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distanţe conside
c sau exploda. D
deschisă şi alte 
elte care pot pro

 : 61 °
 : 80 °
 : 1,1 

uscare. După m
sultaţi secţiunea

ii accidentale, re

MPATIBILITĂŢ

est produs trebu
e soarelui. Evit

ozitate în poziţie

 : conf
 : 6 lun
 : min

caline şi puternic

a celor menţiona

26/06/201

erabile, pot form
Din cauza inflam
surse de aprind
oduce scântei. 

°C 
°C 
- 13,1 % volum 

manipularea prod
a 8. 

espectaţi instruc

ILE: 

uie depozitat izo
aţi condiţiile de
e verticală. Pe

form normelor c
ni 
. 5 °C, max. 25 

c acide. 

ate deja. 

4    

a amestecuri ex
mabilităţii sale, 
dere, la distanţă 

 25 °C 

dusului, spălaţi-v

cţiunile din cadru

olat de sursele e
e umiditate extr
ntru mai multe

curente. 

°C (recomandat
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CŢIUNEA 8: CO

1 

 
PARAME
 
Dacă un 
muncă p
respirator
agenţilor 
privind me
 
VALORI L
AGCIH 20
 
Toluen de
Peroxid d
TLV - valo
A4 - nu es
 
VALORI L
Nu sunt s
 
NIVEL DE
Nivelul de
directoare
substanţă
de experţ
Nivel deri
- efecte s
Peroxid d
Nivel deri
- efecte lo
Peroxid d
Nivel deri
 
Nu este a
 
(a) - expu
(-) - DNEL

E SECURITATE
gulamentul (CE) N

OLIVÉ TQ 10S 

ONTROLUL EX

ETRI DE CONTR

produs conţine
entru a stabili 
rie. Trebuie făc
chimici şi expu
etodele de stab

LIMITĂ ALE EX
011  

e vinil  
de dibenzoil 
oare limită de pr
ste clasificat ca 

LIMITĂ BIOLOG
stabilite. 

ERIVAT FĂRĂ E
erivat fără efec
e specifice incl
ă chimică. Valor
ţi. Deşi se consid
vat fără efect, m
istemice, acute 

de dibenzoil 
vat fără efect, m

ocale, acute şi c
de dibenzoil 
vat fără efect, p

aplicabil (produs

unere acută, pe 
L nu este dispon

E (REACH) 
Nr. 1907/2006 şi R

PUNERII / PRO

ROL: 

e ingrediente cu
eficienţa aeris

cută referire la 
unerea la agenţi
ilire a substanţe

XPUNERII PROF

rag; TWA - med
produs cancerig

GICE: 

EFECT (DNEL):
ct (DNEL) este 
use în REACH
rile OEL pot fi re
deră că protejea

muncitori: 
şi cronice: 

muncitori: 
cronice: 

populaţia genera

sul este detinat u

termen scurt, (c
nibil (fără datele

 
Regulamentul (UE)

OTECŢIA PERS

u limite de expu
irii sau altor m
standardul EN6
i chimici şi biolo

elor periculoase.

FESIONALE (TL
An 

1996 
1996 

die ponderată în 
gen pentru oam

: 
un nivel de ex

. Valoarea DN
ecomandate de 
ază sănătatea, v

DNE
mg/m
- (a)
DNE
mg/m
- (a)

ală: 

utilizării profesio

c) - expunere cro
e de înregistrare

) Nr. 453/2010 

ONALĂ 

unere, poate fi 
măsuri de contr
689, EN14042 
ogici. De aseme
. 

LV) 
TLV-TWA 
ppm 
50 
- 
timp, STEL - lim

meni. 

xpunere consid
EL poate fi dif
o anumită comp

valorile OEL sun
EL inhalare 
m3 

11,8 (c) 
EL inhalare 
m3 

- (c) 

onale sau indust

onică, pe termen
 REACH). 

 

necesară moni
rol şi/sau nece
şi EN482 privin
enea, trebuie fă

mg/m3 
242 
5,0 

mita de expuner

derată sigură, d
ferită de o limit
panie, o agenţie
nt derivate printr

DNE
mg/k
- (a)
DNE
mg/m
- (a)

riale). 

n lung sau repet

26/06/201

torizarea biolog
esitatea de utiliz
nd măsurile de 
ăcută referire la

TLV-STEL
ppm
100
-

re pe termen scu

derivat din date
tă de expunere
e guvernamenta
r-un proces dife
L cutanat 

kg bw/d 
6,60 (c) 

L cutanat  
m2 

- (c) 

tată. 

4    

gică, a persona
zare a echipam
evaluare a ex

a documentele n

L 
 mg/m
 483 
 - 

urt. 

ele privind toxic
e profesională (
ală de reglemen
rit de REACH. 

DNEL
mg/kg
 
DNEL
mg/cm
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naţionale de ori

m3 
Observaţii
 
A4 
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(OEL) pentru a
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L oral 
g bw/d 

- (a) -
L ochi 
m2 

- (a) -
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CONCEN
Concentra
- apă dulc
Peroxid d
- staţii de 
dulce şi s
Peroxid d
Concentra
- aer, sol 
Peroxid d
(-) - PNEC
 
CONTRO
MĂSURI 

Protejarea
Protejarea
apropiere
Protejarea
de protec
 
CONTRO
Ca măsur
marcajul 
întreţinere
puse la d
Mască: 

 

Ochelari d
protecţie:

 

Mască de
protecţie:
Mănuşi de
protecţie:

 

Încălţămin
Şorţ de p
Îmbrăcăm
protecţie:
Pericole te
# Nu este a
 
CONTROL
Evitaţi orice
Deversări p
Deversări î
Emisie în a
VOC (insta

E SECURITATE
gulamentul (CE) N

OLIVÉ TQ 10S 

NTRAŢIE PROG
aţie prognozată
ce, apă sărată ş
de dibenzoil 

tratare a apelor
sărată: 
de dibenzoil 
aţie prognozată
şi efecte pentru

de dibenzoil 
C nu este dispo

OLUL EXPUNER
TEHNICE: 

a sistemului res
a ochilor şi a feţ

ea zonei de lucru
a mâinilor şi pie

cţie pot ajuta la p

OLUL EXPUNER
ră generală de 
CE corespăunz

e, tipul şi caract
ispoziţie de cătr

 

Ma
65°
Cla
tre
dis
cor
vol

de 
 

 

Oc
reg

e 
 

Ma
ato

e 
 

 

Mă
Tim
cân
cu 
mă
exe
chi
ins
ext
apa

nte: Nu
rotecţie: Nu

minte de 
 Re

ermice: 
aplicabil (produsul

LUL EXPUNERII M
e deversări în med
pe sol: Împiedicaţi
în apă: Nu permite
atmosferă: Din cau
alaţii industriale): 

E (REACH) 
Nr. 1907/2006 şi R

GNOZATĂ FĂRĂ
 fără efect, orga
şi deversări inter

r uzate (STP) şi 

 fără efect, orga
 animale de pra

nibil (fără date d

RII: 

spirator: Evitaţia 
ţei: Se recoman
u. Nu purtaţi len
elii: Se recoman
protejarea zonel

RII PROFESION
prevenire şi sig
zător. Pentru m
teristicile PPE, 
re fabricanţii de 
ască de filtrare 
°C (EN14387). C
asa 3: capacitat
buie aleasă în 

spoziţie de căt
respunzător atu
lum. În cazul ex

chelari de prote
gulate în conform

ască de protecţie
omizare a lichidu
ănuşi rezistente 
mpul de impregn
nd contactul poa
timp de impre

ănuşilor cu nive
emplu, tempera
imice faţă de 

strucţiunile fabri
terioară a acest
ar semne de de

u. 
u. 

ecomandat. 

l este utilizat la tem

MEDIULUI: 
diul încornjurător. 
i contaminarea so
eţi accesul produs
uza volatilităţii, se 
Dacă acest produ

 
Regulamentul (UE)

Ă EFECT (PNEC
anisme acvatice
rmitente: 

sedimente în a

anisme terestre:
adă şi oameni: 

de înregistrare R

 
Asiguraţi a
realizat cu 
sunt suficie
profesional

inhalarea vapor
ndă amplasarea 
tile de contact.
dă amplasarea 
lor de piele expu

NALE: Directiva 
uranţă la locul d

mai multe inform
clasa de protec
PPE. 
de tip „A” (mar
Clasa 1: capaci
te mare de pân
funcţie de tipu

tre producători
unci când aerul 
istenţei concent

ecţie cu protecţi
mitate cu instruc

e împotriva stro
ului. 

la substanţele 
nare al material
ate fi prelungit s

egnare > 240 m
el de protecţie 2
atura) care afect
standardul stab
canţilor de măn
tora) pentru a e

egradare. 

mperatura camere

Evitaţi orice eliber
lului. 
ului în scurgeri, ca
pot produce emisi

us este utilizat într

) Nr. 453/2010 

C): 
: PNEC ap

mg/l 

pă PNEC ST
mg/l 

PNEC ae
mg/m3 

REACH). 

aerisirea adecva
ajutorul ventilaţ

ente pentru păs
ă, trebuie să pu
rilor. 
robinetelor de a

robinetelor de a
use. Cremele de

89/686/CEE ~ 9
de muncă, recom
maţii privind ech
cţie, marcaj, cat

o) pentru gaze 
tate redusă de p
nă la 10000 pp
ul şi concentraţ
i filtrelor. Ech
prezintă conce

traţiilor mari de v

e laterală adec
cţiunile fabricant

opilor de lichid (E

chimice (EN374
ului mănuşilor s

sau repetat, se r
minute. Atunci c
2 sau mai mare
tează negativ în
bilit EN374. Da
nuşi. Folosiţi te
evita contactul p

ei). 

rare în atmosferă.

analizare sau curs
ii în atmosferă în t
r-o instalaţie indus

 

pă dulce 

0,000600 
TP 

0,350 
er 

- 

ată. Acolo unde
ţiei locale şi a u
strarea concentr
urtaţi mijloace ad

apă curată, a su

apă curată, a su
e protecţie nu tre

96/58/CE: 
mandăm utilizar
hipamentele de 
tegorie, normă C

şi vapori ai com
până la 1000 pp
m. Pentru a ob
ţia agenţilor co
ipamentele de

entraţii mari de 
vapori, folosiţi a

cvată (EN166). 
tului. 

EN166), indicaţi

4). Nu folosiţi m
selectate trebuie
recomandă utiliz
când vor avea 
e, cu timp de im
n practică perio
atorită multitudi
ehnica adecvată
produsului cu p

suri de apă. 
timpul manipulării 
strială, trebuie ver

26/06/201

PNEC apă să
mg/l 
 0,0
PNEC sedime
mg/kg greuta
 0,3
PNEC sol 
mg/kg greuta
 0,0

e este posibil în
unei evacuări ge
raţiei de particu
decvate de prote

urselor sau sticle

urselor de apă î
ebuie aplicate d

rea echipamente
protecţie perso

CEN, etc.) trebu

mpuşilor organi
pm, Clasa 2: ca
bţine un nivel d
ontaminanţi prez
 protecţie res
vapori sau con
parate de respir

Curăţaţi ochela

 atunci când ex

mănuşi din PVC
e să corespundă
zarea mănuşilor 

loc doar conta
mpregnare > 30
oada de utilizare
nii de situaţii 
ă pentru scoate
ielea. Mănuşile 

şi utilizării. Evitaţi 
rificat dacă se ap

4    

ărată 

000060 

PN
m
 

ente 
ate uscată 
338 

PN
m
 

ate uscată 
0758 

PN
m
 

n mod rezonab
enerale bune. D
le şi vapori sub
ecţie respiratorie

elor cu apă pen

n apropierea zo
upă producerea

elor de protecţie
onală (depozita
uie să consultaţ

ci cu punct de 
pacitate medie d
e protecţie ade
zenţi, conform 
piratorie cu fi
ţinut de oxigen
rat independent

arii zilnic şi dez

xistă un risc de s

C deoarece PVC
ă perioadei de 
cu nivel de prot

acte scurte, se 
0 minute. Există
e a mănuşilor re
şi posibilităţi, t

erea mănuşilor 
trebuie să fie î

orice eliberare în 
lică Directiva 199
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NEC intermitent
mg/l 

0,0006
NEC sedimente

mg/kg greutate us
0,0338

NEC oral 
mg/kg bw/d 

6,67 

il, acest lucru t
acă aceste măs

b limitele de exp
e. 

tru spălarea och

onei de lucru. Cr
a expunerii. 

e personală (PP
re, utilizare, cu
ţi broşurile infor

fierbere mai ma
de până la 5000

ecvat, clasa de 
specificaţiilor p
ltre nu funcţio
 mai mic de 18
e. 

zinfectaţi-i la int

scurgere, difuza

C-ul absoarbe a
utilizare vizate. 
tecţie 5 sau mai
recomandă uti

ă mai mulţi facto
ezistente la sub
trebuie să ţineţ
(fără a atinge 
înlocuite imedia

atmosferă. 
99/13/CE privind li
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scată 
 

trebuie 
suri nu 
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hilor în 

remele 

PE), cu 
răţare, 
mative 

are de 
0 ppm, 
filtrare 
use la 

onează 
8% din 

tervale 

are sau 

acrilaţii. 
Atunci 

i mare, 
lizarea 
ori (de 

bstanţe 
ţi cont 
partea 
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emisiilor de
VOC: 9,6%

CŢIUNEA 9: PR

1 

INFORMA
Aspect 
- stare fiz
- culoare 
- miros 
- limită de
Valoarea 
- pH 
Modificare
- punct de
- punct de
Densitate
- densitat
- densitat
Stabilitate
- tempera
Vâscozita
- vâscozit
- vâscozit
Volatilitate
- rata de e
- presiune
- presiune
Solubilitat
- solubilita
- solubilita
Inflamabi
- punct de
- inflamab
- tempera
Proprietăţ
Vaporii po
Proprietăţ
Pe baza s

2 

ALTE INF
- solide 
- oxigen p
- VOC (al
- VOC (al
Valorile in
tehnice a
secţiunile

CŢIUNEA 10: S

0.1 
REACTIV
Corozivita
Proprietăţ

0.2 STABILIT
Stabil în c

0.3 
POSIBILI
Posibilă r
peroxizii, 

0.4 

CONDIŢI
Căldură: A
Lumină: D
Aer: Nu e
Umiditate
Presiune:
Şocuri: N

0.5 MATERIA
A se păst

0.6 PRODUS
În urma d

E SECURITATE
gulamentul (CE) N

OLIVÉ TQ 10S 

e compuşi volatili 
% C (exprimat sub 

ROPRIETĂŢI FIZ
AŢII PRIVIND P

ică  
  
  

e miros  
pH-ului 
  

ea stării 
e topire  
e fierbere iniţial 
e 
ea vaporilor 
e relativă  

e 
atură de descom
ate 
tate dinamică 
tate cinematică 
e 
evaporare   
ea vaporilor 
ea vaporilor 
te 
ate în apă  
ate în uleiuri şi g
litate 
e aprindere  
bilitate superioar
atură de auto-ap
ţi explozive 
ot forma ameste
ţi de oxidare 
structurii chimice
FORMAŢII: 

  
peroxidic dispon
imentare)  
imentare)  
ndicate nu coin

a acestuia. Pent
e 7 şi 12. 
STABILITATE Ş
VITATE: 
ate faţă de meta
ţi piroforice: nu e

TATE CHIMICĂ:
condiţiile de dep
TATEA PRODU

reacţie periculoa
iniţiatorii de pol
I DE EVITAT: 
A se păstra la d
Dacă este posib
este aplicabil. 
e: Evitaţi condiţii
: Nu este aplicab
u este aplicabil.

ALE INCOMPAT
tra la distanţă de

SE DE DESCOM
descompunerii te

E (REACH) 
Nr. 1907/2006 şi R

datorită utilizării 
forma carbon), Gr

ZICE ŞI CHIMIC
PROPRIETĂŢILE

mpunere 

grăsimi

ră/inferioară sau
prindere 

ecuri explozive c

e a ingredientelo

nibil 

ncid întotdeauna
tru informaţii su

ŞI REACTIVITAT

ale: Nu este coro
este piroforic. 
: 
pozitare şi manip
UCERII REACŢI
asă cu agenţii de
imerizare. 

distanţă de surse
bil, evitaţi contac

le de umiditate e
bil. 
. 
TIBILE: 
e agenţi de oxid

MPUNERE PER
ermice pot rezul

 
Regulamentul (UE)

de solvenţi organ
reutate moleculară

CE 
E FIZICE ŞI CH

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
u limite exploziv
 

cu aerul şi se po

or din amestec, 

 
 
 
 

a cu specificaţii
uplimentare refe

TE 

oziv faţă de met

pulare recomand
IILOR PERICUL
e reducere, age

ele de căldură.
ctul direct cu raz

extremă. 

are, de material
RICULOASE: 

lta produse peric

) Nr. 453/2010 

ici în anumite act
ă (medie): 215,9 N

HIMICE DE BAZĂ

: pastă 
: bej 
: caracteris
: nu este d

: nu este a

: nu este a
: 171,9 °C

: nu este d
: 1,74 la 2

: nu este d

: 23000 cp
: 4500 mm

: nu este a
: 1,1 mm H
: 0,94 kPa

: nu este m
: nu este d

: 61 °C 
e : 1,1 - 13,1

: 80 °C 

ot aprinde sau ex

nu poate reacţi

: 91,7 % g
: 0,09 % O
: 8,3 % gre
: 143,6 g/l

ile produsului. D
eritoare la prop

tale. 

date. 
LOASE: 
nţii de oxidare, a

zele solare. 

lele puternic alc

culoase: oxigen

 

tivităţi şi instalaţii. 
Număr atomi C (me

Ă: 

stic 
disponibilă (ame

aplicabil 

aplicabil (ameste
 la 760 mmHg 

disponibilă 
0/4 °C 

disponibilă 

ps 20°C 
m2/s la 40°C 

aplicabilă 
Hg la 20°C 
a la 50°C 

miscibil 
disponibilă 

1 % volum 25 °C

xploda în preze

ona cu material

greutate 
OO 
eutate 

Datele pentru s
rietăţile fizice ş

acizii, alcaliile, a

caline şi puternic

, acid clorhidric.

26/06/201

Solvenţi: 8,3% g
edie): 21,0. 

estec) 

ec) 

 Î

 

C 

nţa oricărei surs

ele combustibile

specificaţiile pro
şi chimice afere

aminele, metale

c acide. 

. 

4    

reutate, VOC (alim

În raport cu apa

Brookfield 

se de aprindere.

e. 

odusului se regă
ente siguranţei ş

le, compuşii me
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CŢIUNEA 11: IN
sunt disponibile

toda convenţion

.1 

INFORMA
TOXICITA
Doză şi c
pentru ing
2-hidroxie
Viniltolue
Peroxid d
Dimetacri
Metacrilat
Nivel abs
Nu este d
 
Cel mai m
Nu este d
 
INFORMA
Căile de e
Inhalare: 
Nu este c
Piele: 
Nu este c
Ochi: 
Nu este c
Ingerare: 
Nu este c
 
COROZIU
Categoria
Coroziune
respirator
Nu este c
Coroziune
Nu este c
Afectarea
ochilor: 

 
Sensitiviz
Nu este c
Sensitiviz

 
PERICOL
Categoria
Pericol la 
Nu este c
TOXICITA
# Nu este
 
EFECTE 
Efecte ca
Genotoxic
Toxicitate
Efecte pri

E SECURITATE
gulamentul (CE) N

OLIVÉ TQ 10S 

NFORMAŢII TO
e date toxicolog

nală de calcul a 
AŢII PRIVIND E
ATE ACUTĂ: 

concentraţii letale
grediente individ
etil metacrilat 
n 

de dibenzoil 
ilat de etilenă 
t de hidroxiprop
ent de efecte ad

disponibil. 

mic nivel de efec
disponibil. 

AŢII PRIVIND C
expunere 

clasificat. 

clasificat. 

clasificat. 

clasificat. 

UNE / IRITARE 
a pericolului 
ea / iritarea 
rie: 
clasificat. 
ea / iritarea pieli

clasificat. 
a / iritarea gravă

zare respiratorie
clasificat. 
zarea pielii: 

L LA ASPIRARE
a pericolului 
 aspirare: 

clasificat. 
ATE PENTRU O
e clasificat ca pr

CMR: 
ancerigene: Nu e
citate: Nu este c
e reproductivă: N
in lactaţie: Nu es

E (REACH) 
Nr. 1907/2006 şi R

OXICOLOGICE 
gice experimen
Regulamentului

EFECTELE TOX

e 
duale: 

il 
dverse observat

cte adverse obse

CĂILE POSIBILE
Toxicit
ETA >

ETA >

Nu est

ETA >

/ SENSITIVIZA
Organ
- 

ii: - 

 a Ochi 

: - 

Piele 

E: 
Organ
- 

ORGANELE ŢIN
rodus periculos p

este considerat 
considerat un pr
Nu afectează fer
ste clasificat ca 

 
Regulamentul (UE)

tale cu privire 
i (CE) Nr. 1272/

XICOLOGICE: 

DL50
mg/k
5050
> 50
7710
8300
> 20

te 

ervate 

E DE EXPUNER
tate acută 

> 20000 mg/m3

> 2000 mg/kg 

te disponibil. 

> 2000 mg/kg 

RE: 
nele afectate 

 

 

nele ţintă 

NTĂ SPECIFICE
pentru organele

un produs canc
rodus mutagen.
rtilitatea. Nu afe
produs periculo

) Nr. 453/2010 

la preparat. Cla
2008 ~ 286/201

0 (OECD 40
kg oral 
0 şobolan 
00 şobolan 

0 şobolan 
0  şobolan 
00 şobolan 

RE: Toxicitate ac
Cat. Efe
- # N

baz
- # N

(pe
- # N

(lip
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