii de pericol:
Substanţă sau amestec corosiv pentru metale: Cor. met. 1
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Lez. oc. 1
Fraze de pericol:
Poate fi corosiv pentru metale.
Provoacă leziuni oculare grave.
2.2. Elemente pentru etichetă
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă
Phosphoric acid 75 %; orthophosphoric acid
Lauramine oxide

Cuvânt de avertizare:
Pictograme:

Fraze de pericol
H290
H318
Fraze de precauţie
P234
P280

P305+P351+P338
Nr. revizuirii: 2,01

Pericol
GHS05

Poate fi corosiv pentru metale.
Provoacă leziuni oculare grave.
Păstraţi numai în recipientul original.
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a
ochilor/echipament de protecţie a feţei.
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu
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uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.
Depozitaţi într-un recipient rezistent la coroziune cu dublură interioară rezistentă la
coroziune.

2.3. Alte pericole
Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului scurs/varsat.

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii
3.2. Amestecuri
Componenţi cu potenţial periculos
Nr. CE
Nr. CAS
Nr. Index
Nr. REACH

Componente

Greutate

Clasificare conform 67/548/CEE
Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

231-633-2

Phosphoric acid 75 %; orthophosphoric acid

7664-38-2

C - Coroziv R34

015-011-00-6

Skin Corr. 1B; H314

931-986-9

PPG-4 Laureth-5

< 15 %

<5%

68439-51-0
Aquatic Chronic 3; H412
216-700-6

Lauramine oxide

1643-20-5

Xi - Iritant R38-41

1-<5%

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H401 H411
01-2119490061-47

Asa cum afirma in frazele R-, H- si EUH: vezi alineatul 16.
Etichetarea conţinutului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.648/2004
5 % - 15 % agenţi tensioactivi neionici, < 5 % agenţi tensioactivi anionici.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicaţii generale
La pericol de lesin culcarea si transportarea in pozitie stabile, pe o parte. Scoateţi îmbrăcămintea
contaminată.
Dacă se inhalează
In caz de inhalarea vaporilor de spray, consultati imediat medicul si prezentati ambalajul si eticheta. Se
va avea grija sa se asigure o buna aerisire.
În caz de contact cu pielea
La contactul cu pielea se va spala imediat cu: Apa si sapun. In caz de iritare a pielii se va consulta un
medic.
În caz de contact cu ochii
În cazul contactului cu ochii, se spala imediat ociul timp de 10 pana 15 minute, cu pleoapa deschisa, in
apa care curge. Dupa aceea se merge la medicul de ochi. Protejati ochiul care nu este ranit.
Dacă este ingerat
Spalarea gurii cu apa. Dati sa bea apa din abundenta in inghitituri mici (efect de dilutie). NU provocaţi
voma. Cereti imediat sfatul medicului.

Nr. revizuirii: 2,01
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4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Atentie la varsaturi; pericol de aspirare!
Provoacă leziuni oculare grave.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Prim ajutor, decontaminare, tratarea simptomelor.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Produse recomandate pentru stingerea incendiului
Masurile de stingere corespund zonei. Produsul insusi nu arde.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
In caz de incendiu pot aparea: Oxid de phosphor, Oxizi de azot (NOx), Gaz/vapori, otrăvitoare.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
In caz de incendiu: Folosirea de masca de gaze autonoma. Purtati costum rezistent chimic. In caz de
incendiu: Utilizati numai echipamente impermeabile fata de acizi.
Informaţii suplimentare
Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de periculozitate se va instala o
stropire continua cu apa. Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in
canalizare sau in apele de suprafata.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Se va asigura o aerisire suficienta. A nu se inspira gazułfumułvaporii/aerosolii. Evitarea inspirarii si
contactul cu pielea si cu ochii. purtati echipament de protectie personal.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. In caz de pierdere de gaze sau
de patrundere in ape, sol sau in canalizare, informati autoritatile competente. Retineti apa de spalat
contaminata si debarasati.
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
Material adecvat pentru diluare sau neutralizare: Apa. Se vor ridica cu material absoarbant pentru
lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, absorbant universal). Tratati materialul asimilat
conform alineatului referitor la debarasarea si depozitarea materialelor periculoase. Se va asigura o
aerisire suficienta.
6.4. Trimiteri către alte secţiuni
Manipulare în siguranţă: vezi parte, segment 7
Echipament de protectie personal: vezi parte, segment 8
Debarasare si depozitare deseuri: vezi parte, segment 13

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Măsuri de prevedere la manipulare
Conditii de evitat: Formarii de aerosol. A se utiliza numai în locuri bine ventilate.
Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor
Produsul insusi nu arde.
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
Material adecvat pentru container/echipament: Polietilena; Material inadecvat pentru
containere/echipamente: Metal, Metal usor.

Nr. revizuirii: 2,01
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Avize de depozitare comună
Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de alcalii. A se păstra
departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare
Nu pastrati la temperaturi sub: 5 °C. Păstraţi numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine
ventilat.
7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Respectati instructiunile de intrebuintare.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1. Parametri de control
Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici
Nr. CAS

Denumirea substantei

7664-38-2

Acid ortofosforic

ppm

mg/m³

fib/cm³

Clasă

-

1

8 ore

-

2

15 min

Valori DNEL/DMEL
Nr. CAS

Denumirea substantei

DNEL tip

Calea de expunere

Efect

Valoare

Muncitor DNEL, pe termen lung

inhalativ

local

2,92 mg/m³

Consumator DNEL, pe termen lung

inhalativ

local

0,73 mg/m³

7664-38-2

Phosphoric acid 75 %; orthophosphoric acid

Informaţii suplimentare de parametri de control

Vezi Capitol 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara acestora.
8.2. Controale ale expunerii
Controale tehnice corespunzătoare
Nu sunt necesare masuri speciale.
Măsuri de igienă
Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. Protectia preventiva a pielii prin folosirea
unei creme protectoare. Dupa terminarea lucrului se spala mainile si fata. A nu mânca sau bea în
timpul utilizării. Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii.
Protecţia ochilor/feţei
Ochelari de protectie etansi.
Protecţia mâinilor
Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate: Material corespunzator: Butyl - cauciuc (0,5mm);
timpul de patrundere (durata maxima de purtare): >480 Min.
Manusi de unica folosinta.
Protecţia pielii
Sort de protectie. rezistent la acizi.
Protecţie respiratorie

la utilizarea corecta si in conditii normale nu este neaparat necesara o protectie a respiratiei.
Protectie respiratorie este necesara la: formarea de aerosoli sau ceata. Echipament adecvat de
protectie respiratorie: aparat filtru particule (EN 143). P 2
Controlul expunerii mediului
Nu exista informatii.
Nr. revizuirii: 2,01
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SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică:
Culoare:

lichid
verde

Miros:

caracteristic
Testat conform cu

pH-Valoare (la 20 °C):

0-1

Modificări ale stării
Punctul de topire:

nedeterminat
100 °C

Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de
fierbere:
Punct de aprindere:

> 150 °C

Proprietăţi explozive
nefolosibil

Limita minimă de explozie:
Limita maximă de explozie:

nefolosibil
nefolosibil

Temperatură de aprindere:

nedeterminat

Presiune de vapori:
(la 20 °C)
Presiune de vapori:
(la 50 °C)

23 hPa
123 hPa

Densitate (la 20 °C):
Densitatea în vrac:

1,055 g/cm³
nefolosibil

Solubilitate în apă:
(la 20 °C)

se poate amesteca.

Vâscozitate / dinamică:

nedeterminat

Densitatea de vapori:

nedeterminat

Viteză de evaporare:

nedeterminat

9.2. Alte informaţii

Conţinutul în materie solidă:

nedeterminat

Rata de coroziune pe suprafetele de otel sau aluminiu la o temperatura de testare de 55 °C.= 6,25 mm pe an

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1. Reactivitate
Reactie exoterma cu: Alkali (lesii).
10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Reactie exoterma cu: Alkali (lesii).
10.4. Condiţii de evitat
Se va feri de expunerea directa la soare. Descompunerea rezulta de la temperaturi de: > 75 °C
10.5. Materiale incompatibile
reactioneaza cu : Alkali (lesii), Aluminium. Dizolva aluminiul si zincul incet cu dezvoltare de hidrogen.
Nr. revizuirii: 2,01
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10.6. Produşi de descompunere periculoşi
Dioxid de carbon, Oxid de phosphor, Gaz/vapori, iritanta, Monoxid de carbon.
Informaţii suplimentare
Corosive pentru metale. Dizolva aluminiul si zincul incet cu dezvoltare de hidrogen.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicocinetică, metabolism şi distribuţie
Nu sunt date disponibile
Toxicitate acută
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Nr. CAS

Componente
Căi de expunere

7664-38-2

68439-51-0

Doză

Specii

Sursa

Phosphoric acid 75 %; orthophosphoric acid
oral

LD50

2600 mg/kg

Sobolan

dermal

LD50

2740 mg/kg

Iepuri

LD50

> 2000 mg/kg

Ratte

oral

LD50

> 2000 mg/kg

Sobolan

OCDE 401

dermal

LD50

> 2000 mg/kg

Sobolan

OCDE 402

PPG-4 Laureth-5
oral

1643-20-5

Metodă

Lauramine oxide

Iritaţie şi corosivitate
Provoacă leziuni oculare grave.
Efecte de sensibilizare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efect după expunere repetată sau de lungă durată
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Efecte specifice în probe pe animale
Nu sunt date disponibile

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice
12.1. Toxicitate

Produsul este Acid. Inainte de introducere unei ape reziduale in instalatia de decantare este necesara,
de regula, o neutralizare. Nociv pentru organismele acvatice. Dupa neutralizare se observa o reducere
a efectului daunator.
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Nr. CAS

Componente

7664-38-2

Phosphoric acid 75 %; orthophosphoric acid

Toxicitate acvatică

Doză

[h] | [d] Specii

Sursa

138 mg/l

96 h Gambusia affinis

Toxicitate acută pentru peşti

LC50

> 1 - 10 mg/l

96 h Poecilia reticulata (Guppy)

Toxicitate acută pentru alge

ErC50

> 1 - 10 mg/l

72 h Desmodesmus
subspicatus.

Toxicitate acută pentru
crustacea

CE50

> 1 - 10 mg/l

48 h Daphnia magna (Puricele
mare de apa)

PPG-4 Laureth-5

Toxicitate acută pentru
bacterii
1643-20-5

Metodă

LC50

Toxicitate acută pentru peşti
68439-51-0
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(> 10000 mg/l)

Pseudomonas putida

Lauramine oxide
Toxicitate acută pentru peşti

LC50

1,26 mg/l

96 h Oncorhynchus mykiss
(Pastravul curcubeu)

Toxicitate acută pentru alge

ErC50

0,19 mg/l

72 h

Toxicitate acută pentru
crustacea

CE50

2,9 mg/l

48 h Daphnia magna (Puricele
mare de apa)

OCDE 202

Toxicitate pentru crustacee

NOEC

0,70 mg/l

21 d Daphnia magna (Puricele
mare de apa)

OCDE 211

OCDE 203

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Produsul este Acid. Inainte de introducere unei ape reziduale in instalatia de decantare este necesara,
de regula, o neutralizare. Metodele pentru determinarea bidegrabilitatii nu sunt utilizabile la substantele
anorganice. Tensidele continute in acest preparat indeplinesc conditiile biodegradabilitatii asa cum sunt
stabilite in Reglementarea (EG) Nr. 648/2004 referitoare la detergenti.
Nr. CAS

Componente
Metodă

Valoare

d

> 60 %

28

Sursa

Evaluarea
68439-51-0

PPG-4 Laureth-5
OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C
Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).

12.3. Potenţial de bioacumulare

Nici o indicatie asupra potentialului de bioacumulare.
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă
Nr. CAS

Componente

1643-20-5

Lauramine oxide

Log Pow
< 2,7

12.4. Mobilitate în sol
In caz de patrundere in sol, produsul este mobil si poate contamina panza de apa freatica.
12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
componentele din acest preparat nu indeplinesc criteriile pentru o clasificare ca PBT sau vPvB.
12.6. Alte efecte adverse
Nu exista informatii.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Îndepărtare a rezidurilor
Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.
Nr. revizuirii: 2,01
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Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
DEŞEURI DIN PROCEDEELE CHIMIEI ANORGANICE; deşeuri provenite de la fabricarea, formularea,
060104
distribuirea şi utilizarea (FFDU) acizilor; acid fosforic şi acid fosforos
Deşeu periculos.
Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri
DEŞEURI DIN PROCEDEELE CHIMIEI ANORGANICE; deşeuri provenite de la fabricarea, formularea,
060104
distribuirea şi utilizarea (FFDU) acizilor; acid fosforic şi acid fosforos
Deşeu periculos.
Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate
AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE,
150110
MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE;
ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate separat); ambalaje
care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
Deşeu periculos.
Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi
Apa. Ambalajele contaminate trebuie golite complet sa nu mai ramana resturi, si pot sa fie reutilizate
dupa curatirea corespunzatoare
Ambalajele necontaminante si golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport
Transport rutier (ADR/RID)
14.1. Numărul ONU:

UN 1805

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare:

III

Etichete:

8

Cod de clasificare:
Cantitate limitată (LQ):
Categoria de transport:
Număr pericol:
Cod de restrictionare tunel:

C1
5L
3
80
E

Alte Informatii utile (Transport rutier)
E1
Transport fluvial (ADN)
14.1. Numărul ONU:

UN 1805

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare:

III

Etichete:

8
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C1
5L

Alte Informatii utile (Transport fluvial)
E1
Transport naval (IMDG)
14.1. Numărul ONU:

UN 1805

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare:

III

Etichete:

8

Marine pollutant:
Clauze speciale:
Cantitate limitată (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Alte Informatii utile (Transport naval)
E1
Transport aerian (ICAO)
14.1. Numărul ONU:

UN 1805

14.2. Denumirea corectă ONU
pentru expediţie:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Clasa (clasele) de pericol
pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare:

III

Etichete:

8

Clauze speciale:
Cantitate limitată (LQ) (avioane de
pasageri):

A3 A803
1L

IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane de pasageri):
IATA-Cantitatea maximă (avioane de pasageri):
IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane cargo):
IATA-Cantitatea maximă (avioane cargo):

852
5L
856
60 L

Alte Informatii utile (Transport aerian )
E1
: Y841
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU:
Nr. revizuirii: 2,01

nu
RO

Data revizuirii: 11.03.2015

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Fişa cu date de securitate
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

CONVOCare K, concentrat pentru diluare cu 1 : 29 părţi de apă
Data tipăririi: 12.03.2015

Codul produsului: 3007028
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14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori
Poate fi corosiv pentru metale.
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC
fara importanta
Alte Informatii utile
Rata de coroziune pe suprafetele de otel sau aluminiu la o temperatura de testare de 55 °C.= 6,25 mm
pe an

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru
substanţa sau amestecul în cauză
Reglementări UE
Avize suplimentare
Tensidele continute in acest preparat indeplinesc conditiile biodegradabilitatii asa cum sunt stabilite in
Reglementarea (EG) Nr. 648/2004 referitoare la detergenti. Documentele, care confirma aceasta, se
tin gata pregatite pentru Autoritatile competente ale statelor membre si se pun numai acestora la
dispozitie ori la rugamintea directa a acestora ori a unui producator de detergenti.
Regulamente naţionale

Clasă pericilitare a apelor (D):

2 - poluare a apei

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Conform frazelor R (Numat si text complet)
34
Provoacă arsuri.
38
Iritant pentru piele.
41
Risc de leziuni oculare grave.
Conform frazelor H- si EUH (Numat si text complet)
H290
Poate fi corosiv pentru metale.
H314
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H315
Provoacă iritarea pielii.
H318
Provoacă leziuni oculare grave.
H401
Toxic pentru viaţa acvatică.
H411
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung .
H412
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Alte indicaţii
Produsul trebuie manipulat numai de catre persoane cu varsta peste 18 ani, suficient informate asupra
modului de lucru, asupra naturii periculoase cat si a masurilor de siguranta necesare.

Informatiile din aceasta foaie informativa de siguranta corespund celor mai noi cercetari stiintifice in
momentul tiparirii. Informatiile trebuie sa va dea reperele pentru manipularea sigura a produsului numit
in aceasta foaie de siguranta in timpul depozitarii, prelucrarii, transportului si neutralizarii. Informatiile
nu pot fi transferate asupra altor produse. In situatia in care produsul se amesteca sau se prelucreaza
cu alte materiale, vagy megmunkálásnak vetik alá, az úgy készített új anyagra nem vihetők át ennek a
biztonsági adatlapnak az adatai, amennyiben ebből nem adódik kifejezetten valami más.
(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a
furnizorului anterior.)

Nr. revizuirii: 2,01

RO

Data revizuirii: 11.03.2015

