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FIŞA CU DATE DE SECURITATE
PROTECTOR NATURAL AEROSOL

În conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Anexa II, modificat. Regulamentul Comisiei (UE) Nr.
2015/830 din 28 mai 2015.

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Numele produsului PROTECTOR NATURAL AEROSOL

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări idenitificate Insecticid.

Utilizări contraindicate Nu sunt identificate utilizări specifice contraindicate.

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Furnizor PelGar International Ltd
Unit 13
Newman Lane
Alton
Hampshire
GU34 2QR
United Kingdom
+44(0)1420 80744
christine.unsworth@pelgar.co.uk

EU Legal Representative PelGar International Limited 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, France

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

Număr de telefon care poate fi
apelat în caz de urgenţă

+44(0)1420 80744 (Monday - Friday 9.00am - 5pm GMT)

1/14



Data revizuirii: 04.11.2021 Revizuire: 20 Înlocuieşte data: 11.10.2019

PROTECTOR NATURAL AEROSOL

Număr de telefon naţional
care poate fi apelat în caz de
urgenţă

Austria: +43 1 406 43 43
Belgium: 070 245 245
Bulgaria: +359 2 9154 233
Croatia: +3851 2348 342
Cyprus: 1401
Czech Republic: +420 224 919 293, +420 224 915 402
Denmark: +45 8212 1212
Estonia: 16662
Finland: 0800 147 111
France: + 33 (0)1 45 42 59 59
Germany: +44 (0)1420 80744 (9am-5pm Monday- Friday GMT)
Greece: (0030) 2107793777
Hungary: +36-80-201-199
Iceland: (+354) 543 1000 / 112
Ireland: Members of Public: +353 (01) 809 2166. (8am-10pm daily)
Ireland: Healthcare Professionals: +353 (01) 809 2566 (24 hour service)
Italy: 0382-24444
Latvia: +371 67042473
Liechtenstein: +44 (0)1420 80744 (9am-5pm Monday- Friday GMT)
Lithuania: +370 (85) 2362052
Luxembourg: 8002 5500
Malta:  +44 (0)1420 80744 (9am-5pm Monday- Friday GMT)
Netherlands: +31(0)30 274 8888 Healthcare Professionals only
Norway: 22 59 13 00
Poland:  +44 (0)1420 80744 (9am-5pm Monday- Friday GMT)
Portugal: +351 800 250 250
Romania: +40213183606
Slovakia: +421 2 5477 4166
Slovenia: 112
Spain: +34 91 562 04 20
Sweden: 112 – Begär Giftinformation

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificare (CE 1272/2008)
Pericole fizice Aerosol 1 - H222, H229

Pericole pentru sănătate Iritarea Pielii 2 - H315 STOT SE 3 - H336

Pericole pentru mediu Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

2.2. Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol

            

Cuvânt de avetizare Pericol

Fraze de pericol H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
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PROTECTOR NATURAL AEROSOL

Fraze de precauţie P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse
de aprindere. Fumatul interzis.
P251 Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.
P261 Evitaţi să inspiraţi spray-ul.
P264 Spălaţi-vă pielea contaminată bine după utilizare.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o
poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P312 Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic dacă nu vă simţiţi
bine.
P332+P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
P362+P364 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
P391 Colectaţi scurgerile de produs.
P403+P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P405 A se depozita sub cheie.
P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/
122 °F.
P501 Aruncaţi conţinutul/ recipientul în conformitate cu reglementările naţionale.

Informaţii suplimentare privind
eticheta

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
EUH 208 Contains Chrysanthemum Cinerariaefolium extract. May produce an allergic
reaction.

UFI UFI: YH90-209A-N00K-UF7M

Conţine HEPTANE

2.3. Alte pericole

Not known

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

SHAP 70 (Specialised Hydrocarbon Aerosol Propellant) 30-60%

Numărul CAS: 68476-85-7 Numărul CE: 270-704-2

Clasificare
Flam. Gas 1A - H220
Press. Gas (Liq.) - H280

Hamsol IPG 10-30%

Numărul CAS: 90622-57-4 Numărul CE: 292-459-0 Numărul de înregistrare REACH: 01-
2119472146-39-XXXX

Clasificare
Flam. Liq. 3 - H226
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 4 - H413
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HEPTANE 5-10%

Numărul CAS: 64742-49-0 Numărul CE: 265-151-9 Numărul de înregistrare REACH: 01-
2119475515-33-XXXX

Clasificare
Flam. Liq. 2 - H225
Iritarea Pielii 2 - H315
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Hamsol IPJ 1-5%

Numărul CAS: 93763-35-0 Numărul CE: 926-141-6 Numărul de înregistrare REACH: 01-
2119487488-18-XXXX

Clasificare
Asp. Tox. 1 - H304

PIPERONYL BUTOXIDE TECHNICAL 1-5%

Numărul CAS: 51-03-6 Numărul CE: 200-076-7 Numărul de înregistrare REACH: 01-
2119537431-46-XXXX

Factorul M (acut) = 1 Factorul M (cronic) = 1

Clasificare
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Pyrethrum 50% Pale Extract (Chrysanthemum
cinerariaefolium extract in Petroleum Distillates - from open
and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained
with supercritical carbondioxide)

<1%

Numărul CAS: 89997-63-7 Numărul CE: 289-699-3

Factorul M (acut) = 100 Factorul M (cronic) = 100

Clasificare
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H332
Skin Sens. 1B - H317
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Textul integral pentru toate frazele de pericol este prezentat în Secţiunea 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informaţii generale Consultaţi medicul dacă starea de disconfort continuă. Arătaţi această fişă cu date de
securitate personalului medical.
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Inhalare Transportaţi persoana afectată la aer liber şi menţineţi-o la căldură şi în stare de repaus, într-o
poziţie confortabilă pentru respiraţie. Menţineţi o cale respiratorie deschisă. Slăbiţi
îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata sau cureaua. Atunci când respiraţia este
dificilă, personal instruit corespunzător poate asista persoana afectată prin administrarea de
oxigen. Consultaţi medicul. Aşezaţi persoana inconştientă pe o parte în poziţia de recuperare
şi asiguraţi că poate respira.

Ingerare Clătiţi bine gura cu apă. Daţi să bea câteva pahare mici de apă sau lapte. Opriţi în cazul în
care persoana afectată se simte rău întrucât vomitatul poate fi periculos. Nu administraţi nimic
pe gură unei persoane inconştiente. Aşezaţi persoana inconştientă pe o parte în poziţia de
recuperare şi asiguraţi că poate respira. Ţineţi persoana afectată sub observaţie. Consultaţi
medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă.

Contactul cu pielea Clătiţi cu apă.

Contactul cu ochii Scoateţi lentilele de contact şi deschideţi larg pleoapele. Clătiţi cu apă. Consultaţi medicul
dacă starea de disconfort continuă.

Protecţie pentru cei care
acordă primul ajutor

Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat în timpul oricărei
acţiuni de salvare.

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Informaţii generale Gravitatea simptomelor descrise vor varia în funcţie de concentraţia şi durata expunerii.

Inhalare O singură expunere poate provoca următoarele efecte adverse: Durere de cap. Greaţă, vomă.
Depresia sistemului central nervos. Somnolenţă, ameţeli, dezorientare, vertij. Efect narcotic.

Ingestie Din cauza naturii fizice a acestui produs, este puţin probabil că ingestia va avea loc.

Contactul cu pielea Roşeaţă. Iritant pentru piele.

Contactul cu ochii Poate fi uşor iritant pentru ochi. Poate provoca disconfort.

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Note pentru doctor Trataţi simptomatic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere
corespunzătoare

Produsul este inflamabil. Stingeţi cu spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulbere
uscată sau ceaţă de apă. Folosiţi medii de stingere ale incendiilor adecvate pentru incendiul
înconjurător.

Mijloace de stingere
necorespunzătoare

Nu folosiţi jet de apă ca material de stingere, pentru că acesta va extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Pericole specifice Recipientele pot sări în aer violent sau exploda atunci când sunt încălzite, datorită presiunii
excesive acumulate. Recipientele cu aerosoli care explodează pot fi propulsate din incendiu
cu mare viteză. Dacă recipientele cu aerosoli sunt perforate, trebuie avută grijă datorită
evacuării rapide a propelantului şi conţinutului sub presiune. Vaporii pot forma amestecuri
explozive cu aerul.

Produse combustibile
periculoase

Descompunerea termică sau produsele de combustie pot include următoarele substanţe:
Gaze sau vapori nocivi.

5.3. Recomandări destinate pompierilor
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Măsuri de protecţie în timpul
stingerii incendiului

Evitaţi să respiraţi gaze de ardere sau vapori. Evacuaţi zona. Staţi cu spatele împotriva
vântului pentru a evita inhalarea de gaze, vapori, aburi şi fum. Ventilaţi spaţiile închise înainte
de a intra în ele. Răciţi recipientele expuse la căldură cu apă pulverizată şi indepărtaţi-le din
zona de incendiu dacă se poate face fără risc. Răciţi recipientele expuse la flăcări cu apă un
timp îndelungat după ce incendiu a fost stins. În cazul în care o scurgere sau deversare nu s-
a aprins, utilizaţi apă pulverizată pentru a dispersa vaporii şi proteja persoanele care opresc
scurgerea. Evitaţi eliberarea în mediul acvatic. Controlaţi scurgerea apei prin oprirea
răspândirii şi păstrarea ei în afara canalizării şi cursurilor de apă. Dacă apare riscul de poluare
a apei, notificaţi autorităţile competente.

Echipament de protecţie
special pentru pompieri

Purtaţi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu presiune pozitivă şi îmbrăcăminte de protecţie
adecvată. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie)
conformă cu standardul european EN 469, va oferi un nivel de protecţie de bază în caz de
accidente chimice.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Precauţii personale Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie aşa cum se specifică în Secţiunea 8 din această fişă cu
date de securitate. Nu se întreprinde nici o acţiune fără o pregătire corespunzătoare sau care
implică un risc personal. Nu atingeţi sau călcaţi în materialul vărsat. Evacuaţi zona. Risc de
explozie. Asiguraţi o ventilaţie adecvată. Fumatul, scântei, flăcări sau alte surse de aprindere
sunt interzise în apropierea scurgerilor. Scoateţi imediat orice îmbrăcăminte care devine
contaminată.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

Precauţii pentru mediul
înconjurător

Evitaţi eliberarea în sistemul de canalizare sau cursuri de apă sau pe sol. Evitaţi eliberarea în
mediul acvatic.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metode pentru curăţenie Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie aşa cum se specifică în Secţiunea 8 din această fişă cu
date de securitate. Curăţaţi imediat scurgerile si eliminaţi deşeurile în siguranţă. Eliminaţi
toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Fumatul, scântei,
flăcări sau alte surse de aprindere sunt interzise în apropierea scurgerilor. În condiţii normale
de manipulare şi depozitare, scurgerile din recipientele cu aerosoli sunt puţin probabile. Dacă
recipientele cu aerosoli sunt perforate, trebuie avută grijă datorită evacuării rapide a
propelantului şi conţinutului sub presiune. Scurgeri mici: Ştergeţi cu o cârpă absorbantă şi
eliminaţi în condiţii de siguranţă. Scurgeri mari: Dacă produsul este solubil în apă, diluaţi
scurgerea cu apă şi curăţaţi utilizând un mop. Alternativ, sau dacă nu este solubil în apă,
absorbiţi scurgerea cu un material inert, uscat şi plasaţi-l într-un container adecvat pentru
eliminararea deşeurilor. Spălaţi bine zona contaminată cu multă apă. Spălaţi bine după ce v-
ati ocupat de o scurgere. Periculos pentru mediu. A nu se arunca la canalizare. Pentru
eliminarea deşeurilor, consultaţi secţiunea 13.

6.4. Trimiteri către alte secţiuni

Trimiteri către alte secţiuni Pentru protecţie personală, a se vedea Secţiunea 8. A se vedea Secţiunea 11 pentru
informaţii suplimentare privind pericolele pentru sănătate. A se vedea secţiunea 12 pentru
informaţii suplimentare privind pericolele ecologice. Pentru eliminarea deşeurilor, consultaţi
secţiunea 13.

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
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Precauţii privind utilizarea Citiţi şi urmaţi recomandările producătorului. Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie aşa cum se
specifică în Secţiunea 8 din această fişă cu date de securitate. A se păstra departe de hrană,
băuturi şi hrană pentru animale. Evitaţi expunerea recipientelor cu aerosoli la temperaturi
ridicate sau la lumina directă a soarelui. Produsul este inflamabil. A se păstra departe de
surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul
interzis. Evitaţi eliberarea în mediul acvatic. A nu se manipula decât după ce au fost citite şi
înţelese toate măsurile de securitate. Nu manipulati ambalaje sparte fără echipament de
protecţie. Nu refolosiţi recipientele goale. Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau
unei alte surse de aprindere. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare. Sprayul se va
evapora şi răci rapid şi poate provoca degerătură sau arsuri reci în caz de contact cu pielea. A
se evita contactul cu ochii. Evitaţi inhalarea de vapori şi spray/ceaţă.

Sfaturi privind igiena
profesională generală

Spălaţi imediat pielea dacă se contaminează. Scoateţi îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi
îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Precauţii privind depozitarea Depozitaţi departe de materiale incompatibile (a se vedea secţiunea 10). A se depozita sub
cheie. Păstraţi departe de materiale oxidante, caldură şi flăcări. A se păstra numai în
ambalajul (recipientul) original. Păstraţi ambalajul (recipientul) închis ermetic, într-un loc
răcoros, bine ventilat. Păstraţi recipientele în poziţie verticală. Protejaţi recipientele pentru a
nu se deteriora. A se proteja de lumina solară. Nu depozitaţi lângă surse de căldură sau
expuneţi la temperaturi ridicate. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50°C/122 °F.

Clasa de depozitare Depozitare pentru diverse materiale periculoase.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizarea finală
specifică/Utilizări finale
specifice

Utilizările identificate pentru acest produs sunt detaliate in secţiunea 1.2.

Descrierea utilizării Pesticide

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

8.2. Controale ale expunerii

Echipament de protecţie

      

Controale tehnice
corespunzătoare

Asiguraţi ventilaţie adecvată de evacuare generală şi locală. Asiguraţi că sistemul de ventilaţie
este întreţinut şi testat în mod regulat. Ventilaţia generală bună trebuie să fie adecvată pentru
a controla expunerea lucrătorului la contaminanţii din aer. Respectaţi limitele de expunere
profesională pentru produsul sau ingredientele.

Protecţia ochilor/feţei Cu excepţia cazului în care evaluarea arată că este necesar un grad mai ridicat de protecţie,
următoarea protecţie trebuie purtată: Ochelari de siguranţă cu fixare strânsă.

Protecţia mâinilor Purtaţi mănuşi de protecţie. Mănuşile cele mai potrivite trebuie să fie alese prin consultare cu
producătorii/furnizorii de mănuşi, care pot oferi informaţii privind timpul de penetrare a
materialului pentru mănuşi. Pentru a proteja mâinile de produse chimice, mănuşile trebuie să
respecte standardul european EN 374. Având în vedere datele specificate de către
producătorul de mănuşi, verificaţi în timpul utilizării că mănuşile îşi păstrează proprietăţile de
protecţie şi schimbaţi-le imediat ce este detectată o deteriorare. Sunt recomandate modificări
frecvente.
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Protecţia altor părţi de corp şi
piele

Purtaţi îmbrăcăminte adecvată pentru a împiedica un contact repetat sau prelungit cu pielea.

Măsuri de igienă Spălaţi după utilizare şi înainte de a mânca, fuma sau folosi toaleta. A nu mânca, bea sau
fuma în timpul utilizării produsului.

Protecţia respiraţiei Asiguraţi că întreg echipamentul de protecţie respiratorie este adecvat pentru utilizarea
prevăzută şi poartă marcajul "CE". Verificaţi că masca se potriveşte bine şi filtrul este
schimbat în mod regulat. Cartuşele filtrante combinate şi pentru gaz trebuie să respecte
standardul european EN 14387. Aparatele pentru respiraţie cu mască completă, cu cartuşe
filtrante inlocuibile trebuie să respecte standardul european EN 136. Aparatele de respiraţie
cu semimască şi sfert de mască cu cartuşe filtrante înlocuibile, trebuie să respecte
standardaul european EN 140.

Controlul expunerii mediului Păstraţi recipientul bine închis atunci când nu este utilizat. Emisiile generate de ventilaţie sau
echipamentul utilizat în procesul de muncă trebuie verificate pentru a se asigura că ele
respectă cerinţele legislaţiei privind protecţia mediului. În unele cazuri, epuratoare de fum,
filtre sau modificări tehnice ale echipamentului vor fi necesare pentru a reduce emisiile la
nivele acceptabile.

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect Aerosol.

Culoare Incolor până la galben pal.

Miros Mild (or faint). Kerosen.

Pragul mirosului Nu există informaţii disponibile.

pH Nu există informaţii disponibile.

Punctul de topire Nu există informaţii disponibile.

Punctul iniţial de fierbere şi
intervalul de fierbere

Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Punctul de aprindere Foarte inflamabil

Viteza de evaporare Nu există informaţii disponibile.

Factorul de evaporare Nu există informaţii disponibile.

Inflamabilitatea (solid, gaz) Nu există informaţii disponibile.

Limita superioară/inferioară de
inflamabilitate sau de explozie

Nu există informaţii disponibile.

Alte inflamabilitate Nu există informaţii disponibile.

Presiunea de vapori Nu există informaţii disponibile.

Densitatea vaporilor Nu există informaţii disponibile.

Densitatea relativă Min 0.725 to Max 0.755 g/mL

Densitatea vrac Nu există informaţii disponibile.

Solubilitatea (solubilităţile) Nu există informaţii disponibile.

Coeficientul de partiţie Nu există informaţii disponibile.

Temperatura de aprindere Nu există informaţii disponibile.
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Temperatura de
descompunere

Nu există informaţii disponibile.

Vâscozitatea Nu există informaţii disponibile.

Proprietăţi explozive Nu există informaţii disponibile.

Exploziv sub influenţa unei
flăcări

Nu sunt informaii disponibile.

Proprietăţi oxidante Nedeterminat.

9.2. Alte informaţii

Alte informaţii Water content <0.05%

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate A se vedea celelalte subsecţiuni ale acestei sectiuni pentru mai multe detalii.

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate Stabil la temperaturi ambiante normale şi atunci când este utilizat conform recomandărilor.
Stabil în condiţiile de depozitare prescrise.

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Posibilitatea de reacţii
periculoase

Următoarele materiale pot reacţiona puternic cu produsul: Agenţi oxidanţi.

10.4. Condiţii de evitat

Condiţii de evitat Evitaţi expunerea recipientelor cu aerosoli la temperaturi ridicate sau la lumina directă a
soarelui. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale de evitat Nici un material sau grup de materiale specific nu este probabil să reacţioneze cu produsul
pentru a produce o situaţie periculoasă.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produşi de descopunere
periculoşi

Nu se decompune atunci când este utilizat şi depozitat conform recomandărilor.
Descompunerea termică sau produsele de combustie pot include următoarele substanţe:
Gaze sau vapori nocivi.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicitate acută - orală
Note (orală LD₅₀ mg/kg) Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută - dermală
Note (dermală LD₅₀ mg/kg) Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate acută - inhalare
Note (inhalare LC₅₀) Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Corodarea/iritarea pielii
Date provenite din studii pe
animale

Iritant.

Lezarea gravă/iritarea ochilor
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PROTECTOR NATURAL AEROSOL

Lezare/iritare gravă a ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea căilor respiratorii
Sensibilizarea căilor
respiratorii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea pielii
Sensibilizarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative
Genotoxicitate - in vitro Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerogenitatea
Cancerigenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

IARC cancerigenitate Nici unul dintre ingrediente nu este listat sau exceptat.

Toxicitatea pentru reproducere
Toxicitatea pentru
reproducere -fertilitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitatea pentru
reproducere - dezvoltare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate asupra organelor ţintă specifice – expunere unică
STOT - expunere unică STOT SE 3 - H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Organe ţintă Sistemul nervos central

Toxicitate asupra organelor ţintă specifice – expunere repetată
STOT - expunere repetată Nu este clasificat ca fiind toxic asupra unui organ ţintă specific în urma expunerii repetate.

Pericol prin aspirare
Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informaţii generale Gravitatea simptomelor descrise vor varia în funcţie de concentraţia şi durata expunerii.

Inhalare O singură expunere poate provoca următoarele efecte adverse: Durere de cap. Greaţă, vomă.
Depresia sistemului central nervos. Somnolenţă, ameţeli, dezorientare, vertij. Efect narcotic.

Ingerare Din cauza naturii fizice a acestui produs, este puţin probabil că ingestia va avea loc.

Contactul pielea Roşeaţă. Iritant pentru piele.

Contactul cu ochii Poate fi uşor iritant pentru ochi. Poate provoca disconfort.

Cale de expunere Ingerare Inhalare Contact cu pielea şi/sau ochii

Organe ţintă Sistemul nervos central

Toxicity of ingredients Chrysanthemum cinerariaefolium extract : LD50 rat (oral) 1030 mg/kg. LD50 rat (dermal)
>2000 mg/kg.
LC50 rat (Inhalation) 2.3 mg/L, 4 hours.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

Ecotoxicitate Produsul conţine o substanţă care este foarte toxică pentru organismele acvatice si care
poate provoca efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.

12.1. Toxicitate
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PROTECTOR NATURAL AEROSOL

Toxicitate Aquatic Acute 1 - H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. Aquatic Chronic 1 - H410 Foarte
toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.2. Persistenţă şi degradabilitate

Persistenţă şi degradabilitate Degradabilitatea produsului nu este cunoscută.

12.3. Potenţial de bioacumulare

Potanţial de bioacumulare Nu există date disponibile privind bioacumularea.

Coeficientul de partiţie Nu există informaţii disponibile.

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitatea Produsul conţine compuşi organici volatili (COV) care se vor evapora uşor de pe toate
suprafeţele.

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse Nici unul/una cunoscut/ă.

Toxicity of ingredients Chrysanthemum cinerariaefolium extract:

LC50 (Rainbow Trout) 96 Hr 0.0052mg/L
LC50 (Daphnia Magna) 48 Hr 0.12 mg/L

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Informaţii generale Generarea de deşeuri trebuie să fie redusă la minimum sau evitată pe cât posibil. Refolosiţi
sau reciclaţi produsele ori de câte ori este posibil. A nu se arunca acest produs şi recipientul
său decât după ce s-au luat toate precauţiile. Când se manipulează deşeurile, trebuie să fie
luate în considerare măsurile de siguranţă care se aplică la manipularea produsului. Trebuie
avută grijă atunci când manipulaţi recipientele goale care nu au fost bine curăţate sau clătite.
Recipientele goale sau garniturile acestora pot reţine urme de reziduuri ale produselor şi, prin
urmare, să fie potenţial periculoase.

Metode de eliminare A nu se arunca la canalizare. Recipientele goale nu trebuie perforate sau incinerate din cauza
riscului de explozie. Eliminaţi produsele excedentare şi cele care nu pot fi reciclate prin
intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. Deşeurile, reziduurile,
recipientele goale, hainele de lucru aruncate şi materialele de curăţare contaminate trebuie să
fie colectate în recipiente desemnate, etichetate cu conţinutul lor.

Clasa de deşeu Eliminarea deşeurilor numărul cheii de EWC este 20 01 19 (pesticide).

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

General Pentru informaţii privind încărcarea limitată/ambalajul cu o cantitate limitată, consultaţi
documentaţia formală relevantă utilizând datele prezentate in această secţiune.

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR/RID) 1950

Nr. ONU (IMDG) 1950

Nr. ONU (ICAO) 1950

Nr. ONU (ADN) 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
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PROTECTOR NATURAL AEROSOL

Denumirea corectă pentru
expediţie (ADR/RID)

AEROSOLS

Denumirea corectă pentru
expediţie (IMDG)

AEROSOLS (CONTAINS Pyrethrum 50% Pale Extract (Chrysanthemum cinerariaefolium
extract in Petroleum Distillates - from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium
obtained with supercritical carbondioxide), HEPTANE)

Denumirea corectă pentru
expediţie (ICAO)

AEROSOLS

Denumirea corectă pentru
expediţie (ADN)

AEROSOLS

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa ADR/RID 2.1

Cod clasificare ADR/RID 5F

Eticheta ADR/RID 2.1

Clasa IMDG 2.1

Clasa/divizia ICAO 2.1

Clasa ADN 2.1

Etichete de transport

14.4. Grupul de ambalare

Grupul de amblare ADR/RID None

Grupul de ambalare IMDG None

Grupul de ambalare ICAO None

Grupul de ambalare ADN None

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Substanţă periculoasă pentru mediu/poluant marin

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

Transportaţi întotdeauna în recipiente închise care sunt în poziţie verticală şi sigure. Asiguraţi că persoanele care transporta
produsul ştiu ce să facă în  caz de accident sau scurgere.

EmS F-D, S-U

Categoria de transport ADR 2

Codul de restricţie pentru
tunel

(D)

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC
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Transport in vrac, în
conformitate cu Anexa II de la
MARPOL 73/78 si Codului
IBC

Nu se aplică.

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau
amestecul în cauză

Legislaţia UE Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH) (cu modificări).
Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 2015/830 din 28 mai 2015.
Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor
(cu modificări).
Directiva Consiliului din 20 Mai 1975 privind apropierea legislaţiilor statelor membre
referitoare la generatoarele de aerosoli (75/324/CEE)

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Nu a fost efectuată evaluarea securităţii chimice.

Inventare

UE (EINECS/ELINCS)
Nici unul dintre ingrediente nu este listat sau exceptat.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Abrevieri si acronime utilizate
in fişa cu date de securitate

ADR:  Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase.
ADN:  Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile
navigabile interioare.
RID:  Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile
ferate.
IATA:  Asociaţia Internaţională pentru Transport Aerian.
ICAO:  Instruciuni tehnice privind sigurana transportului aerian al bunurilor periculoase.
IMDG:  Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase.
CAS:  Chemical Abstracts Service.
ATE:  Estimare a toxicităţii acute.
LC50:  Concentraţie letală până la 50 % din populaţia-test.
LD50:  Doză letală până la 50 % din populaţia-test (doză letală medie).
EC₅₀:  Concentraţia efectivă a substanţei care produce 50% din reacţia maximă.
PBT:  Substanţă persistentă, bioacumulativă şi toxică.
vPvB:  Foarte persistente şi foarte bioacumulative.

Abrevieri i acronime privind
clasificarea

Aerosol = Aerosol
Skin Irrit. = Iritarea pielii
STOT SE = Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere
Aquatic Acute = Periculos pentru mediul acvatic (acut)
Aquatic Chronic = Periculos pentru mediu acvatic (cronic)

Informaţii generale Informaţiile conţinute în această fişă de date de securitate este considerat a fi adevărate şi
corecte, ca de la eliberarea data. Acuratetea şi completitudinea informaţiilor şi orice
recomandari sau sugestii sunt făcute fără sau garanţie. Deoarece condiţiile de utilizare sunt
controlate de compania noastra, este responsabilitatea utilizatorului de a determina conditiile
de utilizare în condiţii de siguranţă pentru acest produs.
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PROTECTOR NATURAL AEROSOL

Proceduri de clasificarea în
conformitate cu Regulamentul
(CE) 1272/2008

STOT SE 3 - H336: Iritarea Pielii 2 - H315: Aquatic Acute 1 - H400: Aquatic Chronic 1 - H410:
Aerosol 1 - H222, H229:

Sfaturi privind pregătirea Numai personalul calificat trebuie să folosească acest material.

Comentarii privind revizuirea Risks recalculated to ensure data is up to date

Data revizuirii 04.11.2021

Revizuire 20

Înlocuieşte data 11.10.2019

Numărul FDS 20593

Frazele de pericol complete H220 Gaz extrem de inflamabil.
H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H226 Lichid şi vapori inflamabili.
H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.
H302 Nociv în caz de înghiţire.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Aceste informaţii se referă numai la materialul specific desemnat şi nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat în
combinaţie cu orice alte materiale sau în orice proces. Astfel de informaţii sunt, în cea mai bună cunoaştere şi credinţă a
companiei, exacte şi sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o condiţie, garanţie sau reprezentare nu se
face pentru exactitatea, siguranţa sau completitudinea lor.  Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cât de adecvate
sunt aceste informaţii pentru uzul său propriu.
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