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SECŢIUNEA1. Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 
1.1 Element de identificare a produsului 
Numele produsului: Camphor  
Număr de înregistrare REACH: Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este 
disponibil un numar de inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt 
exceptate de la inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE)  
Nr. 1907/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau inregistrarea este 
prevazuta pentru un termen ulterior. 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări 
contraindicate 
Utilizări identificate          Productie farmaceutica, Materie primă cosmetică 
1.3 Detalii privind furnizorul fiş ei cu date de securitate 
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 (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 
Solid inflamabil, Categoria 2, H228 
Iritarea pielii, Categoria 2, H315 
Iritarea ochilor, Categoria 2, H319 
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific -o singură expunere, Categoria 3, H335 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în aceastăsecţiune, se va 
consulta Secţiunea 16. 
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Clasificare(67/548/CEEsau1999/45/CE) 
F   Foarte inflamabil    R 11 
Xi  Iritant                     R  36/37/38 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta 
paragraful 16. 
2.2 Elemente pentru etichetă  
Etichetare(REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Pictograme de pericol 
 
 
Cuvânt de avertizare 
Atenţie 

Fraze de pericol 
H228 Solid inflamabil. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 

Fraze de precauţie 
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. 
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. 
Marcare redusă(≤125 ml) 

Pictograme de pericol 
 
 
 
Cuvânt de avertizare 
Atenţie 

Nr. CAS 464-49-3 
Etichetare(67/548/CEEsau1999/45/CE) 
  F   Foarte inflamabil 
 XI  Iritant 

Fraza(e) indicând R (risc)   11-36/37/38 
Foarte inflamabil. Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi  pentru piele. 
Nr.CE 207-355-2 
Marcare redusă(≤125 ml) 

Simbol(uri)         F Foarte inflamabil 

                           Xi   
 

2.3 Alte pericole 
Necunoscut.  
 



SECŢIUNEA 3. Compoziţie/informaţii privind componenţii 

Formula  C₁₀H₁₆O(Hill) 
Nr. CAS 464-49-3 
Nr.CE    207-355-2 
Masa moleculară   152,23 g/moL 
 

SECŢIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
Dupăinhalare: aer curat. 
După contactul cu pielea: spălaţi cu multă apă. Îndepărtaţi îmbrăcămintea 
contaminată.După contactul cu ochii: clătiţi cu multă apă. Chemaţi oftalmologul. 
Dupa inghitire: victima trebuie sa bea, imediat, apa (cel putin 2 pahare). Se va 
consulta un medic. 
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate  
Iritaţie şi coroziune, Tuse, paralizie respiratorie, Insuficienţă respiratorie, 
Ameţeli, Inconştienţă, agitaţie, spasme, Dureri de cap, convulsii musculare, moarte 
4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele special 
necesare 
Nu există informaţii disponibile. 
 
SECŢIUNEA5. Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere corespunzătoare 
Apă, Bioxid de carbon (CO₂), Spumă, Pulbere uscată 

Mijloace de stingere necorespunzătoare 
Pentru aceasta substanta/amestec, nu sunt date limitari ale agentilor ex istenti. 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
Material combustibil 
Formează amestecuri explozive cu aerul la temperaturi ridicate. 
Pericol de explozie de praf. 
În caz de incendiu este posibilă degajareade gaze de combustie sau vapori 
periculoşi. 

5.3 Recomandări destinate pompierilor echipamentelor speciale de protecţie 
pentru pompieri 
Nu staţionaţi în zona periculoasă fără aparat autonom de respirat. Pentru a evita 
contactul cu pielea, păstraţi o distanţăde siguranţă şi purtaţi îmbrăcăminte de 
protecţie adecvată. 
 

Informaţii suplimentare 
Se va avea grijă ca apa folosităla stingerea incendiilor sănu contamineze apa de 
suprafaţă sau pânza de apă freatică. Se vor suprima gazele/vaporii/ceaţa folosind 
un jet de apă. Îndepărtaţi recipientul din zona periculoas şi răciţi cu apă. 
 
SECŢIUNEA6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 



6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta A se evita contactul cu 
substanţa. Se va asigura ventilaţie adecvată. A se evita inhalarea prafurilor. Evacuati 
zona periculoasa, respectati procedurile valabile in caz de urg enta, consultati un 
specialist.Sfaturi pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă: Echipament de 
protectie, vezi sectiunea 8. 
6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 
A nu se arunca la canalizare. Pericol de explozie. 
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
Acoperiti scurgerile. Colectati, captati si indepartati prin pompare mat eriile varsate. 
Respectati eventualele restrictii de materiale (vezi sectiunea 7.2 si 10 .5) 
A se strânge uscat. Trimiteţi pentru evacuare. Evitaţi generarea de praf. 
6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13. 
 
SECŢIUNEA7. Manipularea şi depozitarea 
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
Se vor respecta indicaţiile de pe etichetă. 

Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziei  
Se va ţine departe de flăcări neprotejate, suprafeţe fierbinţi sau surse de aprindere. 
Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
Uscat. Închis ermetic. Se va ţine la distanţăde sursele de căldurăşi foc. 
A se depozita între +15 °C şi +25 °C. 
7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Cu exceptia utilizarilor mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt prevazute alte utilizari 
specific. 
 
SECŢIUNEA8. Controale ale expunerii/protecţia personală 
8.1 Parametri de control 
Nu conţine substanţe ce prezintă valori limităde expunere profesională. 
8.2 Controale ale expunerii 
Măsuri de ordin tehnic 
Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prioritate asupra 
utilizarii echipamentelor de protectie personala.Vezi sectiunea 7.1. 
 
Măsuri de protecţie individuale 
Îmbrăcămintea de protecţie trebuie selectată specific locului de muncă, în funcţie de 
concentraţia şi cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistenţa, la chimicale, a 
îmbrăcăminţii de protecţie trebuie săfie stabilităcu furnizorul. 
 

Măsuri de igienă 
Schimbaţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Aplicaţi o cremă ecran de protecţie a 
pielii. Spălaţi mâinile şi faţa dupălucrul cu substanţa. 
 

Protecţia ochilor / feţei   Ochelari de protecţie 



Protecţia mâinilor 
contact total:Materialul mănuşii:Cauciuc nitril 
                   Grosimea mănuşilor:0,11 mm 
                   Timpul de penetrare:> 480 min 
contact prin stropire:Materialul mănuşi: Cauciuc nitril 
                              Grosimea mănuşilor:0,11 mm 
                              Timpul de penetrare:> 480 min 
Mănuşile de protecţie a fi utilizate trebuie sărespecte specificaiile directive CE 
89/686/EEC şi a standardului EN374. 
 
 
 
contact prin stropire 
Timpii pragului de rupere declaraţi mai sus au fost determinaţi de KCL printeste 
delaborator conform EN374 pe probe cu tipul mănuşilor recomandate. 
Această recomandare se aplică numai produselor declarate în foaia cu datele de 
siguranţă şi furnizat de noi precum şi scopului specificat de noi.La dizolvare sau la 
amestecare cu alte substanţe şi în condiţiile deviante de la cele declarateîn EN374 vă 
rugăm contactaţi furnizorul . 

Alte echipamente de protective 
Imbrăcăminte de protecţie antistaticăşi ignifugă. 
Protecţia respiraţieicerut când sunt generate pulberi. 
 
Controlul expunerii mediului:A nu se arunca la canalizare. 
Pericol de explozie 
 
SECŢIUNEA9. Proprietăţile fizice şi chimice 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
Formă:solid 
Culoare:alb murdar 
Miros:caracteristic 
Pragul de acceptare a mirosului:Nu există informaţii disponibile. 
pH:Nu există informaţii disponibile. 
Punctul de topire:175 -180 °C 
Temperatură de fierbere/interval de temperaturăde fierbere:209 °C la1.01hPa(sublimat) 
Punctul de aprindere:66 °C 
Viteza de evaporare:Nu există informaţii disponibile. 
Inflamabilitatea (solid, gaz):Substanţa sau amestecul sunt solide inflamabile din 
subcategoria 2. 
Limită inferioară de explozie:0,6 %(V) 
Limită superioară de explozie:4,5 %(V) 
Presiunea de vapori:0,27 hPa la 20 °C 
                                 2 hPa la50 °C 
Densitatea de vapori relative:5,26 
Densitatea relativa :0,99 g/cm³ la25 °C 
Solubilitate în apă:100 mg/lla25 °C 



Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă 
log Pow: 3,04(calculat) 
Nu este de aşteptat bioacumulare. (Lit.) 
Temperatura de autoaprindere:Nu existăinformaţii disponibile. 
Temperatura de descompunere:Nu existăinformaţii disponibile. 
Vâscozitate dinamică:Nu existăinformaţii disponibile. 
Proprietăţi explosive:Nu existăinformaţii disponibile. 
Proprietăţi oxidante:Nu existăinformaţii disponibile. 
9.2 Alte informaţii 
Temperaturăde aprindere:460 °C 
Greutate volumetrică:ca.350 kg/m³ 
 
SECŢIUNEA10. Stabilitate şi reactivitate 
10.1 Reactivitate 
Pericol de explozie de praf. 
Amestecurile de vapori/aer sunt explozive la o încălzire intensă. 
10.2 Stabilitate chimică 
Produsul este stabil chimic in conditii ambientale standard (temperatura camerei). 
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 
Risc de explozie cu:Agenţi oxidanţi puternici, Ozon, oxid de crom(VI) 
Reacţi exotermice posibile cu:permanganat de potasiu 
10.4 Condiţii de evitat 
Incălzire 
Un interval de aprox. 15 Kelvin sub punctul de aprindere poate fi considerat critic. 
10.5 Materiale incompatibile 
nu sunt disponibile informaţii 
10.6 Produşi de descompunere periculoşi 
nu sunt disponibile informaţii 
 
SECŢIUNEA11. Informaţii toxicologice 
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută orală 
LD50şobolan: > 5.000 mg/kg(MSDS extern) 
Simptome:Iritaţii ale membranelor mucoase din gură faringe, esofag şi tractul gastro-
intestinal. 

Toxicitate acută prin inhalare 
Simptome:iritaţii mucozale, Tuse, Insuficienţărespiratorie, Leziuni posibile:, leziuni ale 
tractului respirator 

Iritaţia pielii:Provoacă iritarea pielii 

Iritaţia ochilor:Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Genotoxicitate in vitro 
Test Ames 
Salmonella typhimurium 
Rezultat: negativ 
(Programul Naţional de Toxicologie) 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific -o singură expunere 



Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

Toxicitate asupra unui organ ţintăspecific -expunere repetată 
Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe ţintă, 
expunere repetată. 
Pericol prin aspirare 
Nu sunt satisfăcute criteriile de clasificare cu privire la datele disponibile. 
11.2 Informaţii suplimentare 
După absorbţie:Efecte sistemice:convulsii musculare, Ameţeli, Dureri de cap, agitaţie, 
spasme, paralizie respiratorie, Inconştienţă, moarte 
Efecte posibile:Leziune :Rinichi 
Alte date:Nu pot fi excluse alte proprietăţi periculoase. 
Se va manipula conform normelor de igienăindustriale şi a normelor de securitate. 
SECŢIUNEA12. Informaţii ecologice 
12.1 Toxicitate 

Toxicitate pentru peşti 
LC50 Pimephales promelas: 110 mg/l; 96 h(Baza de date ECOTOX) 
12.2 Persistenţăşi degradabilitate 
Nu existăinformaţii disponibile. 
12.3 Potenţial de bioacumulare 

Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă 
log Pow: 3,04(calculat) 
Nu este de aşteptat bioacumulare. (Lit.) 
12.4 Mobilitate în sol 
Nu existăinformaţii disponibile. 
12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
Evaluarea PBT/vPvB nu este efectuata, deoarece evaluarea securitatii chi mice nu este  
solicitata/realizata. 
12.6 Alte efecte adverse 

Informaţii ecologice adiţionale 
Efecte biologice:Pericol pentru sursele de apă potabilă.Modificare a caracteristicilor 
gustative a proteinelor de peşte. 
Informaţii suplimentare referitoare la ecologie 
A nu se permite infiltrarea în ape, ape reziduale sau sol. 
 
SECŢIUNEA13. Consideraţii privind eliminarea 

Metode de tratare a deşeurilor 
Deseurile trebuie eliminate conform Directivei 2008/98 CE privind deseur ile, precum si 
in conformitate cu alte reglementari nationale si locale. Pastrati chimicalele in 
recipientele originale. Nu le amestecati cu alt e tipuri de deseuri. Manipulati recipientele 
necuratate cu aceleasi prec autii ca si produsul. 
 
SECŢIUNEA14. Informaţii referitoare la transport 
ADR/RID    
UN2717 CAMPHOR, 4.1, III 
IATA         
UN2717  CAMPHOR, 4.1, III 



IMDG         
UN 2717  CAMPHOR, 4.1, III 
Ghid de Urgenţă (EmS)F-A  S-ISEC 

SECŢIUNEA15. Informaţii de reglementare 
15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specific 
(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză 

Regulamente UE 
Reglementare referitoare  96/82/EC 
Riscul de accident major:Nu se aplică Directiva 96/82/CE 
 
 
Restricţii profesionale 
Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de 
muncă. 
Clasa de depozitare:4.1B 
15.2 Evaluarea securităţii chimice 
Pentru acest produs, nu a fost efectuata o evaluare de securitate chimica. 
 
SECŢIUNEA16. Alte informaţii 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 
H228 Solid inflamabil. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
Text format din fraze R ce se referăla subtitlurile 2 şi 3 
R11  Foarte inflamabil. 
R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele. 
 


