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

Texte de avertizare: Pericol
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
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 naţionale.
● 2.2.2. Conţine:

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

SECŢIUNEA 2 :

COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPOZIȚIA
4.1. Descrierea măsurilor 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



Inhalare
Irită căile respiratorii.
În contact cu pielea
Contactul cu pielea poate provoca reacţii alergice. (Simptome: mâncărime, roşeaţa pielii,
erupţii cutanate).
În contact cu ochii
Pericol de daune grave ale ochilor (durere, laceraţie, iritaţie, tumefiere a conjunctivei).
Ingerare
Provoacă stări de greaţă/vărsături şi diaree.
În cazurile grave poate induce hiperactivitate, convulsii, paralizie şi stop respirator.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată și tratamentele speciale
necesare

SECŢIUNE 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
În timpul încălzirii se pot forma vapori/gaze nocive pentru sănătate.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
Acţiuni de protecţie
Răciţi cu apă recipientele care nu ard şi după posibilităţi îndepărtaţi-le din zona incendi

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
Se va păstra în containere etichetate corespunzător.
7.2.4. Instrucţiuni pentru amenajarea depozitelor
-
7.2.5. Alte date cu privire la condiţiile de depozitare
-
7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
Recomandări
Insecticid. Folosiţi numai ca regia.
Soluţii speciale pentru industrie



SECŢIUNEA 4:
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
SR EN 482+A1:2016 ver.eng. Expunere la locul de muncă. Cerinţe generale pentru
performanţa procedurilor de măsurare a agenţilor chimici. SR EN 689:2018 ver.eng.
Expunere la locul de muncă. Măsurarea expunerii prin inhalarea de agenţi chimici. Strategie
pentru verificarea conformităţii cu valori limită de expunere profesională.

8.1.3. DNEL/DMEL 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).

SECŢIUNEA 5:
CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor
13.1.1. Eliminarea produsului/ambalajului
Eliminarea resturilor de produs
Permiteţi unui colector autorizat /procesator de deşeuri periculoase.
Ambalare
Predaţi ambalajele goale unui colector autorizat de deşeuri.
13.1.2. Metode de tratare a deşeurilor
-
13.1.3. Posibilităţile de scurgere în canalizare
-
13.1.4. Observaţii
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând
deseurile, inclusiv deseurile periculoase. HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.



HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea
ambalajelor si deseurilor de ambalaje.


