
 

COSAVET 80 DF 
(Sulf 80% WG) 

   

 

Versiune : 4.0 

Fișa cu date de securitate  
Data revizuirii 

 
: 

 
07.02.2023 

cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 
& GHS a noua ediție revizuită, 2021 

Inlocuieste : Toată versiunea anterioară 

 

P a g i n ă  1| 9 

 

 

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/INTREPRINȚEI 

1.1 Identificator de produs 

Numele substanței: Amestec 

Numar CAS: Nu se aplică 

Număr CE: Nu se aplică 

Numarul indexului: Nu se aplică 

Număr de înregistrare: 2830 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 

Utilizări relevante identificate 
ale substanței 

Fungicid 

Utilizări contraindicate (unde 
este cazul) 

Nu există informații suplimentare disponibile 

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate 

 Producator/ Furnizor: SML Limited (cunoscută oficial ca Sulphur Mills Limited) 
604/605, 349-Business Point, 
Western Express Highway, 
Andheri (Est) 
Mumbai - 400 069, India 
Tel.: + 91 22 – 4345 2222 
Fax: +91 22 4345/2245 
E-mail: sml@sulphurmills.com 
 
Distribuitor: 
SC Belchim Crop Protection România SRL, 
Str. Ceasornicului, Nr. 3-7, Etaj 2, Ap. 9, 
Bucureşti, Sector 1, cod poştal 014111 
Tel: 0371 353 545 
E-mail: office-ro@belchim.com 
www.belchim.ro 

1.4 Număr de telefon de urgență: 

Sulphur Mills Limited 91-22-43452222 (India) 

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 

Clasificare conform Regulamentului (CE).Nr.1272/2008 [CLP] 

Clase de pericol și categorii de pericol Fraze de pericol 

H315 Provoacă iritarea pielii 

EUH 401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, 
urmați instrucțiunile de utilizare. 

2.2 Elemente de etichetă 

Etichetare conform regulamentului (CE) nr.1272/2008 [CLP] 

Pictograme de pericol 

 
GHS07 

Cuvant de semnal Avertizare 

Fraze de pericol H315 : Provoacă iritarea pielii 
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a 
se respecta instrucţiunile de utilizare. 

Fraze de precauție  

mailto:sml@sulphurmills.com
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 P102 : A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 P264 : Spălaţi-vă bine după manipularea produsului. 

 P270 : A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării 
produsului. 

  P280 : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de 
protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței. 

  P405 : A se depozita sub cheie. 

  P501 : Aruncaţi conţinutul/recipientul la un centru autorizat 
pentru colectarea deşeurilor. 

2.3 Alte pericole : Nu există informații suplimentare disponibile 

PBT: Substanța nu îndeplinește criteriile de clasificare PBT/ vPvB conform 
Anexei XIII la Regulamentul (CE) 1907/2006. vPvB : 

SVHC The substanţă este nu enumerate la fel de A SVHC 

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTE 
3.1 Substanţă Nu se aplică 

3.2 Amestecuri  

Identificator de produs Nume % 
(g/g) 

Clasificare conform 
Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008 [CLP] 

SCL/ 
factor 
M/ATE 

Cas Nr. EC nr. Nr. index. 

7704-34-9 231-722-6 Nu este disponibil Sulf  80.00 Iritatie de piele. 2 H315 Nu este 
disponibil 

Proprietarul 
său 

Proprietarul 
său 

Proprietatea sa Alte 
ingrediente 
inerte 

20.00 Nu este clasificat ca pericol Nu se aplică 

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Informații 
generale: 

Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte murdară de produs. 

Consultați un medic. 

După 
inhalare: 

Dacă se inhalează substanța chimică, mutați persoana în aer curat. Păstrați-vă în repaus. În caz de tuse și 

ușoară dispnee, faceți respirație artificială sau Apelați un medic. 

După 
contactul cu 
pielea: 

Îndepărtați orice îmbrăcăminte contaminată. Spălați pielea cu apă și săpun timp de cel puțin 15 minute. 
Solicitați asistență medicală dacă iritația se dezvoltă sau persistă. Spălați hainele înainte de reutilizare. 

După 
contactul cu 
ochii: 

Clătiți bine cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. 
Consultați un 
oftalmolog . 

După 
înghițire: 

Clătiți imediat gura cu apă (doar dacă persoana este conștientă). Solicitați sfatul medicului. Nu provocați 
voma. 

Autoprotecți
a primului 
ajutor 

NU intrați în zona periculoasă și NU încercați salvarea fără a vă îmbrăca cu echipament individual de protecție 
adecvat. 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 

Inhalare Iritarea căilor respiratorii, strănut, tuse. 

Ingestie Acidoza metabolica 

Contact cu 
pielea 

Iritația ochilor și a pielii, Contactul repetat poate induce răspuns alergic. 

Contact 
vizual 

Iritație mecanică pe suprafața interioară a pleoapei, lăcrimare a ochiului afectat. 
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Informatii 
pentru medic 

Tratați simptomatic și de susținere. 

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar 

Tratați simptomatic și de susținere ca răspuns la reacțiile pacientului. 
Urma instrucțiuni dat în secțiune 4.1 în caz de piele și ochi a lua legatura. 

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 
5.1

 
Mijloace de stingere 

Potrivit stingere mass-media: Utilizați metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor 
înconjurătoare. 
Pulverizare de apă, spumă rezistentă la alcool, pulbere uscată, dioxid 
de carbon (CO 2 ) 

Nepotrivit stingere mass-media:
 

jeturi de apă de înaltă presiune 

5.2 Pericole speciale care decurg din substanță 

Produse de combustie periculoase produce gaze toxice de dioxid de sulf . 

5.3 Sfaturi pentru pompieri 

Instructiuni de stingere a incendiilor Izolați zona de incendiu. Evacuați în aval de vânt 
Nu respira vapori 
Conține lichidele de stingere prin lipire 
Nu permiteți scurgerii de la stingerea incendiilor să pătrundă în canale 
de scurgere sau cursuri de apă 

De protecţie echipament:
 

Purtați echipament și îmbrăcăminte de protecție adecvate pentru a 
preveni contactul cu pielea și ochii. 
Purtați aparat de respirat autonom. 

Adiţional informație
 

Arde cu o flacără albastru pal care poate fi greu de văzut la lumina 
zi 

SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎN CAS DE DISPERSIERE ACCIDENTALĂ 
6.1 Precauții personale, 

protecție și urgență 
proceduri 

Pentru non-urgență personal: Evita respiraţie vapori, aburi sau gaz. 
Asigura adecvat ventilare. Evita a lua legatura cu cel piele, ochi și 
îmbrăcăminte. Păstrați neprotejat persoane departe. 
Pentru de urgență respondenti: Utilizare personal de protecţie 
echipamente. Evacuez personal la sigur zone. 

6.2 De mediu 
precauții: 

Do nu permite produs la a ajunge canalizare sistem, drenuri sau orice 
apă curs. 
Do nu permite la pătrunde cel sol/sol. 

6.3 Metode și material 
pentru izolare și curățare 

Înmuiați sus cu inert absorbant material (de exemplu nisip, silice gel, 

liant de acid, universal liant, rumeguş). Mătura sus și lopată. 
A pastra în potrivit și închis containere pentru eliminarea în în 
conformitate cu aplicabil legi şi reguli. 

6.4 Referire la altele secțiuni Vedea Secțiune 8 pentru informații pe personal protecţie echipamente.  
Vedea Secțiune 13 pentru eliminarea informație. 

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 
7.1 Precauții pentru sigur manipulare Asigura bun ventilatie/evacuare la cel la locul de muncă. Evita a lua 

legatura cu piele si ochi. Evita inhalare de vapori sau aburi. Mâner în 
conformitate cu bun industrial igienă si siguranta practică. Do nu părăsi 
recipient deschis. Ventila gol cuve și tancuri bine înainte de a intra. 
 

Informații despre incendiu- și material de explozie . 
protecţie: 

Țineți sursele de aprindere departe. Nu fuma. Țineți departe de 
materiale combustibile. 
Proteja împotriva electrostatic taxe. 

7.2 Conditii pentru sigur depozitare, inclusiv orice incompatibilități Depozitare: 

Depozitare: 

Cerințe care trebuie îndeplinite de depozitele sunt 
deschise și receptoarele 

Magazin produs în este original recipient. A pastra recipient strans 
închis în A uscat și bine ventilat loc. Containere care sunt deschis 



 

COSAVET 80 DF 
(Sulf 80% WG) 

   

 

Versiune : 4.0 

Fișa cu date de securitate  
Data revizuirii 

 
: 

 
07.02.2023 

cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 
& GHS a noua ediție revizuită, 2021 

Inlocuieste : Toată versiunea anterioară 

 

P a g i n ă  4| 9 

 

trebuie resigilat cu grijă și ținut în poziție verticală pentru a preveni 
scurgerea. 

Informații despre depozitarea într-un magazin de 
agenți obișnuiți 

Depozitați departe de materiale incompatibile, cum ar fi alcaline 
puternice sau agenți oxidanți, cum ar fi clorații, nitrații. 
Amestecurile care conțin sulf pot reacționa cu metale precum argintul 
și cuprul, ducând la decolorarea metalului. 

suplimentare pentru depozitare în condiții de 
lumină solară 

A se păstra în condiții răcoroase și uscate în recipiente bine închise; 
departe de lumina directă a soarelui. 

7.3 Utilizare finală specifică 

Folosit ca fungicid 

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERILOR / PROTECȚIE PERSONALĂ 
 Informații suplimentare despre design 

a facilitatilor tehnice: 
Asigurați ventilație de evacuare sau alte comenzi tehnice la mașini 
pentru a menține concentrațiile de vapori din aer sub cele respective 
Valoarea limită a pragului. Asigurați-vă că stația de spălare a ochilor și 
dușul de siguranță sunt aproape de locația postului de lucru. 

8.1 Parametrii de control 

Ingrediente cu valori limită care 
necesită monitorizare la locul de muncă: 

Produsul nu conține cantități relevante de substanțe ale căror valori 
limită trebuie monitorizate la locul de muncă. 
 

8.2 Controale ale expunerii 

Protectie generala si igienica 
masuri: 

A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje. Îndepărtați imediat 
toate hainele murdare și contaminate. Spălați-vă mâinile înainte de 
pauze și la 
sfârşitul lucrării. Evitați contactul cu ochii și pielea. 

Protecție respiratorie: Se recomandă un dispozitiv de protecție respiratorie adecvat. 

Protecția mâinilor: Manusi de protectie. Materialul pentru mănuși trebuie să fie 
impermeabil și rezistent la produs. Alegerea materialului pentru 
mănuși ținând cont de 
timpii de penetrare, vitezele de difuzie și degradarea 

Material mănuși Mănușile din nitril sunt preferate față de latex din cauza rezistenței lor 
chimice, a tendinței lor de a se rupe vizibil atunci când sunt perforate 
și pentru a preveni 
posibile alergii la latex 

Timpul de penetrare a materialului pentru mănuși Timpul exact de trecere trebuie să fie găsit de producătorul mănușilor 
de protecție și trebuie respectat. 

Protecție pentru ochi: Ochelari de protecție. 

Protectia corpului: Îmbrăcăminte impermeabilă, șorț, cizme 

SECȚIUNE 
9: 

FIZIC ȘI CHIMIC PROPRIETĂȚI 

9.1 informație pe de bază fizice şi proprietăți chimice 

Formă: Solid 

Culoare: Granule maro 

Miros: inodor 

Punct de topire/punct de îngheț: 
(Se aplică pentru lichide și solide) 

Nedeterminat 

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:  Nedeterminat 

Inflamabilitate: 
(Se aplică gazelor, lichidelor și solidelor)  

Neinflamabil 

Limite de explozie: 
Limita inferioară de explozie: 
Limita superioara de explozie: 

Nu se aplică 
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(Nu se aplica la solide) 

Punct de aprindere: 
(Nu se aplică gazelor, aerosolilor și solidelor) 

Nu se aplică 

Auto aprindere: 
Temperatura (se aplică numai gazelor și 
lichidelor) 

Nu se aplică 

Temperatura de descompunere: Nedeterminat 

pH: 
(Nu se aplică gazelor.) 

6-7,5 

Vâscozitatea cinematică: 
(Se aplică numai lichidelor) 

Nu se aplică 

Solubilitate in/Miscibilitate cu Apă la 20 °C: Se formează dispersie în apă 

Partiție coeficient 
(n-octanol/apă) la 20 °C: 
(Nu se aplică lichidelor anorganice și ionice și, în 
general, nu se aplică amestecurilor) 
 

Nedeterminat 

 Vapori presiune: Nedeterminat 

Densitatea și sau/densitatea relativă la 20 °C: 
(Aplicați numai lichidelor și solidelor) 

0,87 g/ml 

Densitatea relativă a vaporilor: 
(Se aplică numai gazelor și lichidelor) 

Nu se aplică 

Caracteristicile particulelor: 
(Se aplică numai pentru solide) 

90% > 125 µm și 10% < 500 µm 

9.2 Alte informație  

Pericol de explozie: Neexploziv 

Oxidant proprietăți Neoxidant 

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
10.1 Reactivitate Trebuie respectate precauțiile obișnuite în utilizarea substanțelor 

chimice. 

10.2 Chimic stabilitate – Termic 

descompunere/ conditii la a fi evitat: 

Stabil în condiții normale de utilizare și condițiile de depozitare 
recomandate . Evita umed și cald conditii 

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Produsul nu prezintă niciun pericol reactii sub normal conditii. 
Reacționează violent în prezența oxidanților puternici. 

10.4 Condiții a evita Evita umed și cald conditii 

10.5 Materiale incompatibile: Puternic oxidant agenţi 
 

10.6 Riscant descompunere  produse: Descompunerea termică dând toxic produse : oxizi de sulf , inclusiv 
dioxid de sulf 

SECȚIUNE 11: TOXICOLOGICE INFORMAȚIE 
11.1 informație pe toxicologice efecte 

Toxicitate acuta Metodă Specie Calea de 
expunere 

Doza eficientă Timp de 
expunere 

Rezultate 

Toxicitate orală 
acută 

OCDE 423 sobolan femela Oral DL50 >2000 mg/kg bw  14 zile Categoria 5 

Toxicitate acută 
dermică 

OCDE 402 Șobolani mai 
înțelepți de 
ambele sexe 

Dermic DL50 > 2000 mg/kg bw 14 zile Categoria 5 

Inhalare acută OCDE 403 Șobolani mai 
înțelepți de 
ambele sexe 

Inhalare CL50 >2,63 mg/L aer 
(concentrație maximă 
atinsă) 

4 ore Neclasificat 

coroziunea/iritarea pielii; Nu irită pielea de iepure 
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leziuni/iritarea ochilor grave; Ușor iritant pentru ochii iepurelui 

sensibilizare respiratorie sau cutanată; Nesensibilizant la cobai 

Mutagenitatea celulelor germinale; Conform testului Ames, s-a constatat că substanța nu este mutagenă 

carcinogenitate; Fără efecte cancerigene 

toxicitate reproductiva; Fără efecte de reproducere 

STOT-expunere unică; Date nu sunt disponibile 

STOT-expunere repetată; Date nu sunt disponibile 

pericol de aspirație Date nu sunt disponibile 

11.2 Informații despre alte pericole Date nu sunt disponibile 

11.2.1 Proprietăți perturbatoare endocrine Date nu sunt disponibile 

11.2.2 Alte informații Date nu sunt disponibile 

Experiență practică/dovezi umane Date nu sunt disponibile 

Date experimentale Date nu sunt disponibile 

Evaluare/Clasificare Date nu sunt disponibile 

SECȚIUNE 12: ECOLOGIC INFORMAȚIE 

 Toxicitate 
acvatică: 

Metodă Specie Timp de 
expunere 

Doza de efect Evaluare Observație 

 Peşte OCDE 203 Cyprinus carpio 96 de ore CL50: >100 mg 
mga.i /L 

>100 mg ai /L Neclasificat 

Daphania  OCDE 202 Daphnia magna 48 de ore EC50 :>100 mg 
mga.i /L 

48 ore EC50 
(pentru crustacee 
) 
>100 mg mga.i /L 

Neclasificat 

Alge OCDE 201 Scenedesmus 
subspicatus 
 

72 de ore ErC50: >100 
mg/L 

72 sau 96 de ore 
ErC50 
>100 mg mga.i /L 

Neclasificat 

12.2 Persistență și degradabilitate 

Degradarea abiotică: Nu se aplică deoarece substanța este anorganică. 

Eliminare fizico- și foto-chimică:  

Biodegradare: Nu se aplică deoarece substanța este anorganică. 

12.3 Potenţial de bioacumulare 

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (log Kow ): Nu se aplică deoarece substanța este anorganică. 

bioconcentrare (BCF):  

12.4 Mobilitatea în sol 

Distribuție cunoscută sau prevăzută către 
compartimentele de mediu 

Nu se aplică deoarece substanța este anorganică. 

Tensiune de suprafata:  

Adsorbție/Desorbție: Nu este disponibil 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB : Nu este cazul 

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină : Date nu sunt disponibile 

12.7 Alte efecte adverse : Date nu sunt disponibile 

12.8 Informații suplimentare: Date nu sunt disponibile 

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1 Deşeuri tratament metode 

13.1.1 Eliminare produs/ambalaj: Gol containere trebuie să fie decontaminat înainte întorcându-se pentru reciclare 

Codurile deșeurilor/denumirile 
deșeurilor conform LoW : 

20 01 19* pesticide 

13.1.2 Informații relevante pentru 
tratarea deșeurilor: 

Eliminare trebuie sa fi făcut in conformitate la local și naţional reguli. 
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13.1.3 Informații relevante pentru 
eliminarea apelor uzate: 

Nu lăsați produsul să ajungă în sistemul de canalizare. 
Distrugeți produsul prin incinerare (în conformitate cu reglementările locale și naționale). 

13.1.4 Alte recomandări de eliminare: Do nu eliberare în cel mediu inconjurator. Distruge ambalaj de incinerare un bronz aprobat 
deşeuri loc de eliminare în în conformitate cu local și naţional reguli. 

SECȚIUNE 14: Transport informație 
14.1 Număr ONU : ADR,IMDG,IATA Nu este reglementat pentru transport 

14.2 ONU potrivit Transport Nume: ADR, IMDG, IATA Nu se aplică 

14.3 e ) de pericol pentru transport ADR, IMDG, IATA Nu se aplică 

14.4 Ambalare grup: ADR,IMDG,IATA Nu se aplică 

14.5 De mediu pericole: Poluant marin: Nu 

14.6 Special precauții pentru utilizator  Nu aplicabil. Nu se aplică 

14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor 
IMO 
Transport în vrac in conformitate la Anexă II de 

MARPOL73 /78 și cel IBC Cod 
 

Nu se aplică 
 
 
 

ONU "Model Regulament" Nu se aplică 

SECȚIUNE 15: REGLEMENTARE INFORMAȚIE 
15.1 Siguranță, sănătate și de mediu reguli/ legislație specific pentru cel substanţă sau amestec 

 Naţional reguli: 

Internaţional Inventarele Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 
Substanța este clasificată și etichetată conform regulamentului CLP. 
Pictograme de pericol: 

 
GHS07 
Cuvânt de avertizare: Avertisment 
Fraze de pericol: 
H315: Provoacă iritarea pielii 
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru 
mediu, urmați instrucțiunile de utilizare. 
Fraze de precautie: 

P102 : Țineți departe de copii 

P264 : Spălați bine mâinile după manipulare 

P270 : Nu mâncați, beți și nu fumați în timp ce 
utilizați produsul. 

P280 : Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte 
de protecție/protecție pentru ochi/protecție 
pentru față. 

P302+
P352 

: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu 
multă apă cu  săpun. 

P321 : Tratament specific (vezi ... pe această 
etichetă). 

P332+
P313 

: În caz de iritare a pielii: Consultați un medic. 

P362+
P364 

: Scoateți hainele contaminate și spălați-vă 
înainte de reutilizare. 

P405 : Depozitați sub cheie. 
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P501 : Aruncați conținutul/recipientul în 
conformitate cu reglementările locale. 

 

Substanțe de foarte inalt îngrijorare 
(SVHC) in conformitate la A AJUNGE, Articolul 57 

The substanţă este nu enumerate la fel de SVHC. 

15.2 Chimic Siguranță evaluare: A chimic Siguranță evaluare are nu a fost efectuate. 

SECȚIUNE 16: ALTE INFORMAȚIE 
 Departamentul care emite FDS 

Departamentul de siguranță a produselor. 
 

 a lua legatura Numele persoanei: Jaya Sharma 
Id-ul de e-mail:j.sharma@sulphurmills.com 
Tel.: + 91 22 – 4345 222 
Fax: +91 224345/2245 

16 (A). Indicarea modificărilor, apoi versiunea anterioară 
modificată. Menționați cel secțiune Detalii care avea fost alterat. 

Secțiunea 1: Identificarea substanței/amestecului și a 
societății/întreprinderii 
Secțiunea 3: Compoziție/informații despre ingrediente 
Secțiunea 4: Măsuri de prim ajutor. 
Secțiunea 5: Măsuri de stingere a incendiilor 
Secțiunea 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală 
Secțiunea 7: Manipulare și depozitare. 
Secțiunea 8: Controlul expunerii/Protecția personală. 
Secțiunea 9: Proprietăți fizice și chimice. 
Secțiunea 10: Stabilitate și Reactivitate 
Secțiunea 11: Informații toxicologice. 
Secțiunea 12: Informații ecologice. 
Secțiunea 13: Considerații privind eliminarea 
Secțiunea 16: Alte informații 

16 (b). Abrevieri și acronime: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses 
par Route (Acordul european privind transportul rutier internațional al 
mărfurilor periculoase) 
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase 
IATA: Asociația Internațională a Transporturilor Aeriene 
GHS: Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a 
produselor chimice 
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale 
existente 
CAS: Chemical Abstracts Service (divizia American Chemical Society) 
LC50: concentrație letală, 50 la sută 
DL50: Doză letală, 50 la sută 
PBT: persistent, bioacumulativ și toxic 
vPvB : foarte persistent și foarte bioacumulativ  

16 (c). Referințe cheie în literatură și surse de date Sursă de date folosit în SDS: 
Secțiunea 2: GHS, a noua ediție revizuită 2021 
Secțiunea 2.3: 
https://echa.europa.eu/candidate-list-table 

Secțiunea 9: Pe baza datelor de testare 

Secțiunea 11 : Pe baza datelor de testare 

Secțiunea 12 : Pe baza datelor de testare 
Și Raportul științific al EFSA (2008) 221, 1-70 
Secțiunea 13.1.1: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-
recycling/implementation-waste-framework-directive_en 

Secțiunea 14: GHS, a noua ediție revizuită 2021 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/implementation-waste-framework-directive_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/implementation-waste-framework-directive_en
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16 (d). Declamator Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, 
aceasta nu va constitui o garanție pentru nicio caracteristică specifică 
a produsului și nu va stabili o relație contractuală valabilă din punct de 
vedere juridic. 

 


