
Traducere din limba engleza 

 

BRATARI ANTIINSECTE  

 

Fisa cu date de siguranta  

Conform Standardului de Comunicare a Pericolelor (29 CFR 1910.1200) 

brățară împotriva țânțarilor 

Data emiterii: 22/07/2015        Versiunea 1.0     Data reviziei: 22/07/2015 

 

1. Identificarea produsului și a companiei 

 

Denumirea materialului   brățară împotriva țânțarilor GL002 

CAS #      Vezi secțiunea 3 

Codul produsului    - 

Utilizarea produsului     Repelent pentru tantari  

Producator/Furnizor  

Furnizor (Producator):  ZHEJIANG NINGER PESTICIDE INDUSTRIAL CO., LTD 

Adresa:   Nr. 58 Yujiadai, satul Zhuchang, orașul Xieqiao, Haining,  

    Zhejiang, China  

Persoană de contact (e-mail):  lilubin@zjninger.com   

Telefon:   +86-0573-87700222 

Fax:    +86-0573-87703211 

Număr de telefon de urgență: +86-0573-87700222  

 

2. Identificarea pericolelor 

Clasificare GHS  

Pericole fizice   Neclasificat 

Pericole pentru sănătate  Coroziunea/iritarea pielii     Categoria 2 

Sensibilizare - piele      Categoria 1 

Lezarea/iritarea ochilor     Categoria 1 

Pericole pentru mediu  Periculoase pentru mediul acvatic – cronice   Categoria 3 

 

Elemente de etichetare GHS 

Pictograme de pericol 

 

 
 

Cuvânt de avertizare    Pericol 

Declaratie de pericol    Provoacă iritarea pielii. 

Poate provoca o reacție alergică a pielii.  



Provoacă leziuni oculare grave. 

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 

Declaratie de precautie 

Prevenire     Evitați să respirați praful/fumul/gazul/ceața/  

     vaporii/spray-ul. 

Spălați-vă bine mâinile după manevrare. 

Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie dusa în 

afara locului de muncă.  

Evitați eliberarea în mediu. 

Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi/protecție  

pentru față. 

Răspuns     În caz de contact cu pielea: Spălați cu apă din abundenta. 

Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfatul/atenția medicală. 

  

În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de 

câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt 

prezente și daca acest lucru este ușor de făcut. Continuați 

clătirea. 

Sunați imediat un centru de otrăvire/medic. 

Dacă apare iritația sau erupția cutanată: Solicitați asistență 

medicală. Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte 

de reutilizare.  

Depozitare     Nu se aplică 

Eliminare     Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu  

reglementările locale. 

 

3. COMPOZITIE / Informații despre ingrediente 

 

Componente    CAS#    Procent 

Ulei de lavanda  8000-28-0   30% 

Ulei de muscata  8000-46-2   25% 

L-mentol   2216-51-5   25% 

Ulei citronela   8000-29-1   20% 

 

4. Masuri de Prim Ajutor  

 

Proceduri de prim ajutor  

 

Contact cu ochii  Protejați ochiul nevătămat. Irigați abundent cu apă curată și  

proaspătă timp de cel puțin 10 minute, ținând pleoapele depărtate. 

Scoateți lentilele de contact. 

 

Contact cu pielea   Dacă iritația pielii persistă, sunați un medic. Clătiți imediat cu apă  

din abundenta cel puțin 15 minute. 

 

Inhalare     Iesiti la aer curat. Solicitați asistență medicală dacă vă simțiți rău  



sau dacă expunerea este prelungită. 

 

Ingestie    Clatiti gura cu apă și apoi beți multă apă. Preveniți vărsăturile dacă 

este posibil. Dacă o persoană varsă când stă întinsă pe spate,  

puneți-o în poziția de recuperare. Nu administrați niciodată nimic 

pe cale orală unei persoane inconștiente. 

 

Note pentru medic   Tratați simptomele. 

 

5. Măsura de stingere a incendiilor 

 

Proprietăți inflamabile   Acest produs este neinflamabil. 

Mijloace de stingere 

Mijloace de stingere adecvate  Utilizați apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool,  

substanțe chimice uscate sau dioxid de carbon.  

Mijloace de stingere neadecvate  Jet de apă de mare volum 

 

Echipament/instructiuni de stingere a incendiilor   În caz de incendiu, purtați aparat de respirat  

autonom. În caz de incendiu și/sau explozie nu 

inhalați vapori. Utilizați apă pulverizată pentru a 

răci recipientele nedeschise. 

 

Produse de combustie periculoase  Oxizi de carbon. 

 

6. Măsuri în caz de eliberare accidentală 

 

Precauții personale    Utilizați echipament individual de protecție adecvat,  

așa cum este indicat în Secțiunea 8. Asigurați o 

ventilare adecvata. 

 

Precauții pentru mediu    Nu trebuie eliberat în mediu. Dacă produsul  

contaminează râurile şi lacurile sau canalele de 

scurgere informati autoritățile respective. 

 

Metode de curățare    Preluati și transferați în recipiente etichetate  

corespunzător. Utilizați echipamente de manipulare 

mecanică 

 

7. Manipulare și depozitare 

 

Manipulare     Evitați contactul cu pielea și ochii. Folosiți  

echipament individual de protecție. Nu fumati in  

timpul manipularii.  

 

Depozitare      A se pastra in recipientul original. Păstrați  



recipientul bine închis într-un loc uscat și bine 

ventilat. Pentru a menține calitatea produsului, nu 

depozitați la căldură sau in lumina directă a 

soarelui. 

 

8. Controlul expunerii / Protecția personală 

 

Parametri de control: 

LIMITE DE EXPUNERE OCUPAȚIONALĂ (OEL) 

DATE DESPRE INGREDIENTE 

Nu sunt disponibile 

LIMITE DE URGENȚĂ: 

 

Ingredient TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3 

brățară împotriva 

țânțarilor 

GL002 

Nu este disponibil Nu este disponibil Nu este disponibil 

 

 

Ingredient IDLH original IDLH revizuit 

Ulei de lavanda Nu este disponibil Nu este disponibil 

Ulei de muscata Nu este disponibil Nu este disponibil 

L-mentol Nu este disponibil Nu este disponibil 

Ulei citronela Nu este disponibil Nu este disponibil 

 

Controlul expunerii. 

Controale de inginerie adecvate Manevrati in conformitate cu practica de buna igiena  

industriala si siguranta. Spalati-va pe maini inainte de 

pauze si la sfarsitul zilei de munca.  

 

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul individual de protecție: 

 

Protecția ochilor / feței   Ochelari de protecție 

Protecția pielii    Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice, de ex.  

mănuși de protecție din cloropren Nivel 2 sau din cauciuc 

butilic Nivelul 6. Îmbrăcăminte ușoară de protecție. 

Scoateți și spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de 

reutilizare. 

Protecția respiratorie   Nu este necesar în mod normal echipament individual de  

protecție respiratorie. 

Consideratii de igiena generala  Spălați bine mâinile, antebrațele și fața după manipularea  

produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma si de a 

utiliza toaleta si la sfarsitul perioadei de lucru. 

 

 

 



9. Proprietati fizice si chimice  

 

Aspect 

Stare fizică    Solid 

Formă     Solidă 

Culoare    Alb, galben, negru, roz și albastru 

Miros     Nu 

Pragul de miros   Nu este disponibil 

pH    Nu este disponibil 

Presiune de vapori   19 Pa (25°C) (CAS#2216-51-5) 

Densitatea vaporilor   Nu este disponibil 

Punct de fierbere   Nu este disponibil 

Punct de topire/punct de îngheț 41,2 - 41,7 °C (CAS#2216-51-5) 

Solubilitate (apă)   0,397 g/L (20°C) (CAS#2216-51-5) 

Gravitate specifică   Nu este disponibil 

Densitate relativă   Nu este disponibil 

Densitate în vrac   0,49 g/cm3 (CAS#2216-51-5) 

Punct de aprindere   Nu este disponibil 

n-Octanol/Apă (log Po/w)  log Pow=3,15 (25°C) (CAS#2216-51-5) 

Limite de inflamabilitate în 

aer, superioare, % din volum  Nu este disponibil 

Limite de inflamabilitate în aer,  

inferioare, % din volum   Nu este disponibil 

Temperatura de autoaprindere Nu este disponibil 

VOC     Nu este disponibil 

Procent volatil   Nu este disponibil 

Alte date 

Vâscozitate    Nu este disponibil 

 

10. Informații privind stabilitatea chimică și reactivitatea 

  

Reactivitate    Substanța este stabilă în condiții normale de depozitare și  

manipulare.  

Stabilitate chimică   Materialul este stabil în condiții normale. 

Conditii de evitat   Materiale incompatibile. 

Materiale incompatibile  Niciunul cunoscut.  

Produși de descompunere periculoși Oxizi de carbon. 

Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase. 

 

11. Informații toxicologice 

 

Toxicocinetică, metabolism și distribuție: 

Date toxicologice non-umane: Nu sunt disponibile 

Informații privind efectele toxicologice: 

Toxicitate acuta: 

L-mentol (CAS#2216-51-5): 



LD50 (oral, șobolan):    Nu este disponibil 

LD50 (cutanat, iepure):   Nu este disponibil 

LC50 (inhalare, șobolan):   aprox. 5289 mg/m3 aer 4h 

Coroziunea/iritarea pielii:   Neclasificat 

Leziuni/iritare oculara grava:   Neclasificat 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Neclasificat 

Mutagenicitatea celulelor germinale: Neclasificat 

Carcinogenitate:    Neclasificat 

Toxicitate pentru reproducere:  Neclasificat 

STOT - expunere unică:   Neclasificat 

STOT-expunere repetată:   Neclasificat 

Pericol prin aspirare:    Neclasificat 

 

12. Informații ecologice 

Toxicitate: L-mentol (CAS#2216-51-5): 

 

Toxicitate acuta Timp Specie Metod Evaluare Observatii 

LC50 15.6 mg/L 96h Pesti OECD 203 N/A N/A 

EC50 26.6 mg/L 48h Daphnia OECD 202 N/A N/A 

EC50 21.4 mg/l 72h Alge OECD 201 N/A N/A 

 

Persistență și degradabilitate:    L-mentol (CAS#2216-51-5): ușor biodegradabil 

Potențial de bioacumulare:   Nu este disponibil 

Mobilitatea în sol:    Nu este disponibil 

Rezultatele evaluării PBT și vPvB:   Nu este disponibil 

Alte efecte adverse:    Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă  

durată. 

 

13. Considerații privind eliminarea 

 

Instrucțiuni de eliminare  Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu  

reglementările locale/regionale/naționale/internaționale 

  

Ambalaj contaminat   Deoarece recipientele goale pot reține reziduuri de produs,  

urmați avertismentele de pe etichetă chiar și după ce 

recipientul este golit. 

 

14. Informații despre transport 

DOT 

Cerințe de bază de expediere:  

număr UN      Nereglementat 

Denumirea corespunzatoare pentru expediere Nereglementat 

Clasa de pericol     Nereglementat 

Grupa de ambalare     Nereglementat 

Pericole pentru mediu     Nu 

IATA 



Număr UN      Nereglementat 

Denumirea UN corespunzatoare pentru expediere  Nereglementat 

Clasa(ele) de pericol pentru transport   Nereglementat 

Grupa de ambalare     Nereglementat 

Pericole pentru mediu     Nu 

IMDG 

Număr UN      Nereglementat 

Denumirea UN corespunzatoare pentru expediere  Nereglementat 

Clasa(ele) de pericol pentru transport   Nereglementat 

Grupa de ambalare     Nereglementat 

Pericole pentru mediu     Nu 

 

15. Informații de reglementare 

 

Reglementări / legislația de siguranță, sănătate și mediu specifică substanței sau amestecului 

 

Uleiul de lavandă (8000-28-0) se găsește pe 

următoarele liste de reglementare 

„Actul de Control al Substantelor Toxice US 

(TSCA) - Inventarul substanțelor chimice” 

listat 

Uleiul de muscata (8000-46-2) se găsește pe 

următoarele liste de reglementare 

„Actul de Control al Substantelor Toxice US 

(TSCA) - Inventarul substanțelor chimice” 

listat 

L-mentol (2216-51-5) se găsește pe 

următoarele liste de reglementare 

„Actul de Control al Substantelor Toxice US 

(TSCA) - Inventarul substanțelor chimice” 

listat 

Uleiul de citronela (8000-29-1) se găsește pe 

următoarele liste de reglementare 

„Actul de Control al Substantelor Toxice US 

(TSCA) - Inventarul substanțelor chimice” 

listat 

 

16. Alte informații 

Evaluări HMIS®    Sănătate:2 

     Inflamabilitate: 1 

Pericol fizic: 0 

Evaluări NFPA    Sănătate: 2 

     Instabilitate: 0 

Declinarea raspunderii  Informațiile din fișă au fost scrise pe baza celor mai bune  

cunoștințe și experiență disponibile acum. 

Data emiterii     22-07-2015 

Autor: Hangzhou CIRS Co., Limited Website: www.cirs-group.com Tel: 0571-87206555  

Email: info@cirs-group.com 

 

Subsemnata GAVRILĂ LUCIA,  interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine engleza si 

italiana, în temeiul Autorizaţiei nr. 10073/2014 cu modificarile ulterioare, eliberată de Ministerul Justiţiei 

din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza în limba romana, că textul 

prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost 

denaturate conţinutul şi sensul.  
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