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

Texte de avertizare: atenţie
● H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

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

● P272 Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

● P273 Evitaţi dispersarea în mediu.

● P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

● P333 + P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.

● P391 Colectaţi scurgerile de produs.

● P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul în acord cu regulamentele
locale/regionale/naţionale/internaţionale

2.2.2.

CONȚINE:
permetrin (ISO) (CAS: 52645-53-1, EC: 258-067-9, Index: 613-058-00-2)
2.3. Alte pericole
Nu există date

SECŢIUNEA 2 :
Măsuri de prim ajutor

Informaţii/măsuri generale
Nu daţi victimei inconştiente nimic să mănânce sau să bea. Întindeţi victima în poziţie de

repaus şi asiguraţi-vă că are căile respiratorii funcţionale.

La inhalare (excesivă)
Scoateţi victima la aer curat – părăsiţi zona contaminată. La 5 minute după clătire îndepărtaţi
lentilele de contact, dacă este cazul, şi continuaţi clătirea.

În contactul cu pielea



Îndepărtaţi toate hainele contaminate. Spălaţi imediat cu multă apă şi săpun părţile corpului
care au venit în contact cu produsul. La apariţia simptomelor, solicitaţi asistenţă medicală.

În contact cu ochii spălaţi imediat ochii deschişi, chiar şi sub pleoape, cu apă din abundenţă.
Solicitaţi ajutorul medicului.

În caz de ingestie
Nu vă provocaţi vărsături! Clătiţi bine gura cu apă. Clătiţi gura şi beţi apă (1-2 pahare).
Arătaţi-i medicului fişa de siguranţă sau eticheta.
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

În contact cu pielea
Contactul cu pielea poate provoca reacţii alergice. (Simptome: mâncărime, roşeaţa pielii,
erupţii cutanate).

4.3. Menţionarea asistenţei medicale imediate şi a tratamentelor speciale

SECŢIUNEA 3 :
MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace corespunzătoare de stingere a incendiilor
Dioxid de carbon CO2, pulbere de stingere, jet de apă pulverizat, spumă rezistentă la alcool.
Mijloace de stingere necorespunzătoare
Jet direct de apă.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză
Produse de ardere periculoase
-
5.3. Recomandări destinate pompierilor
Acţiuni de protecţie
Răciţi cu apă recipientele care nu ard şi după posibilităţi îndepărtaţi-le din zona incendiului.
Echipament de siguranţă
Echipament complet de protecţie (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie) (EN 469) cu
aparat de respiraţie autonom (EN 137).
Date suplimentare
Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se acumulează la sol. Pot produce amestecuri explozive
împreună cu aerul.

SECŢIUNEA 4 :
MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie și proceduri de urgenţă
6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in̂ situati̦i de urgentă̦ Echipament individual de
protecţie
Purtaţi echipament personal de protecţie (capitolul 8).



Proceduri în caz de accident
Asiguraţi ventilarea adecvată.
6.1.2. Pentru personalul de intervenţii
-
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Prin îndiguire adecvată preveniţi scurgerile în apă/canale/canalizare sau în solul drenat. În
cazul unei deversări mai mari în apă sau în solul drenat, sunaţi centrul de informare.
6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curăţenie
6.3.1. Pentru restricţionare
-
6.3.2. Pentru curăţare
Absorbiţi produsul cu un material inert (absorbant, nisip), adunaţi-l în recipiente speciale şi
predaţi-l unui colector autorizat de deşeuri. Utilizaţi substanţe neutralizante.
6.3.3. Alte informaţii
-
6.4. Trimitere la alte secţiuni
Consultaţi de asemenea secţiunile 8 și 13.

SECŢIUNEA 5 :
MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
7.1.1. Măsuri de protecţie
Măsuri pentru prevenirea incendiilor
Asiguraţi o bună aerisire a încăperii.
Măsuri de prevenire a formării aerosolilor şi prafului
-
Măsuri de protecţie pentru mediul înconjurător.
-
7.1.2. Instrucţiuni cu privire la igiena de bază la locul de muncă
Aveţi grijă de igiena personală (spălarea mâinilor înainte de pauze şi după lucru). Nu
mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul lucrului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi
vapori/fum.
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
7.2.1. Depozitare
A se păstra într-un loc răcoros, bine aerisit. A se păstra departe de alimente, băuturi şi
furaje. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7.2.2. Material pentru ambalare
-
7.2.3. Cerinţe pentru spaţiu şi containere
-
7.2.4. Instrucţiuni pentru amenajarea depozitelor
-
7.2.5. Alte date cu privire la condiţiile de depozitare

SECŢIUNEA 6 :



. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1. Parametri de control
8.1.1. Valorile limită obligatorii pentru expunerea profesională
Nu există date
8.1.2. Informaţii cu privire la procedurile de monitorizare
Identificator titlu BS EN 14042:2003: Atmosfera la locul de munca.̆Ghid de aplicare si̦utilizare
a procedurilor de evaluare a expunerii la agenti̦chimici si̦biologici.

8.1.3. DNEL valori
Nu există date
8.1.4. PNEC valori
Nu există date
8.2. Controale ale expunerii
8.2.1. Control tehnic adecvat
Măsuri preventive de securitate
Aveţi grijă de igiena personală - spălarea mâinilor înainte de pauze şi după lucru.
Măsuri tehnice de prevenire a expunerii
Asiguraţi o ventilare bună şi evacuarea locală din locurile cu o concentraţie crescută.
8.2.2. Echipament individual de protecţie
protecţia ochilor
Ochelari de protecţie cu scuturi laterale de protecţie (EN 166).

protecţia mâinilor
Mănuşi de protecţie (EN 374).

SECȚIUNEA 7 :
PROPIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

- valoare pH
- Punct de topire/zona de topire
- Temperatura de fierbere
- Punct de aprindere
- Viteza de evaporare
- Punct de aprindere
- Limite de explozie
- Presiune a vaporilor
- Densitatea relativă a aburilor/vaporilor
- Densitate
- Solubilitate (cu menţiunea solventului)
- Coeficientul de repartiţie
- Autoinflamabilitate
- Temperatura de descompunere
- Vâscozitate
- Explozivitate
- Proprietăţi oxidante
9.2. Alte informaţii
- Observaţii:



SECŢIUNEA 8 :
STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate
-
10.2. Stabilitate chimică
Nu există date
Nu există date
Nu există date
Nu există date
Nu există date
Nu există date
Nu există date
Nu există date
Nu există date
Densitate:
0,9 – 1,05 g/cm3
apă: solubil
Nu există date Nu există date Nu există date Nu există date Nu există date Nu există date

SECŢIUNEA 9 :
INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1. Reglementările respectate
-Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH;
-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2006;
-HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a
preparatelor periculoase;
-HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;
-Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca ;
-HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici;
-Regulamentul(UE) nr.830/2015de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH.
15.1.1. Directiva 2004/42/CE
nu se aplică
15.2. Evaluarea securităţii chimice
Evaluarea siguranţei chimice nu a fost concepută.

Modificări ale fişei de siguranţă
-
Sursele fişei de siguranţă
-
Semnificaţia clauzelor H din punctul 3 din fişa de siguranţă
H302 Nociv în caz de înghiţire.



H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.


