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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 
1.1 Identificatorii de produs 
Denumirea produsului: Hidroxid de potasiu 0,5 N Metanol 

Nr. REACH:Un numar de inregistrare nu este disponibil pentru aceasta substanta, deoarece substanta 
sau utilizarea ei sunt exceptate de la inregistrare, tonajul annual nu cere inregistrare sau inregistrarea 
trebuie avuta in vedere pentru o data limita ulterioara. 
Nr. CAS:67-63-0 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
Utilizări identificate:Substanţe chimice de laborator, Fabricarea substanţelor 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Utilizarea substantei/preparatului: 
Utilizări identificate : Substanţe chimice de laborator. 

         Identificarea societatii:  
              Producator :  SC REMED PRODIMPEX SRL 

Adresa :B-ul Basarabiei nr. 208 A, sector2. Bucuresti 
Telefon:+40(0)21-3527998 
Fax: +40(0)21-3528071 
Adresa e-mail: remedlaborator@gmail.com 
Telefoane de urgenta :+40(0)744.517.844 

 
SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
Clasificare conf. GHS 
Secţiunea               Clasa de pericol                     Clasa şi categoria     Fraza de pericol 
   2.6                       lichide inflamabile                      (Flam. Liq. 2)                   H225 
   3.3   lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor             (Eye Irrit. 2)                     H319 

 
Pentru textul complet al frazelor de pericol şi al frazelor de pericol din UE: a se vedea SECŢIUNEA 16.  
 
Cuvânt de avertizare:  
Pericol 
Nu există informaţii suplimentare.  
2.2 Elemente pentru etichetă 
Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
Cuvânt de avertizare:Pericol 
Pictograma  
 
 
Frazele de pericol 

SC REMED PRODIMPEX SRL 
ROMANIA, BUCURESTI; 

   B-DUL BASARABIA, NR. 208-A; 
SECTOR 2, COD POSTAL 022131;  

R.C. J40/4974/1995; 
C.U.I. RO7447015; 

CAPITAL SOCIAL:62.500 LEI 
E-mail: remedlaborator@gmail.com 

www.remedlab.ro 
TEL: +40(0)21-3527998; 
FAX: +40(0)21-3528071; 
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H225     Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
H319       Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
Frazele de precauţie 
Fraze de precauţie - prevenire 
P210     A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări  și alte surse de 
aprindere. Fumatul interzis. 
P233  Păstraţi recipientul închis etanş. 
Fraze de precauție - intervenție 
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. 
2.3 Alte pericole 
Nu exista informati 
 
SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 
3.1Substanţe 
Alcool metilic  
Greutatea moleculară:32,04 g/mol 
Nr. CAS: 67-56-1 
Nr.CE:200-659-6 
 
Hidroxid de potasiu  
Greutatea moleculară:56 g/mol 
Nr. CAS: 1310-58-3 
 
 
Ingrediente periculoase conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 
 

Componente Clasificare Concentratie 

Alcool metilic 

Nr. CAS: 67-56-1 
Nr.CE: 200-659-6 

 

Flam. Liq. 2, H225, H319 <=100% 

 
Nr. CAS: 1310-58-3 
 

       Hidroxid de potasiu 
- 

 
0,5mol/L 

 
Ingrediente periculoase conform Directivei 1999/45/EC 

Componente Clasificare Cncentratie 

Alcool metanol 

Nr. CAS: 67-56-1 
Nr.CE: 200-659-6 

 

R11, S7, S16 
 

<=100% 

Nr. CAS: 1310-58-3 
 

       Hidroxid de potasiu 
                        - 

 
0,5mol/L 

 
Pentru textul complet al afirmaţiilor H şi al frazelor R menţionate în această secţiune, consultaţi 
Secţiunea 16. 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
4.1 Simptome si efecte  
Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate  
Ameţeală, vărsături, narcoză, efecte iritante, paralizie respiratorie.  
Este necesară asistența medicală imediată Page 3 of 10  



Pentru pielea înroşită sau inflamată, iritaţie permanentă a ochilor, în cazul înghiţirii accidentale.  
4.2 Măsuri de prim ajutor  
În caz de inhalare:  
Se va scoate victima la aer curat şi dacă este necesar se va face respiraţie artificială. După caz se 
va solicita asistenţă medicală.  
În cazul contactului cu pielea:  
Se va spăla cu multa apă zona contaminată. Se vor îndepărta hainele contaminate.  
În cazul contactului cu ochii:  
Se va spăla cu multă apă inclusiv sub pleoape.  
În caz de înghiţire:  
Este de recomandat ca victima să bea multă apă. Se vor menţine căile respiratorii libere. Se va 
apela la asistenţă medicală. 
 
SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere corespunzătoare 
Masurile de stingere corespund zonei pulverizare de apă, spumă rezistentă la alcool,  
pulbere de extinctor uscată, dioxid de carbon (CO2) 
Mijloace de stingere necorespunzătoare 
Jet continuu de apa 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
Produși de combustie periculoși 
Combustibil(ă). În caz de ventilație insuficientă și/sau în timpul utilizării, poate forma amestec de 
vapori-aer inflamabili/explozivi.  
Produși de combustie periculoși 
In caz de incendiu pot aparea: monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2) 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Vaporii de solvent sunt mai grei decât aerul și se pot răspândi pe podele.  
Atentie la reaprindere.Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de 
precauţie. Purtați aparat de respirat autonom.  
 
SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 
Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență 
A nu se inspira vaporii/aerosolii. Evitarea inspirarii si contactul cu pielea si cu ochii.  
Îndepărtarea surselor de scântei.  
6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 
Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.  
Pericol de explozie.  
6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
Sfaturi privind modul de izolare a unei cantități vărsate 
Acoperirea canalelor de evacuare. 
Sfaturi privind modul de curățare a unei cantități vărsate 
Se vor ridica cu material absoarbant pentru lichide (nisip, diatonit, substante care leaga acizi, 
absorbant universal). 
Alte informații referitoare la vărsări și dispersii 
Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată.  
 
Trimitere la alte secțiuni 
Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. Echipamentul individual de protecție: a se 
vedea secțiunea 8. Materiale incompatibile: a se vedea secțiunea 10.  
Considerații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.  
 
SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
Asigurati suficienta ventilatie si absorbtie punctiforma in punctele critice.  
Păstraţi recipientul închis etanş. 
• Măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf 
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Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă. 
A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis 
Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 
Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă 
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Inainte de pauze si la terminarea lucrului 
sevor spala mainile.  
7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 
A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. A se proteja de lumina 
solară.  
Substanțele sau amestecurile incompatibile 
Respectați recomandările pentru depozitarea combinată 
Luarea în considerare a altor sfaturi 
Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. 
• Cerințe privind ventilația 
A se folosi ventilație locală și generală. 
• Proiectarea specială a spațiilor de depozitare sau a rezervoarelor 
Temperatura recomandata de depozitare:15 - 25 °C.  
7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Nu exista informatii 
 
SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 
8.1 Parametri de control 
Valorile limită naționale 
Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă) 

Denumirea 
substantei 

 

Valoare limita maxima 
 

8 ore Termen scurt (15 minute) 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Alcool metilic  1900 1000 9500 5000 

 
 
Niveluri DNEL/DMEL/PNEC relevante si alte niveluri-limita 
• valori privind sănătatea umană 

Efect Nivel-limita Scopul 
protectie, 
calea de 
expunere 

Utilizat in Durata de 
expunere 

DNEL 
 

1.900 mg/m³ 
 

umană, prin 
inhalare 
 

lucrător 
(industrie) 
 

acută - efecte 
sistemice 
 

DNEL 
 

343 mg/kg 
 

umană, 
cutanată 
 

lucrător 
(industrie) 
 

cronică - efecte 
sistemice 
 

DNEL 
 

950 mg/m³ 
 

umană, prin 
inhalare 
 

lucrător 
(industrie) 
 

cronică - efecte 
sistemice 

 
 
• valori privind mediul 

Efect Nivel-limita Compartiment de 
mediu 

Durata de 
expunere 

PNEC 0,79 mg/cm³ Apa de mare Continuu 

PNEC 2,75 mg/cm³ aer Continuu 

PNEC 3,6 mg/cm³ Sedimente de apa 
dulce 

Continuu 

PNEC 0,96 mg/cm³ Apa dulce Continuu 

PNEC 580 mg/cm³ Statii de epurare a 
apelor uzate STP 

Continuu 



PNEC 0,63 mg/cm³ sol Continuu 

 
8.2 Controale ale expunerii  
Măsuri de gestionare a riscurilor pentru sănătate  
a) Controlul expunerii profesionale  
Măsuri tehnice  
Recipientele pentru depozitare trebuie să fie etanşe. Sunt necesare surse de apă pentru spălarea 
ochilor în zona de lucru în caz de urgenţă şi duşuri rapide de protecţie, sisteme de ventilaţie locală 
şi generală. Se preferă ventilarea locală de evacuare deoarece previne dispersia noxelor în zona de 
lucru prin captarea la sursă.  
Măsuri de protecție individuală  
Protecţia ochilor:  
Este necesară la manipulare. Folosiți ochelari de protecție cu protecție laterală.  
Protecţia mâinilor:  
Este necesară la manipulare. Mănuşi de protecţie. A se purta mănuşi corespunzătoare. Mănușile de 
protecție chimică adecvate sunt testate conform EN 374. În scopuri speciale, se recomandă să 
verificați rezistența la produse chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus, împreună cu 
furnizorul acestor mănuși. Tipul de material: butil cauciuc. Grosimea materialului: 0,7 mm. Timpul 
de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile: ˃ 480 minute (permeație: nivel 6).  
Protecţia căilor respiratorii:  
Este necesară când sunt generaţi vapori/aerosoli.Tipul filtrului recomandat: filtru A (cf. DIN 3181) 
pentru vapori ai compuşilor organici.  
Protecţia pielii:  
Este necesară la manipulare. Îmbrăcăminte de protecţie, încălţăminte de protecţie antistatică, 
mănuşi de protecţie. Rezistenţa la chimicale a îmbrăcămintei de protecţie trebuie să fie stabilită cu 
furnizorul.  
Măsuri de igienă  
Se va asigura o bună igienă personală după utilizare, înainte de masă, înainte de a bea, de a fuma, 
înainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor  
b) Controlul expunerii mediului:  
Pentru emisii în sol şi apă se determină conţinutul de contaminant 
 
Sectiunea 9. Proprietati fizice si chimice 
9.1Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
Aspect 
Starea fizică                                                   lichid(fluid) 
Culoarea                                                        incolor 
Miros                                                              echivalent cu agentul de denaturare 
Pragul de acceptare a mirosului                     nu există date disponibile 
Alți parametri fizici și chimici 
pH (valoare)                                                    nu este cazul 
Punctul de topire/punctul de înghețare            -117 °C 
Punctul inițial de fierbere  
și intervalul de fierbere                                     cca 78,3 °C 
Viteza de evaporare                                         nu există date disponibile 
Inflamabilitatea (solid, gaz)                               nu este relevant  
(fluid) 
Limite de explozie 
• limita inferioară de explozie (LEL)                   3,5 % vol 
• limita superioară de explozie (UEL)                15 % vol 
Limite de explozie ale norilor de praf                 nu este relevant 
Presiunea de vapori                                          59 hPa la 20 °C 
Densitatea                                                         nu exista date 
Densitatea vaporilor                                           Aceste informații nu sunt disponibile 
Densitatea globală                                             Nu este aplicabilă 
Densitatea relativă                                              Informațiile nu sunt disponibile. 
Solubilitatea (solubilitățile) 
Solubilitatea în apă                                             miscibil în orice proporție 



Coeficientul de partiție                                         
n-octanol/apă (log KOW)                                    nu exista date 
Temperatura de autoaprindere                           nu exista date 
Temperatura de descompunere                          nu există date disponibile 
Vâscozitatea 
• vâscozitatea dinamică                                      nu exista date 
Proprietăți explozive                                            nici una/nici unul 
Proprietăți oxidante                                              nici una/nici unu 
9.2 Alte informatii 
Nu există informații suplimentare.  
 
Sectiunea 10. Stabilitate si reactivitate 
10.1 Reactivitate 
Risc de aprindere, Formeaza cu aerul amestecuri explozibile 
10.2 Stabilitate chimica 
Materialul este stabil în condiții ambientale normale, precum și în condițiile de temperatură și 
presiune în care se anticipează că vor avea loc depozitarea și manipularea.  
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase 
Reactii violente cu: Metale alcaline, Metal de pamant alcalin, Anhidrid acetic, Peroxizi,  
Oxid de fosfor, Oxidant puternic, Acid azotic, Nitrat, Perclorați, => Proprietăți explozive 
10.4 Conditii de evitat 
A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de 
aprindere. Fumatul interzis.  
10.5 Materiale incompatibile 
materiale plastice și cauciuc 
10.6 roduși de descompunere periculoși 
Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. 
 
Sectiunea 11. Informatii toxicologice 
11.1 Informații privind efectele toxicologice 
Toxicitate acuta orala 
LD50 sobolan Doza: 6.200 mg/kg (IUCLID) 
Simptome: Ameteala, Varsaturi 
Toxicitate acuta prin inhalare 
LC50 sobolan 
Doza: 95,6 mg/l, 4 h 
(RTECS) 
Simptome: usoare iritatii ale mucoasei, absorbtie 
Iritatia pielii (iepure) 
Rezultat: Fara iritatii. 
Metoda: Îndrumar de test OECD, 404 
Efect de uscare puternica ce conduce la o piele aspra si crapata. Leziuni posibile: Dermatita 
Iritatia ochilor (iepure ) 
Rezultat: Nu irita ochii 
Metoda: Îndrumar de test OECD, 405 
Sensibilizare 
Test de sensibilitate (Magnusson and Kligman): 
Rezultat: negativ 
(IUCLID) 
Genotoxicitate in vitro 
Test Ames 
Salmonella typhimurium 
Rezultat: negativ 
(Programul National de Toxicologie) 
Informatii suplimentare 
Efecte sistemice: euforie .Dupa absorbtia unor mari cantitati: 
Ameteli, ameteala (îmbatare), narcoza, paralizie respiratorie 
Alte date: Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a normelor de securitate. 



 
Sectiunea 12. Informatii ecologice 
Ecotoxicitate 
Toxicitate pentru pesti 
LC50  
Specii: Leuciscus idus 
Doza: 8.140 mg/l 
Durata de expunere: 48 h 
(IUCLID) 
 
Toxicitate pentru dafnia si alte nevertebrate acvatice 
EC5 
Specii: E.sulcatum 
Doza: 65 mg/l 
Durata de expunere: 72 h 
(concentratia toxica maxima admisibila) (Lit.) 
EC50 
Specii: Daphnia magna 
Doza: 9.268 - 14.221 mg/l 
Durata de expunere: 48 h 
(IUCLID) 
 
Toxicitate asupra algelor 
IC5 
Specii: Scenedesmus quadricauda (alge verzi) 
Doza: 5.000 mg/l 
Durata de expunere: 7 d 
(concentratia toxica maxima admisibila) (Lit.) 
 
Toxicitate pentru bacterii 
EC5 
Specii: Pseudomonas putida 
Doza: 6.500 mg/l 
Durata de expunere: 16 h 
(concentratia toxica maxima admisibila) (IUCLID) 
 
Persistenta si degradabilitate 
Biodegradare 
Rezultat: Usor biodagradabil. 94 % 
Metoda: Îndrumar de test OECD 301E 
Necesitati în oxigen de natura biochimica (NOB) 
930 - 1.670 mg/g (5 d) (Lit.) 
Necesitati în oxigen de natura chimica (NOC) 
1.990 mg/g (IUCLID) 
Necesitate teoretica în oxigen (NThO) 
2.100 mg/g (Lit.) 
Ratio BOD/ThBOD BOD5 74 % (IUCLID) 
Ratio COD/ThBOD 90 % (Lit.) 
 
Coeficient de repartitie: n-octanol/apa 
log Pow: -0,31  
 
Metoda: (experimental) (Lit.) Nu este de asteptat bioacumulare (log Pow <1). 
Informatii ecologice aditionale 
A nu se permite infiltrarea în ape, ape reziduale sau sol! 
 
 
Sectiunea 13. Consideratii privind eliminarea deseurilor 



Produs: 
Se recomanda plasarea, reciclarea sau neutralizarea produsului. Nu se recomanda depozitarea pe 
terenuri din mediul înconjurator. Va recomandam sa contactati fie autoritatile competente sau 
societatile specializate în eliminarea deseurilor, acestea va vor informa asupra modalitatilor de 
eliminare a deseurilor speciale. Distrugerea se face în conditiile legii (OUG 78/2000 si 
Legea426/2001). 
Ambalaje: 
Eliminarea se face conform legislatiei în vigoare. Recipientele contaminate trebuie sa fie tratate de 
aceeasi maniera ca si produsul chimic respectiv. Mai putin reglementarile referitoare la recipientele 
necontaminate ce pot fi eliminate ca si deseuri menajere sau pot fi reciclate. 
 
Sectiunea 14. Informatii despre transport 

Specificatie Clasificare 

IMDG 
Transport pe 

mare 

ADR 
Transport rutier 

RID 
Transport 
feroviar 

ICAO/IATA 
Transport 

aerian 

Numărul ONU - 1170 - - 

Clasa - 3 (lichide 
inflamabile) 

- - 

Denumirea 
expediţiei 

- ETANOL 
DENATURAT 

- - 

Grupa de 
ambalare 

- II - - 

Poluanti marini - - - - 

Alte informatii - - - - 

Produsul nu este inclus în Anexa I a regulamentului CE nr 1005/2009 privind substanțele care 
depreciază stratul de ozon.  
Produsul nu este inclus în Regulamentul UE nr. 98/2013 privind comercializarea şi utilizarea 
precursorilor de explozivi. 
 
Sectiunea 15. Informatii de reglementare 
Etichetare GHS 
Pictograme de pericol 
 
Cuvânt de avertizare Pericol 
Fraze de pericol 
H225: Lichid si vapori foarte inflamabili. 
Fraze de precautie 
P210: A se pastra departe de surse de caldura/scântei/flacari des chise/suprafete încinse. - 
Fumatul interzis. 
Nr. Index 603-002-00-5 
Etichetare conforma cu Directivele CE 
Simbol(uri): F   Foarte inflamabil 
Fraza(e) indicând .(risc): R 11 Foarte inflamabil 
Fraza(e) S 7 : A se pastra ambalajul închis ermetic. 
 S 16 : A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scântei - Fumatul interzis. 
Nr.CE 200-578-6 Eticheta CE 
 
Sectiunea 16. Alte informatii 
Produsul este complet denaturat cu 2 litri izopropanol chimic pur/hectolitru alcool etilic pur și 80 g 
terț-butanol chimic pur/hectolitru alcool etilic pur.  
Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsul 
livrat, corespunzător scopului pentru care a fost executat și în conformitate cu prevederile legii, 
privind asigurarea și controlul calității produselor.  
Produsul nu este destinat consumului uman. 
 
Textul oricarei fraze R face trimitere la paragraful 2,3: 
 



Fraze indicând riscul: 
 R 11 Foarte inflamabil 
Abrevieri și acronime  
Flam. liq. Lichid inflamabil  
CMR cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere  
CLP Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
a Amestecurilor  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)  
CAS Chemical Abstracts Service (departament care deține cea mai cuprinzătoare listă a 
substanțelor chimice)  
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistemul 
armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice" elaborat de Națiunile Unite  
Nr. CE Inventarul CE (EINECS, ELINCS și NLP-list) este sursa numărului CE, format din șapte 
cifre, un identificator al substanțelor disponibile pe piață în UE (Uniunea Europeană)  
Nr. Index Numărul index reprezintă codul de identificare alocat substanței în partea 3 din anexa VI 
la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008  
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 
(Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase)  
PBT persistent, bioacumulativ și toxic  
vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (foarte persistent și foarte bioacumulativ) 
Alte informatii: 
Datele înscrise în fisa sunt culese din literatura de specialitate si pe baza fisei de securitate a 
furnizorului. Nu ne asumam raspunderea pentru nerespectarea indicatiilor din fisa. Aceasta 
informare se refera numai la produsele descrise mai sus si nu poate fi aplicata atunci când aceste 
produse sunt amestecuri sau combinatii cu alte substante. Informatiile continute în aceasta 
documentatie sunt în conformitate cu cunostintele noastre actuale, dar nu înlocuiesc normativele de 
calitate pentru aceste 
produse. Ramâne în sarcina utilizatorului sa se asigure ca produsele sunt adecvate scopului dorit si 
sa-si asume responsabilitatea pentru respectarea legilor si a reglementarilor în vigoare privind 
manipularea, transportul si depozitarea produsului respectiv. 
Informatiile prezentate aici se bazeaza pe nivelul actual al cunostintelor. Elecaracterizeaza produsul 
cu privire la masurile de siguranta corespunzatoare. Ele nu 
reprezinta o garantie a proprietatilor produsului. 
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