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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC ŞI A FIRMEI  SAU 

    ÎNTREPRINDERII 

 

1.1 Identificarea produsului: 

Denumire: DEZINCRUSTANT CLEANEX SOLAR  PLUS 
      Numar de inregistrare: amestec 
 

1.2 Identificarea utilizarilor relevante ale preparatului si utilizari contraindicate 
 
Produsul este utilizat : 

- in instalatiile cu panouri solare  avand drept scop eliminarea cu actiune   

      rapida a depunerilor de antigel deteriorat; 

 

Utilizari contraindicate: 
Orice utilizare care implica riscul producerii stropirilor in ochi sau pe piele, sau zone neventilate  in 

care personalul nu utilizeaza echipament de protectie adecvat. 

 

1.3 Identificarea firmei/întreprinderii 
 

Nume firma: S.C. LABOREX S.R.L.  PLOIESTI  
 

Adresa:          Str. Mihai Bravu, nr. 206, bl. 25B, ap 3 

Judetul Prahova, ROMANIA 

 

Telefon / Fax :       0040 244 518 760 / 0040 244 518 761 

 

Persoana responsabila FDS: 

 

persoana de contact: Anca Zvirid-0723 273 816 

office@laborexromania.ro 

 
1.4 Telefon pentru urgente 
 

Numar de urgente: 112 
Telefon companie: 0040 244 518 760 

zilnic intre orele  9
00

 – 16
00 

Contact la nivel national, telefon: 021 318 36 20 / 235 (luni - vineri intre orele 8-15; 

Institutul National de Sanatate publica, Biroul 

pentru Regulamentul Sanitar International si 

Informare Toxicologica) 

 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1. Clasificarea amestecului 

2.1.1 Clasificarea in conformitate cu Regulamentul EC nr. 1272/2008 
În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)  
Skin Corr./Irrit. 2  
Eye Dam./Irrit. 2  
Repr. 1B (fat)  
STOT SE 3 (iritant pentru aparatul respirator.)  
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Limite de concentratie specifica in conformitate cu Reglementarea (CE)nr 1272/2008 (CLP)  
STOT SE 3, iritant pt aparatul respirator: >= 10 %  
Repr. 1B, fat: >= 5 %  
În conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE  
Repr. Cat. 2  
(conform Anexei I a Directivei 67/548/CEE)  
Pericole posibile:  
Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele.  
Poate provoca efecte adverse asupra copilului in timpul sarcinii.  
Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16. 

 

2.2. Etichetare 
Sistem armonizat global, EU (GHS)  
Pictograma:  

      
 
 
 
Cuvant de avertizare:  Pericol  
 
Fraze de risc: H319  

 
Provoacă o iritare gravă a 
ochilor.  

H315  Provoacă iritarea pielii.  
H335  Poate provoca iritarea căilor 

respiratorii.  
H360D  Poate dăuna fătului.  

Fraze de precautie 
P280  Purtati mănuşi de protectie/imbracaminte de protecţie si 

echipament de protecţie a ochilor/ echipament de 
protectie a feţei.  

P271  A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.  
P281  Utilizaţi echipamentul de protecţie individuala, conform 

cerinţelor.  
P261  Evitaţi sa inspirti praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.  
P201  Procurati instructiuni speciale inainte de utilizare.  
P202  A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese 

toate măsurile de securitate.  
P264  Spălaţi-vă temeinic cu multa apa si sapun după utilzare.  
 
P312  

Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA 
sau un MEDIC, dacă nu vă simţiţi bine.  

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.  

P304 + P340  ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber 
şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.  

P303+ P352  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): spalati 
cu multa apa si săpun.  

P308 + P313  ÎN CAZ DE expunere sau posibila expunere: consultaţi 
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medicul.  
P332 + P313  În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.  
P337 + P313  Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.  
P362 + P364  Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de 

reutilizare.  
P403 + P233  A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi 

recipientul închis etanş.  
P405  A se depozita sub cheie.  
P501  Aruncati continutul/recipientul la o instalatie 

de eliminare a deseurilor periculoase  

 3. COMPOZIŢIA/ INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE 
Natură chimică  
Produsul contine una sau mai multe substante incluse pe lista candidatilor conform Art.59 (1,10) din 
Regulamentul CE nr.1907/2006 (REACH) intr-o cooncentratie egala cu sau peste 0,1%g/g.  
N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă (Conţinut (W/W): >= 99,5 % - <= 100 %)  
Număr-CAS: 872-50-4  
Numar CE: 212-828-1 
 

Denumirea 

componentilor 

periculosi ai 

amestecului 

Domeniul 

de 

concentratie 

[%] 

Nr. CAS  Nr. EC Nr. de inregistrare 

ECHA 

Clasificare in conformitate cu 

Reg. 1272/2008 

 
N-metil-2-

pirolidonă 1-

metil-2-

pirolidonă 

 

>80% 

 

872-50-4 

 

 

212-828-1 

 01-2119472430-46-

0001, 01-2119472430-

46-0000, 01-

2119472430-46 

Skin Corr./Irrit. 2  
Eye Dam./Irrit. 2  
Repr. 1B (fat)  
STOT SE 3 (iritant pt aparatul 
respirator)  
H319, H315, H335, H360D  
Limita de concentratie specifica:  
STOT SE 3, iritant pt aparatul 
respirator: >= 10 % 

Repr. 1B, fat: >= 5 %  

 

4. MASURI DE PRIM AJUTOR 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor  
Victima va fi indepartata de zona afectata. Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată. Persoanele ce asigură 
acordarea primului ajutor trebuie să aibă grijă de propria securitate.  
După inhalare:  
Ţineţi pacientul liniştit şi duceţi-l la aer proaspăt. In cazul in care apar jene respiratorii, se va acorda ajutor 
respirator si se va consulta un medic.  
După contactul cu pielea:  
Spălaţi foarte bine cu săpun şi apă.  
După contactul cu ochii:  
Spălaţi imediat ochii afectaţi cel puţin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultaţi un 
oftalmolog.  
După ingerare:  
Clătiţi gura şi apoi beţi multă apă.  

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate  
Simptome: Cele mai importante simptome si efecte cunoscute sunt descrise in etichetare (vezi sectiunea 
2) si/sau in sectiunea 11., Următoarele simptome sunt posibile  

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale 
necesare  
Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific. 
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5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor  
Mijloace de stingere corespunzătoare:  
pulverizare de apă, pudră pentru extinctor, spumă, dioxid de carbon  

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză  
monoxid de carbon, carbon dioxide, oxizi de azot  
In anumite conditii, in caz de incendiu pot fi generate si alte produse de combustie periculoase.  

5.3. Recomandări destinate pompierilor  
Echipament special de protecţie:  
În caz de incendiu, purtaţi un aparat individual de protecţie respiratorie.  
Informaţie suplimentară:  

5.4. Alte informaţii  

Reziduurile rezultate de la stingerea incendiului nu se vor deversa în canalele de irigaţie sau în canalele de 

alimentare cu apă. 

 

6. MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă  
A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor. Protecţia respiraţiei dacă 
ventilarea este inadecvată. Evitaţi contactul cu substanţa.  

6.2. Precauţii pentru mediul  
Nu deversaţi pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane. Reţineţi şi 
îndepărtaţi apa de spălare contaminată. Eliminarea conform cerintelor de protectie a mediului.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie  
Pentru cantitati mici: Se strange cu un material absorbant (ex. nisip, rumegus, absorbant universal)  
Pentru cantitati mari:: a se pompa produsul  
Pentru reziduuri: A se aduna cu material absorbant corespunzător (de ex. nisip, rumeguş, lianţi universali, 
silicagel).  
Obiectele si pardoseala contaminate vor fi spalate bine cu apa si detergent, respectand normele de 
protectie a mediului inconjurator Deseurile trebuie stranse in containere corespunzatoare, etichetate si 
sigilate. A se debarasa potrivit prescripţiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de 
deşeuri speciale.  

6.4. Trimiteri către alte secțiuni  
Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi 

gasite in sectiunea 8 si 13.  

 

 7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
Aerisire şi ventilare suficientă a locului de muncă şi de depozitare. Dacă este posibil, trataţi produsul într-
un utilaj închis.  
Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:  
A se lua măsuri de prevedere împotriva încărcării electrostatice - A se feri de surse de aprindere - A se 
pune extinctoare la îndemână. A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei - Fumatul 
interzis.  

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi  
Alte informaţii privind depozitarea: Recipienţii trebuie să fie păstraţi ermetic închişi într-un loc uscat.  
Stabilitate la stocare:  
Durata depozitării: 24 luni  
Datele referitoare la durata depozitarii din aceasta fisa de securitate nu pot fi luate drept garantie a 
proprietatilor de aplicare a produsului.  

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)  

Verificati utilizarile identificate in sectiunea 1.2. 
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8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECŢIE PERSONALĂ 

8.1. Parametrii de control 
Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă 872-50-: N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-
pirolidonă  
Efect asupra pielii (OEL (UE))  
Substanţa poate fi absorbită prin piele.  
Valoare TWA 40 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (UE))  
indicativ  
Valoare STEL 80 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (UE))  
indicativ  
Valoare TWA 40 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (RO))  
Valoare STEL 80 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (RO))  

8.1.1. Valori DNEL/PENEC 
PNEC  
apa dulce: 0,25 mg/l  
apa de mare: 0,025 mg/l  
eliberare sporadica: 5 mg/l  
sediment (ape dulci): 0,805 mg/kg  
sediment (apă marină): 0,0805 mg/kg  
sol: 0,138 mg/kg 
statia de epurare: 10 mg/l  
oral (otrăvirea secundară): 1,67 mg/kg  
DNEL  
muncitor:  
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, dermic: 19,8 mg/kg  
muncitor:  
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, Inhalare: 40 mg/m3 
8.2. Controlul expunerii 
Echipament individual de protecţie  
Protecţia căilor respiratorii:  
Protecţia respiratorie este necesară atunci când se depăşeşte limita de expunere profesională: Filtru de 
gaz pentru gaze/vapori de compuşi organici (punct de fierbere >65°C, de ex. EN 14387 tip A). Protecţia 
respiraţiei în cazul degajării de vapori/aerosoli. Filtru combinat pentru gaze organice/vapori si particule 
solide si lichide (de ex. EN 14387 tip A-P2) Vor fi luate in considerare masurile de management al riscului 
subliniate in scenariul de expunere.  
Protecţia mâinilor:  
Mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN 374)  
Materiale potrivite  cauciuc butilic  
Materiale potrivite pentru contactul pe termen scurt (recomandat: cel putin indice de protectie 2, 
corespunzator unui timp de permeare > 30 minute conform EN 374)  
cauciuc nitrilic (NBR) - grosime 0,4 mm  
cauciuc cloroprenic (CR) - grosime 0,5 mm  
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la 
producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor ( de 
ex. temperatura ) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica 
poate fi mult mai scurta decit timpul de  
permeabilitatea determinat prin teste.  
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.  
Protecţia ochilor:  
Ochelari de protectie cu aparatori lateral (etansi) (de ex. EN 166)  
Îmbrăcăminte de protecţie:  
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum 

de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul 

pulberiilor)) 
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Măsuri generale de protecţie şi de igienă  
A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor. A se evita contactul cu 
pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Femeile, în perioada de început a sarcinii, nu trebuie să fie expuse la 
această substanţă. În nici un caz produsul nu trebuie să vină în contact cu pielea sau să fie inhalat 
Pagina: 9/65 BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile 
ei succesive. Data calendaristică / Revizuit în data de: 20.07.2015 Versiune: 11.0 Produs: N-
Methylpyrrolidone Life Science (ID Nr. 30497158/SDS_GEN_RO/RO) Data de imprimare 20.07.2015  
de femeile însărcinate. Scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Imbracamintea contaminata 
trebuie spalata inainte de refolosire Manusile trebuie verificate regulat şi inainte de utilizare. Daca e 
necesar, trebuie schimbate (in cazul gauririi) 
9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS 
Forma: lichid  
Culoare: incolor, transparent  
Miros: miros specific vag  
Pragul de acceptare a mirosului: Nedeterminat din cauza potentialului risc pentru sanatate la inhalare  

Valoare de pH: 8,5 - 10 (100 g/l, 20 °C)  

Punct de topire: -23,6 °C  
Punct de fierbere: 204,3 °C  
Punct de inflamabilitate: 91 °C  (DIN 51758)  
Viteza de evaporare: Valoarea poate fi aproximata pornind de la constanta legii lui Henry sau de la 
presiunea vaporilor.  

Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde): greu inflamabil  
Limită inferioară a capacităţii de a exploda: Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor., Limita 
inferioara a punctului de explozie poate fi 5 - 15 °C sub punctul de aprindere. 

Limită superioară a capacităţii de a exploda: Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor.  

Temperatură de autoaprindere: 245 °C  
Presiune de vapori: 0,32 hPa (20 °C)  (măsurat)  

Densitate: 1,028 g/cm3 (25 °C)  (DIN 51757)  

Densitate relativa: 1,0300 (20 °C)  

Densitatea relativă a vaporilor (aer): nedeterminat  

Solubilitate în apă: Bibliografie., miscibil  
Solubilitate (calitativă) solvent (i): solventi organici miscibil  

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă 
(log Kow): -0,46 (25 °C)  

(OCDE, Directiva 107)  

Auto-inflamabilitate: nu este auto-inflamabil 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
10.1. Reactivitate  
Nu există reacţii periculoase, în cazul 
în care se respectă 
prescripţiile/indicaţiile privind stocarea 
şi manipularea.  
 
Formare de gaze inflamabile:  

 
 
 
 
 
Observaţii
:  

 
 
 
 
 
Nu se formează gaze 
inflamabile în prezenţa apei.  

10.2. Stabilitate chimică  
Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .  

10.3. Reacţii periculoase posibile  
Reactie exoterma Reacţionează cu acizi şi baze tari.  

10.4. Condiţii de evitat  
A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa.  

10.5. Materiale incompatibile  
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Substanţe de evitat:  
baze, acizi  

10.6. Produşi de descompunere periculoşi  
Produse de descompunere periculoase.:  
gaze toxice/vapori toxici 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
Toxicitate acuta  
Evaluarea toxicităţii acute:  
Toxicitate scazuta dupa o singura ingestie Practic netoxic dupa o singura inhalare. Dupa un singur 
contact cu pielea, nu este toxic  
Date experimentale/date calculate:  
LD50 şobolan (oral): 4.150 mg/kg (OCDE, Directiva 401)  
Bibliografie.  
LC50 şobolan (prin inhalarea): > 5,1 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)  
S-a testat numai o concentratie limita ( LIMIT - Test ). Nu s-a observat mortalitatea. A fost testat un 
aerosol  
LD50 şobolan (dermal): > 5.000 mg/kg (OCDE, Directiva 402)  
Bibliografie.  
Iritare  
Evaluarea efectelor iritante:  
Iritant in contact cu ochii. Iritant in contact cu pielea. Poate avea efecte iritante asupra cailor respiratorii. 
Clasificare EU  
Date experimentale/date calculate:  
Coroziv/iritant pentru piele iepure: iritaţie slabă (Test Draize)  
Bibliografie. Comunitatea Europeana (CE) a clasificat produsul ca 'Iritant pentru piele' (R38)  
Afectare grava a ochilor/iritare iepure: Iritant. (Test Draize)  
Bibliografie.  
Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii  
Evaluare efectului sensibilizant:  
Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale.  
Date experimentale/date calculate:  
Probă de ganglioni limfatici locali la şoarece (LLNA) şoarece: ne sensibilizant (Directiva OCDE 429)  
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.  
Mutagenitatea celulei germinative  
Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:  
Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Din diferitele testari pe culturi de celule de mamifere si pe 

mamifere nu a fost evidentiat nici un efect teratogen 
Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)  
Aprecierea producerii cancerului:  
In studiile pe termen lung efectuate pe animale, in care substanta a fost administrata prin inhalare, nu s-a 
observat niciun efect carcinogenic. In studii pe termen lung efectuate pe sobolani, in care substanta a fost 
administrata prin hrana, nu au fost observate efecte carcinogenice. Experimentele pe termen lung pe 
rozatoare arata ca ingerarea unei cantitati mari are o actiune favorizanta pentru tumori, dar se banuieste 
ca acest efect este datorat unei leziuni a ficatului specifica rozatoarelor, la om nu are nici un fel de 
relevanta Toate informatiile disponibile nu confera indicatii privind efect cancerigen.  
Toxicitate la reproducere  
Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:  
Asa cum rezulta din studiile pe animale, produsul poate afecta testiculele dupa expuneri repetate, care 
pot cauza si alte efecte toxice.  
Toxicitate pentru dezvoltare  
Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):  
In urma studiilor pe animale, substanta a dovedit un efect teratogen/efect nefast asupra dezvoltarii  
Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)  
Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):  
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Poate avea efecte iritante asupra cailor respiratorii.  
Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta ( in cazul 
expunerii repetate)  
Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:  
Dupa administrare repetata, efectul principal este iritarea locala. Substanta poate cauza leziuni testiculare 
dupa inhalari repetate de doze mari.  

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
12.1. Toxicitate  
Evaluarea toxicităţii acvatice:  
Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. 
Inhibarea activitaţii de degradare a namolului activ nu este de aşteptat cand se introduce in instalatiile de 
epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs. 
Toxicitate la peşte:  
LC50 (96 h) > 500 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (static)  
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală.  
Nevertebrate acvatice:  
EC50 (24 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 partea 11, static)  
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală.  
Plante acvatice:  
EC50 (72 h) > 500 mg/l, Scenedesmus suspicatus (DIN 38412 capitol 9)  
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală.  
Microorganisme:  
EC50 (0,5 h) > 600 mg/l, namol activ, industrial (DIN EN ISO 8192, acvatic)  
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală.  
Efecte toxice cronice asupra peştilor:  
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific  
Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:  
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) 12,5 mg/l, Daphnia magna (Directiva OECD 202, 
partea a 2-aC, semistatic)  
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală.  
Evaluarea toxicităţii terestre:  
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific 

12.2. Persistență și degradabilitate  
Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):  
Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).  
Informaţii privind eliminarea:  
73 % BSB al ThSB (28 d) (OCDE 301C/ ISO 9408/ 92/69/EEC, C.4-F) (aerobic, Inoculum amestecat cf. 
prescriptiilor MITI (OECD 301C)) Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).  
Evaluarea stabilitatii in apa:  
Prin reactia cu apa substanta se va descompune prin hidroliza lentă.  

12.3. Potențial de bioacumulare  
Evaluarea potentialului de bioacumulare:  
Din cauza coeficientului de distribuţie n-octanol/apă (logPow), nu este de aşteptat acumularea în 
organism. 

12.4. Mobilitate în sol  
Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:  
Volatilitate: Substanta se evapora rapid in atmosfera de pe suprafata apei.  
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol. 

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB  
Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea 
si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT 
(persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ). Autoclasificare  

12.6. Alte efecte adverse  
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Substanta nu este listata in Anexa I a Regulamentului (CE) 2037/2000 asupra substantelor care 
afecteaza stratul de ozon.  

12.7. Indicaţii adiţionale  
Parametru cumulativ  
Consumul chimică de oxigen (COD): (DIN 38409 partea 41) cca. 1.600 mg/g  
Cerere biologică de oxigen (BOD) Perioadă de incubaţie 5 d: < 2 mg/g  
Nevoie teoretică de oxigen (CTO): 1.939 mg/g  
Halogen adsorbit legat organic (AOX):  
Produsul nu contine halogen legat organic 
13. MĂSURI PRIVIND EVACUAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI CHIMIC 

PERICULOS 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor  
A se incinera in instalatii corespunzatoare de incinerare, tinand cont de reglementarile autoritatilor locale.  
Nu se poate specifica un numar de codificare deseuri conform CODEX-ului de deseuri (EAK) , intrucit 
acestea depind de utilizare.  
Conform Catalogului European pentru Deseuri (EWC), codul deseului trebuie specificat in cooperare intre 
firma de incinerare a produsului/producator/autoritati.  
Ambalaj contaminat:  
Ambalajele contaminate trebuie să fie golite cât mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate după ce au fost limpezite 

corespunzător. 

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL 
Transport rutier  
ADR 
Pagina: 15/65 BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 si modificarile ei succesive. Data calendaristică / Revizuit în data de: 
20.07.2015 Versiune: 11.0 Produs: N-Methylpyrrolidone Life Science (ID Nr. 
30497158/SDS_GEN_RO/RO) Data de imprimare 20.07.2015 Produs neclasificat 
drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul  
Numărul ONU:  Nu este aplicabil  
Denumirea corectă ONU pentru 
expediţie:  

Nu este aplicabil  

Clasa (clasele) de pericol pentru 
transport:  

Nu este aplicabil  

Grupa de ambalaj:  Nu este aplicabil  
Pericole pentru mediul:  Nu este aplicabil  
Precautii speciale pentru utilizatori  Nu se cunoaşte  

RID  
Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind 
transportul  
Numărul ONU:  Nu este aplicabil  
Denumirea corectă ONU pentru 
expediţie:  

Nu este aplicabil  

Clasa (clasele) de pericol pentru 
transport:  

Nu este aplicabil  

Grupa de ambalaj:  Nu este aplicabil  
Pericole pentru mediul:  Nu este aplicabil  
Precautii speciale pentru utilizatori  Nu se cunoaşte  

Transport maritim  
IMDG  

Sea transport  
IMDG  

Produs neclasificat drept periculos din 
punct de vedere al reglementărilor 
privind transportul  

Not classified as a dangerous good 
under transport regulations  

Numărul ONU:  Nu este aplicabil  UN number:  Not applicable 
Denumirea corectă Nu este aplicabil  UN proper shipping Not applicable  
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ONU pentru 
expediţie:  

name:  

Clasa (clasele) de 
pericol pentru 
transport:  

Nu este aplicabil  Transport hazard 
class(es):  

Not applicable  

Grupa de ambalaj:  Nu este aplicabil  Packing group:  Not applicable  
Pericole pentru 
mediul:  

Nu este aplicabil  Environmental 
hazards:  

Not applicable  

Precautii speciale 
pentru utilizatori  

Nu se cunoaşte  Special precautions 
for user  

None known  

14.1. Numărul ONU  
Vezi indicatia corespunzatoare pentru 'Numar-UN' al fiecarui regulament din tabelul de mai sus.  

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie  
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare 
regulament din tabelul de mai sus.  

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul i sus.  

14.4. Grupa de ambalaj  
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul i sus. f  

14.5. Pericole pentru mediul  
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente abelul de mai sus.  

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori 
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 
'precautii speciale pentru utilizator' pentru 
respectivele regulamente din tabelul .  

14.7. Transport în vrac, în conformitate 
cu anexa II la MARPOL73/78 și Codul 
IBC  

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL73/78 and the IBC Code  

Regulament:  IBC  Regulation:  IBC  
Expedierea permisa:  1  Shipment approved:  1  
Numele poluantului:  N-Methyl-2-

pyrrolidone  
Pollution name:  N-Methyl-2-

pyrrolidone  
Categoria de 
poluare:  

Y  Pollution category:  Y  

Tipul navei:  3  Ship Type:  3  

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE 
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice 
(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză  
Interdicţii, restrictii si autorizatii  
Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 30  
In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu 
date de siguranta, atunci ele sunt descrise in aceasta subrubrica.  

15.2. Evaluarea securităţii chimice  
Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.  

1. REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 

1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.  

2. REGULAMENTUL (CE) NR. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi 

ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 
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3. REGULAMENTUL (CE) NR. 453/2010, din 20 mai 2010, de modificare a Regulamentului (CE) 

nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, 

autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH). 

4. Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în 

muncă şi HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă 

pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici-

anexa 1.  

5. HG nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare. 

6. HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor 

periculoase. 

16. ALTE INFORMAŢII 
Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)  
Eye Dam./Irrit. 2A  
Skin Corr./Irrit. 2  
STOT SE 3 (iritant pentru aparatul respirator.)  
Repr. 1B (fat)  
Flam. Liq. 4  
Acute Tox. 5 (oral)  
A se respecta restrictiile de lucru pentru femeile gravide si pentru cele care alapteaza.  
Textul integral al clasificarilor, inclusiv 
clasele de risc si frazele de risc daca sunt 
mentionate in sectiunea 2 sau 3: T  

Toxic.  

61  Poate provoca efecte adverse asupra 
copilului in timpul sarcinii.  

36/37/38  Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi 
pentru piele.  

Skin Corr./Irrit.  Coroziune /iritatia pielii 
Eye Dam./Irrit.  Leziuni oculare grave/iritare oculara  
Repr.  Toxic pentru reproducere  
STOT SE  Toxicitate specifica pentru organe tinta 

(expunere unica)  
Repr. Cat. 2  Toxic pentru reproducere (fertilitate sau 

dezvoltare) Clasa 2: Substante care 
trebuie considerate embriotoxice 
(daunatoare dezvoltarii speciei umane) 
sau substante daunatoare capacitatii de 
reproducere (a fertilitatii) a omului  

H319  Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H315  Provoacă iritarea pielii.  
H335  Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  
H360D  Poate dăuna fătului.  

 
Informaţii suplimentare 
Aceste date sunt conforme cu informaţiile şi experienţa de care dispunem la data elaborarii fişei şi se 

referă exclusiv la produsul care poate fi identificat cu claritate conform etichetei de pe ambalaj. 

Informaţiile nu pot fi aplicate asupra altor produse cu denumiri identice sau similare.  

Această fişă nu scuteşte în nici un caz utilizatorul de cunoaşterea şi aplicarea tuturor instructiunilor care 

reglementează activitatea sa. 
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ANEXA I – SCENARII DE EXPUNERE 
Scenariile de expunere pentru cele mai frecvente aplicatii sunt enumerate mai jos 

 

Anexa: Scenarii de Expunere  

Index (cuprins)  
1. Utilizare in agenti de curatenie, Utilizari industriale  
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13  
 2. Utilizare ca agent chimic de procesare, Utilizari industriale  
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3  
3. Incarcare si descarcare de substante si amestecuri., Utilizari industriale  
SU3; ERC1, ERC2, ERC4; PROC8a, PROC8b, PROC9  
4. Incarcare si descarcare de substante si amestecuri., Aplicatii profesionale  
SU22; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC8a, PROC8b, PROC9  
5. Formulare de preparate, Utilizari industriale  
SU3; SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC14  

 

 

Scenariul 1 - Utilizare in agenti de curatenie, Utilizari industriale  
 
SU3; ERC4; PROC7, PROC10, PROC13 

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de  
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare  
a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.  

Scenarii de expunere contributive  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  240 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

Ventilatie locala fortata  Eficacitate: 95 %  

Purtaţi manuşi de protecţie rezistente la 
produse chimice şi asiguraţi o instruire 
pentru angajaţi, specifică activitaţii 
desfaşurate.  

Eficacitate: 95 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, Masuratori la locul de munca, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin 
aspiratie localizata (LEV) nu a fost utilizat 
pentru estimarea calcularii de expunere 
dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  1,73 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,087374  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, Masuratori la locul de munca  
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Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  18,7 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,4675  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, Masuratori la locul de munca, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin 
aspiratie localizata (LEV) nu a fost utilizat 
pentru estimarea calcularii de expunere 
dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  1,73 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,087374  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, Masuratori la locul de munca  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  18,7 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,4675  

Scenarii de expunere contributive  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si 
aplicatiilor industriale  

Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  

Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  240 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

Ventilatie locala fortata  Eficacitate: 95 %  

Purtaţi manuşi de protecţie rezistente la 
produse chimice şi asiguraţi o instruire 
pentru angajaţi, specifică activitaţii 
desfaşurate.  

Eficacitate: 95 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, Masuratori la locul de munca, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin 
aspiratie localizata (LEV) nu a fost utilizat 
pentru estimarea calcularii de expunere 
dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  3,46 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,174747  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, Masuratori la locul de munca  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  7,96 mg/m³  
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Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,199  

 

A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor 
produse de acoperire cu rola sau pensula  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

Ventilatie locala fortata  Eficacitate: 90 %  

A se purta manusi de protecţie adecvate, 
rezistente la produse chimice.  

Eficacitate: 80 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  
 

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, 
Muncitor, Factorul de reductie pentru ventilatia 
prin aspiratie localizata (LEV) nu a fost utilizat 
pentru estimarea calcularii de expunere 
dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  5,4857 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,277056  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  4,1305 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,103262  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra 

 

Scenariul 2 - Utilizare ca agent chimic de procesare, Utilizari industriale  
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului  
Scenarii de expunere contributive  
 

A se folosi descriptori de utilizare -definitii  ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare 
în procese şi produse, fără a deveni parte din articole  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare 
a expunerii si nici vreo caracterizare a riscului.  
PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere  
Domeniul de utilizare: industrial  
PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu 
prelevare esantioane)Locatie industriala;  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  



FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA 

Intocmita in conformitate cu Regulamentul (EC)1272/2008 (CLP) 

 

 CLEANEX SOLAR PLUS  

 Dezincrustant curatari grele panouri solare  
 

Revizia:1                                                                                                Data emiterii:  martie 2017                                

 

15 

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,0343 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,001732  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  
 

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,0413 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,001033  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic 

Estimarea expunerii  1,3714 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,069264  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  4,1305 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,103262  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

 

 

 

Scenariul 3 - Incarcare si descarcare de substante si amestecuri., Utilizari 
industriale  
SU3; ERC1, ERC2, ERC4; PROC8a, PROC8b, PROC9  
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  ERC1: Producerea substantelor  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
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riscului.  
ERC2: Formulare de preparate  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
riscului.  
ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare 
în procese şi produse, fără a deveni parte din 
articole  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
riscului.  
PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in 
cadrul unitatilor nespecializate  
Domeniul de utilizare: industrial 

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  240 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

A se oferi standard bun de ventilaţie generală 
(nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).  

Eficacitate: 30 %  

A se purta manusi de protecţie adecvate, 
rezistente la produse chimice.  

Eficacitate: 80 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  2,7429 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,138528  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  17,3479 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,433699  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

Scenarii de expunere contributive  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC8b: Transferul de substanţă sau preparat 
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în 
cadrul unitaţilor specializate.  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  
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Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C 

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

A se oferi standard bun de 
ventilaţie generală (nu mai puţin 
de 3-5 schimbări de aer pe ora).  

                                               Eficacitate: 30 %  

A se purta manusi de protecţie 
adecvate, rezistente la produse 
chimice.  

                                               Eficacitate: 80 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  2,7429 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,138528  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  14,4566 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,361415  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

Scenarii de expunere contributive  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC9: Transferul de substanta sau preparat in 
recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand 
cantarire)  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

9900 Pa  

Temperatura de proces  125 °C  

Durata si frecventa activitatii  240 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

Ventilatie locala fortata  Eficacitate: 90 %  

A se purta manusi de protecţie adecvate, 
rezistente la produse chimice 

Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,8229 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,041558  
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Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  12,3914 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,309785  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

 

Scenariul 4 - Incarcare si descarcare de substante si amestecuri., Aplicatii 
profesionale  
SU22; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC8a, PROC8b, PROC9  

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  ERC8a: Utilizare larg răapândită la interior a 
agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme deschise  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
riscului.  
PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in 
cadrul unitatilor nespecializate  
Domeniul de utilizare: profesional  
ERC8c: Utilizare larg răspândită la interior ducînd la 
includerea intr-o matrice  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
riscului  
ERC8d: Utilizare larg răspândită la exterior a 
agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme deschise  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
riscului.  
ERC9a: Utilizare larg raspandita la exterior a 
substantelor in sisteme inchise  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
riscului.  
ERC9b: Utilizare larg raspandita la exterior a 
substantelor in sisteme inchise  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
riscului  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  
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Durata si frecventa activitatii  60 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

A se oferi standard bun de ventilaţie generală 
(nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).  

Eficacitate: 30 %  

A se purta manusi de protecţie adecvate, 
rezistente la produse chimice.  

Eficacitate: 80 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  2,7429 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,138528  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  14,4566 mg/m³ 

Scenarii de expunere contributive  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC8b: Transferul de substanţă sau preparat 
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în 
cadrul unitaţilor specializate.  
Domeniul de utilizare: profesional  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  240 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

A se oferi standard bun de ventilaţie generală 
(nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).  

Eficacitate: 30 %  

A se purta manusi de protecţie adecvate, 
rezistente la produse chimice.  

Eficacitate: 80 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  2,7429 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,138528  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  17,3479 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,433699  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

Scenarii de expunere contributive  
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A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC9: Transferul de substanta sau preparat in 
recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand 
cantarire)  
Domeniul de utilizare: profesional  

Conditii de operare 

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  240 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

A se oferi standard bun de ventilaţie generală 
(nu mai puţin de 3-5 schimbări de aer pe ora).  

Eficacitate: 30 %  

A se purta manusi de protecţie adecvate, 
rezistente la produse chimice.  

Eficacitate: 80 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  1,3714 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,069264  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  17,3479 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,433699  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  

Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariul 5 - . Formulare de preparate, Utilizari industriale  
SU3; SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC14  
 

Scenarii de expunere contributive  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  ERC2: Formulare de preparate  
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de 
mediul inconjurator, nu a fost efectuata nicio 
evaluare a expunerii si nici vreo caracterizare a 
riscului.  
PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
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expunere  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,0343 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,001732  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,0413 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,001033  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

9900 Pa  

Temperatura de proces  125 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV)  
nu a fost utilizat pentru estimarea calcularii de 
expunere dermala.  

 

Estimarea expunerii  0,0343 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,001732  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,0413 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,001033  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  
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A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu 
prelevare esantioane)Locatie industriala;  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  1,3714 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,069264  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  4,1305 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,103262  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu 
prelevare esantioane)Locatie industriala; 

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

9900 Pa  

Temperatura de proces  125 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

A se purta manusi de protecţie adecvate, 
rezistente la produse chimice.  

Eficacitate: 80 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,2743 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,013853  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  20,6523 mg/m³  
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Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,516308  

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)  
Pentru termen de comparaţie vezi: http://www.ecetoc.org/tra  

A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC3: Utilizare in proces de amestecare inchisa 
(sinteza sau formulare) Locatie industriala:  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru 

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,6857 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,034632  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  12,3914 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,309785  

se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC3: Utilizare in proces de amestecare inchisa 
(sinteza sau formulare) Locatie industriala:  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

9900 Pa  

Temperatura de proces  125 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

Ventilatie locala fortata  Eficacitate: 90 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  0,6857 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,034632  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  4,1305 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,103262  
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A se folosi descriptori de utilizare definiti  PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact 
semnificativ)  
Domeniul de utilizare: industrial  

Conditii de operare  

Concentratia substantelor  N-metil-2-pirolidonă 1-metil-2-pirolidonă  
Conţinut: >= 0 % - <= 100 %  

Starea fizica  lichid  

Presiunea vaporilor substantei in timpul 
folosirii.  

32 Pa  

Temperatura de proces  20 °C  

Durata si frecventa activitatii  480 min 5 zile pe saptamana  

Utilizare inauntru/afara  A se folosi inauntru  

Masuri de management al riscului  

A se oferi standard bun de ventilaţie 
generală (nu mai puţin de 3-5 schimbări de 
aer pe ora).  

Eficacitate: 30 %  

A se purta manusi de protecţie adecvate, 
rezistente la produse chimice.  

Eficacitate: 80 %  

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v3.0, Muncitor, 
Factorul de reductie pentru ventilatia prin aspiratie 
localizata (LEV) nu a fost utilizat pentru estimarea 
calcularii de expunere dermala.  

Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  2,7429 mg/kg kc/zi  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,138528  

Metoda de evaluare  EASY TRA v3.5, ECETOC TRA v2.0, Muncitor  

Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic  

Estimarea expunerii  14,4566 mg/m³  

Raportul caracterizarii riscului (RCR)  0,361415  

 

 

 


