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

Wetrok SintoClean HN

1.1. Element de identificare a produsului

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

Utilizarea substanţei/amestecului

Dezinfectanţi

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Institutul National de Sanatate Publica +40 21 31 83 6061.4. Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă:

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Categorii de pericol:

Corodarea/iritarea pielii: Cor. piele 1A

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Lez. oc. 1

Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic acut 1

Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic cronic 2

Fraze de pericol:

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă
2-aminoethanol, ethanolamine

Didecyldimethylammoniumchlorid

Cuvânt de avertizare: Pericol

Pictograme:

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de pericol

P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 

ochilor/echipament de protecţie a feţei.

P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea 

contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

P305+P351+P338 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 uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

P501

Fraze de precauţie
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Nici un pericol deosebit de mentionat. Va rugam sa acordati atentie in orice caz informatiilor din foaia cu date 

de siguranta.

2.3. Alte pericole

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.2. Amestecuri

Componenţi cu potenţial periculos

GreutateComponenteNr. CAS

Nr. CE Nr. Index Nr. REACH

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

141-43-5 2-aminoethanol, ethanolamine 5 - < 10 %

205-483-3 603-030-00-8

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314

7173-51-5 didecyldimethylammonium chloride 5 - < 10 %

230-525-2 612-131-00-6

Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 2; H301 H314 

H400 H411

584-08-7 Potassium carbonate 5 - < 10 %

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H302 H315 H319 H335

68439-49-6 Fatty alcohol polyglycol ether 5 - < 10 %

Eye Irrit. 2; H319

67-63-0 propan-2-ol, alcool izopropilic, izopropanol 1 - < 5 %

200-661-7 603-117-00-0

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi alineatul 16.

Informaţii suplimentare

Contine: Didecyldimethylammoniumchlorid 69.3 g/kg

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

In toate cazurile de nesiguranta sau daca se observa simptome, cereti sfatul medicului. Dacă este necesară 

consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Indicaţii generale

Se va avea grija sa se asigure o buna aerisire. Tratament medical necesar.

Dacă se inhalează

După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult apa. Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată şi 

spalaţi-o înainte de reutilizare. În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.

În caz de contact cu pielea

In caz de contact cu ochii clatiti imediat cu apa curenta timp de 10 pana la 15 minute cu pleoapele deschise si 

consultati oftalmologul.

În caz de contact cu ochii

Imediat spalarea gurii cu apa si se bea apoi multa apa. NU provocaţi voma. Posibile efecte daunatoare asupra 

omului si simptome posibile: Perforarea stomacului. Cereti imediat sfatul medicului. Nu dati sa bea nici o 

Dacă este ingerat
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substanta de neutralizare.

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

Pana acum nu sunt cunoscute simptome. La aparitia de simptome sau indoieli, cereti sfatul medicului.

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

Poate provoca reactrii alergice. In caz de fenomene alergice, indeosebi in zona respiratorie, consultati imediat 

medicul. In caz de accident sau indispozitie se va aduce imediat medicul (daca e posibil i se va arata eticheta).

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Pulbere de stingere uscata, Jet de picaturi de apa, Spuma

Mijloace de stingere corespunzătoare

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză

Neinflamabil. Formeaza cu aerul amestecuri explozibile. Produsul insusi nu arde.

Purtarea de masca de gaze autonoma si costum de protectie chimica. Costum de protectie integrala.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Pentru protejarea persoanelor si pentru racirea recipientilor pe baza de periculozitate se va instala o stropire 

continua cu apa. Vaporii se indeparteaza prin stropire cu apa. Colectati separat apa de stingere contaminata. 

Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.

Informaţii suplimentare

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. Utilizati echipament personal de protectie.

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător

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.

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Manipulare în siguranţă: vezi secţiunea 7

Echipament de protectie personal: vezi secţiunea 8

Debarasare si depozitare deseuri: vezi secţiunea 13

6.4. Trimitere la alte secţiuni

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

In caz de manipulare deschisa trebuie utilizate echipamente cu aspirare locala. A nu se inspira 

gazułfumułvaporii/aerosolii. Respectati instructiunile de intrebuintare. A se utiliza numai în locuri bine ventilate.

Măsuri de prevedere la manipulare

Produsul nu este: Arde. 

Produsul nu este: Exploziv.

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor

Protectie respiratorie este necesara la: > 30 Min Lucrari de curatire  / 8 h (schimb intreg)

Informaţii suplimentare

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

A se păstra ambalajul închis ermetic. A se păstra sub cheie. Depozitati intr-un loc accesibil numai persoanelor 

autorizate. Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in punctele critice. Se va feri de expunerea 

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi
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directa la soare. Depozitati in loc rece si uscat. Temperatura recomandata pentru depozitare: la temperatura 

camerei

Nu sunt necesare masuri deosebite.

Avize de depozitare comună

Temperatura minimala de depozitare: 15°C

Temperatura maxima de depozitare: 25°C

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Respectati instructiunile de utilizare de pe eticheta.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1. Parametri de control

Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici

Clasăfib/cm³mg/m³ppmDenumirea substanteiNr. CAS

8 ore1Etanolamină141-43-5 2,5

15 min3 7,6

Limite biologice tolerabile

Momentul 

recoltării

Indicator biologic LBT 

propuse

Material biologicDenumirea substanteiNr. CAS

67-63-0 Alcool izopropilic urină50 mg/l sfârşit schimbAcetona

8.2. Controale ale expunerii

In caz de manipulare deschisa trebuie utilizate echipamente cu aspirare locala. A nu se inspira 

gazułfumułvaporii/aerosolii.

Controale tehnice corespunzătoare

Dezbracati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. Inainte de a face pauze si la sfarsitul lucrului spalati 

temeinic mainile si fata, eventual faceti dus. Nu se va manca, bea, fuma, fuma, trage pe nas la locul de munca.

Măsuri de igienă

Protectie adecvata a ochilor: ochelari de protectie etans pentru gaze.

Protecţia ochilor/feţei

Trebuie sa fie purtate manusi de protectie testate DIN EN 374

Recomandare:: 

Material corespunzator: NBR (Nitril cauciuc)

Timp de patrundere (durata maxima de purtare) 480 min

In caz de utilizari speciale se recomanda probarea rezistentei la substante chimice a manusilor de protectie 

numite mai sus.

Protecţia mâinilor

A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.

Protecţia pielii

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie. 

Protecţie respiratorie
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Filtru respirator (masca completa sau garnitura piesa-gura) cu filtru: ABEK

galben deschis

lichidStare fizică:

Culoare:

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

caracteristicMiros:

Testat conform cu

pH-Valoare: 12.9

Modificări ale stării

nedeterminatPunctul de topire:

Nu sunt date disponibilePunctul iniţial de fierbere şi intervalul de 

fierbere:

> 65 °CPunct de aprindere:

Inflamabilitate

nu aplicabileSubstanţă solidă:

nu aplicabileGaz:

nedeterminatLimita minimă de explozie:

nedeterminatLimita maximă de explozie:

Temperatură de autoaprindere

nu aplicabileSubstanţă solidă:

nu aplicabileGaz:

Temperatura de descompunere: nedeterminat

Neoxidant.

Proprietăţi de întreţinere a arderii

Presiune de vapori:

  (la 20 °C)

23 hPa

Densitate (la 20 °C): 1.06 g/cm³

Solubilitate în apă: se poate amesteca

Solubilitate in alţi solvenţi

nedeterminat

nedeterminatCoeficient de partiţie:

Vâscozitate / dinamică:

  (la 20 °C)

30 mPa·s

nedeterminatDensitatea de vapori:

Viteză de evaporare: nedeterminat

9.2. Alte informaţii

nedeterminatConţinutul de corpuri solide:

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu apar reacţii periculoase la o manipulare şi depozitare corectă.

10.2. Stabilitate chimică

Substanţa este stabilă chimic în condiţiile recomandate de depozitare, folosire şi temperatură.
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10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Reactie exoterma cu: Acid, Peroxizi, Agent de oxidare. Substanţa este stabilă chimic în condiţiile recomandate 

de depozitare, folosire şi temperatură.

Conditii de evitat: ger. A se proteja de lumina solară.

10.4. Condiţii de evitat

Tineti departe de: Acid, Agent de oxidare, Peroxizi.

10.5. Materiale incompatibile

Substanţa este stabilă chimic în condiţiile recomandate de depozitare, folosire şi temperatură.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

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

ComponenteNr. CAS

SursaSpeciiDozăCalea de expunere Metodă

141-43-5 2-aminoethanol, ethanolamine

SobolanLD50 1515 

mg/kg
oral

IepuriLD50 1025 

mg/kg
IUCLIDdermal

inhalativ vapori ATE 11 mg/l

inhalativ aerosoli ATE 1.5 mg/l

7173-51-5 didecyldimethylammonium chloride

SobolanLD50 238 

mg/kg
oral OECD 410

IepuriLD50 3342 

mg/kg
dermal

584-08-7 Potassium carbonate

ATE 500 

mg/kg
oral

Iritaţie şi corosivitate

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

Efecte de sensibilizare

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.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică

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

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

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată

Pericol prin aspirare

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

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Procedeu de calcul. Produsul nu a 

fost testat.

Informaţii suplimentare privitor la examene
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SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

12.1. Toxicitatea

Foarte toxic pentru organismele acvatice. Toxic pentru mediul acvatic.

Nr. CAS Componente

[h] | [d]Toxicitate acvatică Doză SursaSpecii Metodă

2-aminoethanol, ethanolamine141-43-5

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 h IUCLIDLC50 150 mg/l Onchorhynchus 

mykiss

Toxicitate acută pentru 

alge

72 hErC50 22 mg/l Desmodesmus 

subspicatus

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 hCE50 65 mg/l Daphnia magna

didecyldimethylammonium chloride7173-51-5

Toxicitate acută pentru 

peşti

96 hLC50 0.19 

mg/l

Peste: Dickkopfelritze 

(Pimephales 

promelas)

Toxicitate acută pentru 

alge

96 hErC50 0.026 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD 201

Toxicitate acută pentru 

crustacea

48 hCE50 0.062 

mg/l

Daphnia magna 

(Puricele mare de 

apa)

OECD 211

Toxicitate pentru peşti NOEC 0.032 

mg/l

34 d Danio rerio OECD 210

Toxicitate pentru 

crustacee

NOEC 0.016 

mg/l

21 d Daphnia magna 

(Puricele mare de 

apa)

OECD 211

Toxicitate acută pentru 

bacterii

  (11 mg/l) 3 h Nămol activat OECD 209

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea

Agentul activ de suprafaţă conţinute în acest amestec corespunde criteriilor de biodegradabilitate prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr 648/2004 privind detergenţii.

Nr. CAS Componente

SursaValoareMetodă d

Evaluarea

didecyldimethylammonium chloride7173-51-5

     OCDE 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C 72% 28

     Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).

     OCDE 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A 93.3 28

     OCDE 303/ EEC 92/69/V, C10 91% 70

12.3. Potenţialul de bioacumulare

Produsul nu a fost testat.

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă

Log PowComponenteNr. CAS

141-43-5 -1,91 (25°C)2-aminoethanol, ethanolamine

In caz de patrundere in sol, produsul este mobil si poate contamina panza de apa freatica.

12.4. Mobilitatea în sol

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB

Substanţele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanţelor PBT/vPvB în 
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conformitate cu REACH, anexa XIII.

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

12.6. Alte efecte adverse

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Nu lasati sa ajunga in sol/subsol. 

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Procedeu de calcul. Produsul nu a 

fost testat.

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Îndepărtare a rezidurilor

Acest produs şi ambalajul său se vor depozita ca un deşeu periculos. 

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Nu lasati sa ajunga in sol/subsol. 

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

070699 DEŞEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE; deşeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, 

săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi cosmeticelor; deşeuri nespecificate

Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate

DEŞEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE; deşeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, 

săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi cosmeticelor; deşeuri nespecificate

070699

Ambalajele contaminate vor fi tratate la fel cu materialul.

Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU: UN1903

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

(didecyldimethylammonium chloride, 2-aminoethanol, ethanolamine)
14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

814.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

14.4. Grupul de ambalare: II

Etichete: 8

Cod de clasificare: C9

Clauze speciale: 274

Cantitate limitată (LQ): 1 L

Categoria de transport: 2

80Număr pericol:

Cod de restrictionare tunel: E

 E2

Alte Informatii utile (Transport rutier)

Transport naval (IMDG)

14.1. Numărul ONU: UN 1903

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

(didecyldimethylammonium chloride, 2-aminoethanol, ethanolamine)
14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:
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14.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

8

14.4. Grupul de ambalare: II

Etichete: 8

274Clauze speciale:

Cantitate limitată (LQ): 1 L

EmS: F-A, S-B

 E2

Alte Informatii utile (Transport naval)

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU: UN 1903

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  

(didecyldimethylammonium chloride, 2-aminoethanol, ethanolamine)
14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie:

814.3. Clasa (clasele) de pericol 

pentru transport:

III14.4. Grupul de ambalare:

Etichete: 8

Clauze speciale: A3 A803

Cantitate limitată (LQ) (avioane de 

pasageri):

1 L

Y841Passenger LQ:

Cantitate eliberată: E1

852IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane de pasageri):

5 LIATA-Cantitatea maximă (avioane de pasageri):

856IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane cargo):

60 LIATA-Cantitatea maximă (avioane cargo):

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

daPERICULOS PENTRU MEDIU: 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori

Atenţie: puternic caustic.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenţia MARPOL şi cu Codul IBC

nu aplicabile

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

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

substanţa sau amestecul în cauză

Reglementări UE

Avize suplimentare
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Fişa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Data revizuirii: 09.06.2016 

Wetrok SintoClean HN

Codul produsului: 641 Pagina 10 aparţinând 10

De retinut: Reglementarea (EG) Nr. 648/2004 despre Detergenti, Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind 

produselor biocide, 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Regulamente naţionale

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii 

juvenile (94/33/CE).

Restricţiile privind ocuparea forţei de 

muncă:

3 - puternică poluare a apeiClasă pericilitare a apelor (D):

Număr de înregistrare biocid: CHZN0995

15.2. Evaluarea securităţii chimice

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

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Abrevieri şi acronime

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.

H301 Toxic în caz de înghiţire.

H302 Nociv în caz de înghiţire.

H312 Nociv în contact cu pielea.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)

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 vihetok át ennek a biztonsági adatlapnak az 

adatai, amennyiben ebbol nem adódik kifejezetten valami más.

Alte indicaţii

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a 

furnizorului anterior.)
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