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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/ amestecului și a companiei/ întreprinderii
· 1.1 Identificatorul produsului
· Denumire comercială:
DEK Pro
DEK
Pro
· 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări
recomandate Vid
· Aplicarea substanței/ amestecului Agent de curățare/ Curățitor
· 1.3 Detalii ale furnizorului fișei cu date de
· Producător/ Furnizor:
ASM Assembly
Assembly Systems
Systems Elveția
GmbH & Co.
ASM
GmbHKG
Rupert-Mayer-Strasse
44, 81379 Munich,
Hardturmstrasse
105
Web: www.asm-smt.com
CHGermania
- 8005 Zürich,
Elveția
Tel.
+41 reach@asmpt.com
44274 80 20 Fax +41 44274 80 22
Email:
www.dek.com
Telefon: +49 (89) 20800reach@asmpt.com
27819
· SeFax:
pot +49
obține
mai
multe informații de la: Tel
(89)
20800-36692
· 274
1.4 8022
Număr de telefon pentru situații urgente:
1.4 Telefon pentru situații urgente: +49 (89)
vineri,
8am-5pm
GMT
*
SECȚIUNEA
2: Identificarea
pericolelor

securitate

+41 44 274 80 20
Fax +41 44
Tel +41 44 274 80 20
Fax /
+41
44 274de
8022
20800-27819
Program
lucru: luni-

· 2.1 Clasificarea substanței sau amestecului
· Clasificare conform Reglementării (CE) Nr 1272/2008
GHS07
Iritare cutanată 2 H315 Cauzează iritare cutanată.
Iritație ochi. 2
H319 Cauzează iritarea gravă a ochilor.
· 2.2 Elementele etichetei
· Etichetare conform Reglementării (CE) Nr 1272/2008
Produsul este clasificat și etichetat conform reglementării CEA.
· Pictograme pentru pericole GHS07
· Cuvânt semnal Atenție
· Declarații de pericol
H315 Cauzează iritare cutanată.
H319 Cauzează iritarea gravă a ochilor.
· Declarații de precauție
P280
Folosiți mănuși protective/ ochelari de protecție.
P305+P351+P338 DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva
minute. Îndepărtați lentilele de contact, în cazul în care există
și este ușor de realizat. Continuați clătirea.
P302+P352
LA NIVEL CUTANAT: Spălați cu multă apă.
· 2.3 Alte pericole
· Rezultate ale evaluării PBT și vPvB
· PBT: Nu se aplică.
· vPvB: Nu se aplică.
*

SECȚIUNEA 3: Compoziție/ informații cu privire la ingrediente
· 3.2 Amestecuri
· Descriere: Amestec al substanțelor cu adaosuri lipsite de pericole.
· Componente periculoase:
3- butoxipropan-2-ol
CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
Iritare cutanată 2, H315; Iritare ochi
Reg.nr.: 01-2119475527-28-0000
2, H319
· SVHC Nici unul
· Informații adiționale
Pentru formularea frazelor de pericol enumerate, consultați
secțiunea 16.

>50%
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SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
· Informații generale:
Duceți persoanele afectate afară în aer liber.
Scoateți de urgență orice articol de îmbrăcăminte
murdărit de produs.
· După inhalare: Stați în aer liber; consultați doctorul în cazul plângerilor.
· După contact cutanat:
Scoateți de urgență orice articol de îmbrăcăminte murdărit
de produs. Spălați de urgență cu apă și săpun și clătiți
bine. Solicitați tratament medical.
· După contactul cu ochii:
Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. Dacă simptomele persistă,
consultați un doctor.
· După înghițire:
În caz de înghițire, nu provocați voma: consultați imediat medicul și arătați acest
recipient sau etichetă.
· 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate
Nu există alte informații relevante disponibile.
· 4.3 Indicații că este nevoie de atenție medicală imediată și tratament special
Nu există alte informații relevante disponibile.
SECȚIUNEA 5: Măsuri în caz de incendiu
· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Agenți adecvați pentru stingerea incendiilor:
Abur de apă
Dioxid de
carbon
Pudră de stingere a
incendiilor Spumă
rezistentă la alcool
· Agenți nepotriviți de stingere a incendiilor, din motive de siguranță: apă cu jet complet
· 5.2 Pericole speciale care apar de la substanță sau amestec
În timpul încălzirii sau în cazul unui incendiu, este posibilă formarea gazelor toxice.
· 5.3 Sfaturi pentru pompieri
· Echipament de protecție: A se utiliza un aparat de protecție respirator autonom.
SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale
· 6.1 Precauții personale, echipament protector și proceduri de siguranță
Purtați echipament de
protecție. A se asigura o
ventilație adecvată.
· 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:
Nu permiteți produsului să penetreze solul/ pământul.
Nu permiteți produsului să intre în canalizări/ suprafețe sau în pânza freatică.
· 6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare:
Absorbiți produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid
absorbant, absorbanți universali, rumeguș).
Aruncați materialul contaminat ca și deșeu, conform articolului 13.
· 6.4 Referință la alte secțiuni
Consultați Secțiunea 7 pentru informații despre manipulare în siguranță
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de
protecție personală. Consultați Secțiunea 13 pentru informații
despre eliminarea produsului.
SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare
· 7.1 Precauții pentru manipulare în siguranță
Respectați măsurile obișnuite de protecție atunci când manipulați substanțe chimice.
(Se continuă în pagina 3)
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· Informații despre protecția împotriva incendiilor - și a exploziilor:
A se răci recipientele periclitate cu spray de apă.
A se depozita într-un loc răcoros. Căldura va crește presiunea și poate conduce
la explozia recipientului.
· 7.2 Condiții pentru depozitare în siguranță, incluzând orice incompatibilități
· Depozitare:
· Cerințe care trebuie îndeplinite de camerele de
depozitare și recipiente: A se depozita în condiții
răcoroase, uscate, în recipiente bine sigilate. A se
asigura că nivelul podelei nu prezintă nici o ieșire.
· Informații despre depozitare într-o singură facilitate de depozitare comună: Nu este
necesar.
· Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra recipientul sigilat
etanș.
· 7.3 Utilizare(ări) finală(e) specific(ă)e Nu există alte informații relevante disponibile.
SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală
· Informații adiționale despre schița facilităților tehnice:
Nu există informații suplimentare; consultați articolul 7.
· 8.1 Parametri de control
· Componente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:
Produsul nu conține nici o cantitate relevantă de materiale cu valori critice care să
trebuiască monitorizate la locul de muncă.
· DNELs
5131-66-8 3-butoxipropanol-2-ol
Oral
DNEL sistem. efecte (termen lung) 8.75 mg/kg KG/Etichetă (Consumator)
Dermaic
DNEL sistem. efecte (termen lung) 16 mg/kg KG/Etichetă (Consumator)
44 mg/kg KG/Etichetă
(Muncitor) Inhalant DNEL sistem. efect (lungă durată) 33.8 mg/m³
(Consumatorr)
270.5 mg/m³ (Muncitor)
· PNECs
5131-66-8 3-butoxipropanol-2-ol
PNEC 0.0525 mg/l (Meerwasser)
10 mg/l (STP)
0.525 mg/l (apă proaspătă)
· Informații adiționale: Listele valide în timpul fabricării au fost folosite ca și bază.
· 8.2 Controale ale expunerii
· Echipament de protecție personală:
· Măsuri generale de protecție și igienă:
Asigurați o bună aerisire/ epuizare la locul de
muncă. Stați departe de alimente, băuturi și hrană.
Îndepărtați imediat toate îmbrăcămintea murdară și
contaminată. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la
sfârșitul lucrului.
Evitați contactul cu ochii și pielea.
· Protecție pentru sistemul respirator: Nu este necesară dacă spațiul este bine ventilat.
· Protecția mâinilor:
Mănuși protectoare
Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/ substanță/
preparare.
Selectarea materialului mănușii trebuie să ia în considerare perioada de penetrare,
ratele de difuziune și degradarea
· Materialul mănușilor
Cauciuc nitril, NBR
Selectarea mănușilor adecvate nu depinde numai de material, ci și de alte
caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Întrucât
produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu
poate fi calculată anticipat și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare.
44.3.3

Fișă cu date de securitate
Dată
imprimare
06.03.2017
Pagina
5
din 6

Pagina
2/6

în conformitate cu 1907/2006/CE,
articol
V - 4 31

Revizie: 06.03.2017
[CPS]
(Se
continuă
în
pagina
4)
ASM-TSDS-005.1.2 28/02/2018
GB

44.3.3

Pagina
4/6

Fișă cu date de securitate
Dată
imprimare
06.03.2017
Pagina
4
din 6
Denumire comercială:
DEK Pro
DEK
Pro

în conformitate cu 1907/2006/CE,
articol
V - 4 31

06.03.2017
ASM-TSDS-005.1.2 Revizie:
28/02/2018
[CPS]

(Continuare de la
pagina 3)
· Perioada de penetrare a
materialului mănușii
Timpul exact de penetrare trebuie determinat de către producătorul mănușilor de
protecție și trebuie observat.
· Protejarea ochilor: Ochelari de protecție bine strânși

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice
· 9.1 Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază
· Informații generale
· Aspect:
Formă:
Fluidă
Culoare:
Fără culoare
· Miros:
Specific
· Prag de miros:
Nedeterminat
· Valoare pH:

Neutră

· Schimbare în condiție
Punct de topire/ punct de înghețare:
< - 20 °C
Punct de fierbere inițial și fierbere:
gamă:
100 - 171 °C
· Punct de aprindere:

67 °C

· Temperatura de aprindere:

Nedeterminată

· Temperatură de auto-aprindere:

Produsul nu se auto-aprinde.

· Pericol de explozie:

Produsul nu reprezintă pericol de explozie.

· Limite de explozie:
Inferior:
Superior:

Nedeterminată
Nedeterminată

· Presiunea de vapori la 20 °C:

3 hPa

· Densitate la 20 °C:

0.89 +/- 0.02 g/cm³ (DIN 51757)

· Solubilitate în / Miscibilitate cu
apă:

Parțial miscibil.

· Vâscozitate:
Dinamică:
Cinematică:
· 9.2 Alte informații

Nedeterminată
Nedeterminată
Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
· 10.1 Reactivitate Nu există alte informații relevante disponibile.
· 10.2 Stabilitate chimică
· Descompunere termală/ condiții care trebuie evitate:
A se depozita într-un loc răcoros. Căldura va crește presiunea și poate conduce
la explozia recipientului.
· 10.3 Posibilitate de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
· 10.4 Condiții de evitat Nu există alte informații relevante disponibile.
· 10.5 Materiale incompatibile: A se depozita la distanță de agenți oxidanți.
· 10.6 Produse periculoase de descompunere:
Nu se descompune dacă se utilizează și se depozitează în conformitate cu specificațiile.
· Informații adiționale: Poate fi distilat fără descompunere la presiune normală.
(Se continuă în pagina 5)
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SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
· 11.1 Informații despre efectele toxicologice
· Toxicitate acută În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de
clasificare.
· LD/LC50 valori relevante pentru clasificare:
5131-66-8 3-butoxipropan-2-ol
Oral
LD50 3300 mg/kg (rat)
Dermic LD50 > 2000 mg/kg (rat)
· Efect iritant primar:
· Coroziune/ iritare cutanată
Expunerea repetată poate cauza uscarea și crăparea
pielii. Cauzează iritare cutanată.
· Deteriorare/ iritație gravă a ochilor
Cauzează iritarea gravă a ochilor.
· Sensibilizare respiratorie sau cutanată
În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
· Efecte CMR (cancerigenitate, mutagenicitate și toxicitate pentru reproducere)
· Mutagenitatea celulelor germinale
În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
· Cancerigenitate În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de
clasificare.
· Toxicitate reproductivă
În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
· STOT-expunere unică În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de
clasificare.
· STOT-expunere repetată
În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
· Pericol de aspirație În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de
clasificare.
SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatică:
5131-66-8 3-butoxipropan-2-ol
LC50/96h (static) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)
EC50/48h (static) > 1000 mg/l (daphnia magna)
EC50/96h (static) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
· 12.2 Persistență și degradare Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
· 12.3 Potențial bio-acumulativ Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
· 12.4 Mobilitate în sol Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
· Informații adiționale ecologice:
· Observații generale:
Clasa 1 de pericol pentru apă (Regulamentul german) (Auto-evaluare): puțin
periculos pentru apă
A nu se permite ca produsul nediluat sau cantități mari de produs să intre în contact
cu pânza freatică, canalul de scurgere sau sistemul de canalizare.
· 12.5 Rezultate ale evaluării PBT și vPvB
· PBT: Nu se aplică.
· vPvB: Nu se aplică.
· 12.6 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante disponibile.
SECȚIUNEA 13: Considerații privind aruncarea
· 13.1 Metode de tratare a deșeurilor
· Recomandări
Trebuie aruncat conform reglementărilor oficiale.
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Nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Nu permiteți produsului să
ajungă în sistemul de canalizare.
· Catalog european al deșeurilor
14 06 03* alți solvenți și amestecuri de solvenți
· Ambalaje necurățate:
· Recomandări: Trebuie aruncat conform reglementărilor oficiale.
· Agenți de curățare recomandați: Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.
SECȚIUNEA 14: Informații pentru transport
·
·
·
·
·

14.1
ADR,
14.2
ADR,
14.3

·
·
·
·
·
·
·
·

ADR, ADN, IMDG, IATA
Clasa
Vid
14.4 Grup de ambalare
ADR, IMDG, IATA
Vid
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nici un pericol
Poluant marin:
Nu
14.6 Precauții speciale pentru utilizator Nici o precauție
14.7 Transportul în vrac în conformitate cu anexa
II a Marpol și Codul IBC
Nu se aplică.

UN-Număr
ADN, IMDG, IATA
Vid
NU nume de transport adecvat
ADN, IMDG, IATA
Vid
Clasă(e) periculoasă(e) de transport

· Informații de transport/adiționale:
· UN "Reglementare Model":

Nu se consideră periculos, conform
specificațiilor de mai sus.
Vid

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
· 15.1 Reglementări/ legislație de siguranță, sănătate și mediu înconjurător
specifice substanței sau amestecului
Nu există alte informații relevante disponibile.
· Directiva 2012/18/UE
· Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nici unul din ingrediente nu este listat.
· 15.2 Evaluarea siguranței din punct de vedere chimic: A fost efectuată o evaluare de
siguranță din punct de vedere chimic.
SECȚIUNEA 16: Alte informații
Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, acestea nu
trebuie să constituie o garanție pentru vreo caracteristică specifică a produsului și
nu trebuie să stabilească o relație contractuală legală validă.
· Fraze relevante
H315 Cauzează iritare cutanată.
H319 Cauzează iritarea gravă a ochilor.
· Abrevieri și acronime:
Iritare cutanată 2: Coroziune/ iritare cutanată – Categoria 2
Iritația ochilor 2: Deteriorare/ iritare gravă a ochilor – Categoria 2

· * Date comparate cu versiunea anterioară modificată.
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EN

Clasificare conform Reglementării (CE) 1272 / 2008

ATENȚIE

Produsul conține: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Cauzează iritare cutanată.
H319 Cauzează iritarea gravă a ochilor.
P280 Folosiți mănuși protective/ ochelari de protecție.
P305+P351+P338 DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de
câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, în cazul în care există și este
ușor de realizat. Continuați clătirea.
P302+P352 LA NIVEL CUTANAT: Spălați cu multă apă.

BG

KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO)
1272/2008

BHlf1MAHlf1E

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n
abundantes.

CN

EC 1272/2008
3- -2-

H315
H319

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.
P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11
O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4l/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B
npOAbn>KeH11e Ha HflKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11
AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KO)l{ATA: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANi

Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.
P280 Pouzfvejte ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne bryle/oblicejovy
stft. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte
vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol
H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-

On

CS

Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ES

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL

Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

P280 /
P305+P351+P338
P302+P352

Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

DE

WARNUNG

Das Produkt enthalt: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET

Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS

Toode sisaldab: 3-butoksupropaan-2-ooli

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig 0jenirritation.

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsest0j/0jenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebe og vand.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

EL

Clasificare conform Reglementării (CE) 1272 / 2008

usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

nPOEl�OnOlHIH
To TTpo"6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo�uTTpoTTav-2-6Ari
H315 npoKaA£f £p£81crµ6 Tou otpµaToc. H319
npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 £p£81crµ6.
P280 Na cpopCT£ TTpocrTaT£uT1KC yCvT1a/TTpocrTaT£uT1KC £voUµaTa/µtcra aToµ1K�c
TTpocrTacrfac y1a Ta µCT1a/TTp6crwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TA MATlA: =£TTAUv£T£ TTpocr£KT1KC µ£
v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCpxouv cpaKof £TTacp�c, acpa1ptcrT£ Touc, £cp6crov £fva1
£UKoAo. Luv£xfcrT£ va �£TTAtv£T£.
P302+P352 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TO LlEPMA: nAUv£T£ µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1
craTToUv1.

FI

Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS

Tuote sisaltaa: 3-butoksipropan-2-olia

H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella
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Classification selon le reglement (CE) 1272/2008

ATTENTION

FR

Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanee.
H319 Provoque une severe irritation des yeux.
P280 Porter des gants de protection/des vetements de protection/un
equipement de protectiondes yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
precaution a l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent etre facilement enlevees. Continuer
a rincer.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment a
l'eau et au savon.

Aicmiu de reir Rialachan (CE) 1272/2008

RABHADH

GA

Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannu craicinn.
H319 Ina chuis le greannu tromchuiseach don tsuil.
P280 Caith lamhainnf cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go
faichilleach le huisce ar feadh roinnt n6imead. T6g amach na tadhall-lionsaf,
mas ann d6ibh agus mas furasta e sin a dheanamh. Lean den sruthlu.
P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart
gallunaf agus uisce.
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IT

Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olo
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione
oculare.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole
farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua e sapone.

JP

Jlj (EC) No 1272/2008=J:

rt� (EC) t!i 1272/2008H m;: ��

KR
�g

��H �gJ-§ ��: 3-�� l..�E!-2-�

H315 III�H . H319 H
CJIL.. .
P280 / .
P305+P351+P338 H : CJ g � t!i .
� . � . P302+P352 III�H �� : � ��l .

Klasifikacija saskaoa ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

LV

1&J'

BRiDINAJUMS

Produkts satur: 3-butoksipropan-2-olu

: 3- -2H315 Kairina adu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H315 J.R}i��
H319 i,H��
P280 ii-=�/iil.ff�mffl97a;:ta
P305 + P351 + P338 H=A-:>:::�-8:.K"°C�J'9.i��<St-3 o'J? =:::/11?1-v/

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338
IEK�OSTOT ACTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas
ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar
lielu ziepju un Odens daudzumu.

, = �-8 o St

P302 + P352 J.R}i=N :::�-8:�.m .K"°CSt-3

LT

Klasifikacija pagal Reglamentq (EB) Nr. 1272/2008

!SPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksipropan-2-olio
H315 Dirgina odq.
H319 Sukelia smark4 aki4 dirginimq.
P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabuzius/naudoti aki4
(veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS I AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
Isimti kontaktinius l�sius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir
vandens.

HU

Osztalyozas az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM

A termek tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

MT

TWISSIJA

Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.
P280 Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni
gliall-wiCC.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma glial
diversi minuti. Nelilii l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCli biex tneliliihom.
Kompli lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'liafna sapun u ilma.

Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

MY

AMARAN

Produk mengandungi: 3-butoksipropan-2-ol

H315 B6rirrital6 hatasu.
H319 Sulyos szemirritaci6t okoz.

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Ved6keszty0/ved6ruha/szemved6/arcved6 hasznalata kotelez6.
P305+P351+P338 SZEMBE KEROLES ESETEN: 6vatos oblftes vfzzel tobb
percen keresztol. Adott esetben kontaktlencsek eltavolftasa, ha konnyen
megoldhat6. Az oblftes folytatasa.
P302+P352 HA BORRE KEROL: Lemosas b6 szappanos vfzzel.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan
menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah
untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

NL

Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gj0re. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

Product bevat: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO

Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL

Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsaker hudirritasjon.
H319 Forarsaker alvorlig 0yeirritasjon.
P280 Bruk vernebriller/0yebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
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Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) 1272/2008

OSTRZEZENIE

PL

Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Dziata drazniqco
na sk6r�. H319 Dziata
drazniqco na oczy.
P280 Stosowac r�kawice ochronne/odziez ochronnq/ochron�
oczu/ochron� twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI�
DO OCZU: Ostroznie ptukac wodq przez kilka minut. Wyjqc soczewki
kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqc. Nadal ptukac.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SK6RA: Umyc duzq ilosciq
wody z mydtem.

Classifica9ao de acordo com o
Regulamento (CE) 1272/2008

ATENCAO

PT

O produto contem: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Provoca irrita9ao
cutanea. H319 Provoca
irrita9ao ocular grave.
P280 Usar luvas de protec9ao/vestuario de protec9ao/protec9ao
ocular/protec9ao facial.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal lhe for possfvel. Continue a enxaguar.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com
sabonete e agua abundantes.
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RO

Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE)
1272/2008
Produsul conține: 3-butoxipropan-2-ol

AVERTIZARE

H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a
ochilor/ echipament de protecție a feței.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de
mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se
poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

RU

KnaCCll1cpll1KaLll15 CBE,QEHv1l/1 o6
CornaCHo PernaMeHTy EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH�E

SK

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA

Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.
P280 Noste ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTi Oci: Opatrne niekol'ko minut oplachujte vodou. Ak
pouzfvate kontaktne sosovky a ak je to mozne, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovanf.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte vel'kym mnozstvom vody a mydla.

SL

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO

Izdelek vsebuje: 3-butoksipropan-2-ol

B npoAyKTe CoAep>Kll1TC5: 3-6yToKCll1nponaH-2-on
H315 Bl3lBaeT pa3Apa>KeHll1e Ko>Kll1.
H319 Bl3lBaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHll1e rna3.
P280 nonb3oBaTbC5 3aL4ll1THlMll1 nep4aTKaMll1 / CpeACTBaMll1 3aL4ll1Tl rna3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA,QAHv1v1 B rnA3A: oCTopo>KHo npoMlTb rna3a BoAoVI B
Te4eHll1e HeCKonbKll1X Mll1HyT. CH5Tb KoHTaKTHle nll1H3l, eCnll1 Bl ll1Mll1
nonb3yeTeCb ll1 nTo nerKo CAenaTb. npoAon>Kll1Tb npoMlBaHll1e rna3.
P302 + P352 nPv1 nonA,QAHv1v1 HA Ko)KY: npoMlTb 6onbWll1M Konll14eCTBoM
BoAl.

SV

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING

Produkten innehaller: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Povzroca drazenje koze.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.

TR

1272/2008 say1l1 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI

Oron icerigi: 3-botoksipropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

H315 Cilt tahri$ine yol acar.
H319 Ciddi goz tahri$ine yol acar.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur ventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ iLE TEMASI HALiNDE: Su ile birkac dakika dikkatlice durulay1n.
Tak1l1 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352
DERi iLE TEMAS HALiNDE iSE: Bol su ile y1kay1n.

TH

(EC)
1272/2008
: 3-butoxypropan-2-ol

VN

Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong
chau Au)

CANH BAO

San pham c6 ch(l'a: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m�t nghiem trong.
P280 Oeo gang tay bao ho / d,ng c, bao v$ m�t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th�n vOi nUOc trong
vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.
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