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Scheda Dati di Sicurezza 
 
1. Identificazione della sostanza / preparato e della Società 
1.1 Identificazione della sostanza o preparato 
  
Denominazione  AQUA CLEAR ACTIVATOR 
  
1.2 Utilizzazione della sostanza / 
preparato   

  

Descrizione/Utilizzo  Attivatore per  AQUA CLEAR (Vernice trasparente a base acqua per 
carrozzeria) 

  
1.3 Identificazione della Società   
  
Ragione Sociale  GELSON SRL  
Indirizzo  VIA VARESE 13  
Località e Stato  20020 LAINATE (MI)  
 ITALIA  
 tel. 029370640  
 fax 0293570880  
  
1.4 Telefono di emergenza  CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA 
 02 66101029 
  
 
 2. Composizione / Informazione sugli ingredienti 
 
AAlllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  ffoorrnniittoorree,,  qquueessttoo  pprrooddoottttoo  nnoonn  ccoonnttiieennee  aallccuunn  iinnggrreeddiieennttee  
ppeerriiccoolloossoo  iinn  qquuaannttiittàà  ttaallii  ddaa  ddoovveerr  eesssseerree  rriippoorrttaattee  iinn  qquueessttaa  sseezziioonnee,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllee  nnoorrmmaattiivvee  UUEE  
oo  ddaa  qquueellllee  nnaazziioonnaallii..  
 
 
3. Identificazione dei pericoli 
3.1 Classificazione della sostanza o del preparato 
 
Il preparato non è classificato come pericoloso in conformità alla direttiva 1999/45/CE e ai relativi emendamenti. 
Classificazione Non classificato 
 
3.2 Identificazione dei pericoli 
 
 
4. Interventi di primo soccorso 
 
In caso di insorgenza di dubbi o di persistenza dei sintomi, rivolgersi al medico. Non somministrare mai nulla per via orale ad 
una persona in stato di incoscienza. 
PPoorrttaarree  aallll''aarriiaa  aappeerrttaa..  TTeenneerree  llaa  ppeerrssoonnaa  aall  ccaallddoo  ee  aa  rriippoossoo..  IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaannzzaa  ddii  rreessppiirraazziioonnee,,  rreessppiirraazziioonnee  
iirrrreeggoollaarree  oo  aarrrreessttoo  rreessppiirraattoorriioo,,  pprraattiiccaarree  llaa  rreessppiirraazziioonnee  aarrttiiffiicciiaallee  oo  ffaarr  ssoommmmiinniissttrraarree  oossssiiggeennoo  ddaa  ppeerrssoonnaallee  
aaddddeessttrraattoo..  NNoonn  ssoommmmiinniissttrraarree  nnuullllaa  ppeerr  vviiaa  oorraallee..  SSee  ll''iinnffoorrttuunnaattoo  èè  iinn  ssttaattoo  ddii  iinnccoosscciieennzzaa,,  ffaarrggllii  aassssuummeerree  llaa  
ppoossiizziioonnee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  cchhiiaammaarree  iill  mmeeddiiccoo..  
RRiimmuuoovveerree  iinndduummeennttii  ee  ccaallzzaattuurree  ccoonnttaammiinnaattee..  LLaavvaarree  aabbbboonnddaanntteemmeennttee  ccoonn  aaccqquuaa  ee  ssaappoonnee  oo  uussaarree  uunn  eeffffiiccaaccee  
ddeetteerrggeennttee  ccuuttaanneeoo..  NNoonn  uussaarree  ssoollvveennttii  oo  ddiilluueennttii..  
VVeerriiffiiccaarree  ssee  llaa  vviittttiimmaa  ppoorrttaa  lleennttii  aa  ccoonnttaattttoo  ee  iinn  ttaall  ccaassoo,,  rriimmuuoovveerrllee..  IIrrrriiggaarree  IIMMMMEEDDIIAATTAAMMEENNTTEE  ggllii  oocccchhii  ccoonn  
aaccqquuaa  ccoorrrreennttee  ppeerr  aallmmeennoo  1155  mmiinnuuttii,,  tteenneennddoo  llee  ppaallppeebbrree  aappeerrttee..  IInn  ccaassoo  ddii  iinnggeessttiioonnee,,  ccoonnssuullttaarree  
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iimmmmeeddiiaattaammeennttee  uunn  mmeeddiiccoo  ee  mmoossttrraarree  iill  ccoonntteenniittoorree  oo  ll''eettiicchheettttaa..  TTeenneerree  llaa  ppeerrssoonnaa  aall  ccaallddoo  ee  aa  rriippoossoo..  NNoonn  
iinndduurrrree  iill  vvoommiittoo..  
 
5. Misure antincendio 
 
MMEEZZZZII  DDII  EESSTTIINNZZIIOONNEE  ::  CCoonnssiigglliiaattoo::  sscchhiiuummaa  rreessiisstteennttee  aallll''aallccooooll,,  CCOO22,,  ppoollvveerrii,,  aaccqquuaa  nneebbuulliizzzzaattaa..  NNoonn  uussaarree::  
iiddrrooggeettttoo..  EEvveennttuuaallii  iinncceennddii  ssvviilluuppppaannoo  uunn  ffuummoo  nneerroo  ee  ddeennssoo..  LL''eessppoossiizziioonnee  aaii  pprrooddoottttii  ddii  ddeeccoommppoossiizziioonnee  ppuuòò  
eesssseerree  ppeerriiccoolloossaa  ppeerr  llaa  ssaalluuttee..  SSii  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree  ll''uussoo  ddii  uunn  aauuttoorreessppiirraattoorree..  RRaaffffrreeddddaarree  ccoonn  aaccqquuaa  ii  ccoonntteenniittoorrii  
cchhiiuussii  eessppoossttii  aallllee  ffiiaammmmee..  IImmppeeddiirree  ppeerrccoollaammeennttii  ddaallll''iinncceennddiioo  aa  ffooggnnaattuurree  oo  ccoorrssii  dd''aaccqquuaa..  
 
 
6. Provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale. 
 
RRiimmuuoovveerree  eevveennttuuaallii  ffoonnttii  ddii  iiggnniizziioonnee  eedd  aaeerraarree  ll''aammbbiieennttee..  EEvviittaarree  ddii  rreessppiirraarree  ii  vvaappoorrii  oo  llaa  nneebbbbiiaa..  CCoonnssuullttaarree  llee  
mmiissuurree  ddii  pprrootteezziioonnee  eelleennccaattee  nneellllee  sseezziioonnii  77  ee  88..  
CCiirrccoossccrriivveerree  ee  rraaccccoogglliieerree  eevveennttuuaallii  ffuuoorriiuusscciittee  ccoonn  mmaatteerriiaallee  aassssoorrbbeennttee  nnoonn  ccoommbbuussttiibbiillee,,  ccoommee  ssaabbbbiiaa,,  tteerrrraa,,  
vveerrmmiiccuulliittee,,  ddiiaattoommiittee  ee  pprroovvvveeddeerree  aalllloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeell  pprrooddoottttoo  iinn  uunn  ccoonntteenniittoorree  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  
vviiggeennttee  ((vveeddii  sseezziioonnee  1133))..  NNoonn  ddiissppeerrddeerree  iill  pprrooddoottttoo  nneell  ssiisstteemmaa  ffooggnnaarriioo  ee  nneeii  ccoorrssii  dd''aaccqquuaa..  PPrroovvvveeddeerree  aallllaa  
ppuulliizziiaa,,  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  ccoonn  ll''uussoo  ddii  uunn  ddeetteerrggeennttee..  EEvviittaarree  ll''uussoo  ddii  ssoollvveennttii..  IInn  ccaassoo  ddii  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
pprrooddoottttoo  ddii  llaagghhii,,  ffiiuummii  oo  ddeellllee  aaccqquuee  ddii  ssccaarriiccoo,,  iinnffoorrmmaarree  llee  aauuttoorriittàà  ccoommppeetteennttii  aaii  sseennssii  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  
NNoottaa::  ccoonnssuullttaarree  llaa  sseezziioonnee  88  ppeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  ee  llaa  sseezziioonnee  1133  ppeerr  
iinnffoorrmmaazziioonniissuulllloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii..  
 
7. Manipolazione e immagazzinamento 
 
AA  ccaauussaa  ddeeii  ssoollvveennttii  oorrggaanniiccii  ccoonntteennuuttii  nneell  pprreeppaarraattoo::  
II  vvaappoorrii  ssoonnoo  ppiiùù  ppeessaannttii  ddeellll''aarriiaa  ee  ppoossssoonnoo  ddiiffffoonnddeerrssii  ssuuii  ppaavviimmeennttii..  II  vvaappoorrii  ppoossssoonnoo  ffoorrmmaarree  mmiisscceellee  eesspplloossiivvee  
ccoonn  ll''aarriiaa..  IImmppeeddiirree  lloo  ssvviilluuppppoo  nneellll''aarriiaa  ddii  ccoonncceennttrraazziioonnii  ddii  vvaappoorree  iinnffiiaammmmaabbiillii  oo  eesspplloossiivvee  oo  cchhee  ssuuppeerriinnoo  ii  lliimmiittii  ddii  
eessppoossiizziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee..  IInnoollttrree,,  uussaarree  iill  pprrooddoottttoo  ssoolloo  iinn  aammbbiieennttii  ddaa  ccuuii  ssiiaannoo  ssttaattee  rriimmoossssee  ttuuttttee  llee  llaammppaaddee  aa  
ffiiaammmmaa  lliibbeerraa  ee  aallttrree  ffoonnttii  ddii  iiggnniizziioonnee..  PPrrootteeggggeerree  llee  aappppaarreecccchhiiaattuurree  eelleettttrriicchhee  iinn  bbaassee  aaggllii  ooppppoorrttuunnii  ssttaannddaarrdd..  
CCoonnsseerrvvaarree  iill  rreecciippiieennttee  bbeenn  cchhiiuussoo..  TTeenneerree  lloonnttaannoo  ddaa  ffoonnttii  ddii  ccaalloorree,,  sscciinnttiillllee  ee  ffiiaammmmee..  NNoonn  uussaarree  ssttrruummeennttii  cchhee  
pprroovvooccaannoo  sscciinnttiillllee..  EEvviittaarree  iill  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ggllii  oocccchhii  ee  ccoonn  llaa  ppeellllee..  EEvviittaarree  ll''iinnaallaazziioonnee  ddii  ppoollvveerree,,  ffuummii,,  sspprraayy  oo  
nneebbuulliizzzzaazziioonnii  ddeerriivvaannttii  ddaallll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  pprreeppaarraattoo..  VViieettaattoo  mmaannggiiaarree,,  bbeerree  ee  ffuummaarree  nneellll''aarreeaa  iinn  ccuuii  ssii  ttrraattttaa,,  ssii  
ccoonnsseerrvvaa  ee  ssii  uuttiilliizzzzaa  qquueessttoo  mmaatteerriiaallee..  LLee  ppeerrssoonnee  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  iill  pprrooddoottttoo  ddeevvoonnoo  llaavvaarrssii  mmaannii  ee  vviissoo  pprriimmaa  ddii  
mmaannggiiaarree,,  bbeerree  ee  ffuummaarree..  IInnddoossssaarree  aattttrreezzzzaattuurree  pprrootteettttiivvee  aaddeegguuaattee  ((vveeddeerree  SSeezziioonnee  88))..  NNoonn  ssvvuuoottaarree  mmaaii  iill  
pprrooddoottttoo  ssoottttooppoonneennddoolloo  aa  pprreessssiioonnee..  IIll  ccoonntteenniittoorree  nnoonn  èè  aa  pprreessssiioonnee..  CCoonnsseerrvvaarree  sseemmpprree  iill  mmaatteerriiaallee  nneell  
ccoonntteenniittoorree  oorriiggiinnaallee..  AAtttteenneerrssii  aa  qquuaannttoo  ccoonntteemmppllaattoo  ddaallllee  lleeggggii  rreellaattiivvee  aallllaa  ssaalluuttee  ee  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  nneeggllii  aammbbiieennttii  
ddii  llaavvoorroo..  PPrroovvvveeddeerree  aalllloo  ssttooccccaaggggiioo  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  OOsssseerrvvaarree  llee  pprreeccaauuzziioonnii  rriippoorrttaattee  
ssuullll''eettiicchheettttaa..  CCoonnsseerrvvaarree  iinn  uunn''aarreeaa  ffrreessccaa  ee  bbeenn  vveennttiillaattaa  lloonnttaannoo  ddaa  ssoossttaannzzee  iinnccoommppaattiibbiillii  ee  ffoonnttii  ddii  ccoommbbuussttiioonnee..  
TTeenneerree  lloonnttaannoo  ddaa::  aaggeennttii  oossssiiddaannttii,,  aallccaallii  ffoorrttii,,  aacciiddii  ffoorrttii..  
VViieettaattoo  ffuummaarree..  VViieettaattoo  ll''aacccceessssoo  aaggllii  eessttrraanneeii..  II  ccoonntteenniittoorrii  aappeerrttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aaccccuurraattaammeennttee  
rriissiiggiillllaattii  ee  mmaanntteennuuttii  ddrriittttii  ppeerr  eevviittaarree  ffuuoorriiuusscciittee  aacccciiddeennttaallii  ddeell  pprrooddoottttoo..  NNoonn  ggeettttaarree  ii  rreessiidduuii  nneellllee  ffooggnnaattuurree..  
 
8. Protezione personale / controllo dell’esposizione. 
 
  PPrreevveeddeerree  uunnaa  vveennttiillaazziioonnee  aaddeegguuaattaa..  QQuuaannddoo  rraaggiioonneevvoollmmeennttee  ppoossssiibbiillee,,  cciiòò  ppuuòò  eesssseerree  ootttteennuuttoo  ttrraammiittee  llaa  
vveennttiillaazziioonnee  ddii  rriiccaammbbiioo  ee  llaa  bbuuoonnaa  aassppiirraazziioonnee  ggeenneerraallee..  IInn  ccaassoo  ddii  iimmppoossssiibbiilliittàà  aa  mmaanntteenneerree  llee  ccoonncceennttrraazziioonnii  ddeeii  
vvaappoorrii  ddii  ssoollvveennttee  ee  ddeellllee  ppoollvveerrii  aall  ddii  ssoottttoo  ddeell  lliimmiittee  ddii  eessppoossiizziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  iinnddoossssaarree  mmeezzzzii  aaddeegguuaattii  ddii  
pprrootteezziioonnee  ddeellllee  vviiee  rreessppiirraattoorriiee..  
AAttttrreezzzzaattuurraa  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  
AAppppaarraattoo  rreessppiirraattoorriioo  ::  SSee  iill  ppeerrssoonnaallee  èè  eessppoossttoo  aa  ccoonncceennttrraazziioonnii  ssuuppeerriioorrii  aall  lliimmiittee  ddii  eessppoossiizziioonnee,,  uussaarree  
rreessppiirraattoorrii  aapppprroopprriiaattii  ee  oommoollooggaattii..  
PPeellllee  ee  ccoorrppoo  ::  IIll  ppeerrssoonnaallee  ddeevvee  iinnddoossssaarree  iinndduummeennttii  aannttiissttaattiiccii  iinn  ffiibbrraa  nnaattuurraallee  oo  iinn  ffiibbrraa  ssiinntteettiiccaa  rreessiisstteennttee  aallllee  
aallttee  tteemmppeerraattuurree..  
MMaannii  
LLee  ccrreemmee  pprrootteettttiivvee  ppoossssoonnoo  pprrootteeggggeerree  llee  aarreeee  eessppoossttee  ddeellllaa  ccuuttee,,  mmaa  nnoonn  aapppplliiccaarrllee  ddooppoo  ll''eessppoossiizziioonnee..  
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OOcccchhii  ::  UUssaarree  oocccchhiiaallii  ddii  pprrootteezziioonnee  ppeerr  pprreevveenniirree  llaa  ppeenneettrraazziioonnee  aacccciiddeennttaallee  ddii  lliiqquuiiddii  nneeggllii  oocccchhii..  
CCoonnttrroolllloo  ddeellll''eessppoossiizziioonnee  aammbbiieennttaallee  
NNoonn  ddiissppeerrddeerree  iill  pprrooddoottttoo  nneell  ssiisstteemmaa  ffooggnnaarriioo  ee  nneeii  ccoorrssii  dd''aaccqquuaa..  
  
 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
COLORE  Trasparente 
ODORE  Praticamente assente 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:  N.D. 
pH  N.D. 
Punto di ebollizione  N.D. 
Punto di infiammabilità  VVaassoo  cchhiiuussoo::  9999°°CC  ((221100..22°°FF)) 
Proprietà esplosive  N.D. 

Densità di vapore  IIll  vvaalloorree  mmaassssiimmoo  ccoonnoosscciiuuttoo  èè  11  
((AArriiaa  ==  11))  ((aaccqquuaa)) 

Densità relativa  00..999999  ((AAccqquuaa  ==  11)) 
Viscosità cinematica  1100..0011  ccSStt  
 
10. Stabilità e reattività 
 
IIll  pprrooddoottttoo  èè  ssttaabbiillee  rriissppeettttaannddoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  mmaanniippoollaazziioonnee  ee  ssttooccccaaggggiioo  ((vveeddii  sseezziioonnee  77))..  
PPrrooddoottttii  ddii  ddeeccoommppoossiizziioonnee  ppeerriiccoolloossii::  mmoonnoossssiiddoo  ddii  ccaarrbboonniioo,,  aanniiddrriiddee  ccaarrbboonniiccaa,,  ffuummoo,,  oossssiiddii  ddii  aazzoottoo..  
PPeerr  eevviittaarree  ffoorrttii  rreeaazziioonnii  eessootteerrmmiicchhee,,  tteenneerree  lloonnttaannoo  ddaaii  sseegguueennttii  mmaatteerriiaallii::  aaggeennttii  oossssiiddaannttii,,  aallccaallii  ffoorrttii,,  aacciiddii  ffoorrttii..  
 
11. Informazioni tossicologiche 
 
NNoonn  eessiissttoonnoo  ddaattii  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  pprreeppaarraattoo  sstteessssoo..  IIll  pprreeppaarraattoo  ssooddddiissffaa  ii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaallllaa  ddiirreettttiivvaa  11999999//4455//CCEE  
rreellaattiivvaa  aaii  pprreeppaarraattii  ppeerriiccoolloossii  eedd  èè  aasssseeggnnaattoo  aallllaa  ccllaassssee  ddii  ttoossssiicciittàà  ccoonntteemmppllaattaa..  PPeerr  uulltteerriioorrii  ddeettttaaggllii,,  ccoonnssuullttaarree  
llee  sseezziioonnii  22  ee  1155..  
LL''eessppoossiizziioonnee  aa  ccoonncceennttrraazziioonnii  ddii  vvaappoorrii  ddii  ssoollvveennttee  ssuuppeerriioorrii  aall  lliimmiittee  pprrooffeessssiioonnaallee  pprreeffiissssaattoo  ppuuòò  nnuuoocceerree  aallllaa  
ssaalluuttee,,  pprroovvooccaannddoo  iirrrriittaazziioonnii  ddeellllee  mmuuccoossee  ee  ddeell  ttrraattttoo  rreessppiirraattoorriioo  ccoonn  eeffffeettttii  aavvvveerrssii  ssuuii  rreennii,,  ssuull  ffeeggaattoo  ee  ssuull  
ssiisstteemmaa  nneerrvvoossoo  cceennttrraallee..  II  ssoollvveennttii  ppoossssoonnoo  pprroovvooccaarree  aallccuunnii  ddeeggllii  eeffffeettttii  ssoopprraammeennzziioonnaattii  ttrraammiittee  ll''aassssoorrbbiimmeennttoo  
ccuuttaanneeoo..  II  ssiinnttoommii  ccoommpprreennddoonnoo  mmaall  ddii  tteessttaa,,  sseennssoo    ddii  iinnssttaabbiilliittàà  ee  ddii  bbaarrccoollllaammeennttoo,,  aaffffaattiiccaammeennttoo,,  aasstteenniiaa  
mmuussccoollaarree,,  ssttaattoo  ddii  ssoonnnnoolleennzzaa  ee  iinn  ccaassii  eessttrreemmii  ppeerrddiittaa  ddii  ccoonnoosscceennzzaa..  IIll  ccoonnttaattttoo  rriippeettuuttoo  oo  pprroolluunnggaattoo  ccoonn  iill  
pprreeppaarraattoo  ppuuòò  ccaauussaarree  llaa  rriimmoozziioonnee  ddeell  ggrraassssoo  nnaattuurraallee  ddaallllaa  ccuuttee  ccoonn  ppoossssiibbiillee  ddeerrmmaattiittee  ddaa  ccoonnttaattttoo  nnoonn  aalllleerrggiiccaa  
ee  aassssoorrbbiimmeennttoo  ccuuttaanneeoo..  IIll  ccoonnttaattttoo  ddeell  lliiqquuiiddoo  ccoonn  ggllii  oocccchhii  ppuuòò  ccaauussaarree  iirrrriittaazziioonnii  ee  ddaannnnii  rreevveerrssiibbiillii..  
  
 
12. Informazioni ecologiche 
 
NNoonn  eessiissttoonnoo  ddaattii  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  pprreeppaarraattoo  sstteessssoo..  NNoonn  ddiissppeerrddeerree  iill  pprrooddoottttoo  nneell  ssiisstteemmaa  ffooggnnaarriioo  ee  nneeii  ccoorrssii  
dd''aaccqquuaa..  IIll  pprreeppaarraattoo  èè  ssttaattoo  vvaalluuttaattoo  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  mmeettooddoo  ccoonnvveennzziioonnaallee  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1144  MMaarrzzoo  22000033  nn..  
6655  ee  nnoonn  èè  ccllaassssiiffiiccaattoo  ppeerriiccoolloossoo  ppeerr  ll’’aammbbiieennttee..  
 
13. Osservazioni sullo smaltimento 
 
NNoonn  ddiissppeerrddeerree  iill  pprrooddoottttoo  nneell  ssiisstteemmaa  ffooggnnaarriioo  ee  nneeii  ccoorrssii  dd''aaccqquuaa..  SSmmaallttiirree  iinn  bbaassee  aallllee  lleeggggii  rreeggiioonnaallii,,  ssttaattaallii  ee  
llooccaallii  aapppplliiccaabbiillii..  
RRiiffiiuuttii  PPeerriiccoolloossii  ::  IInn  bbaassee  aallllee  aattttuuaallii  ccoonnoosscceennzzee  ddeell  ffoorrnniittoorree,,  qquueessttoo  pprrooddoottttoo  nnoonn  èè  iinncclluussoo  ttrraa  ii  rriiffiiuuttii  ppeerriiccoolloossii  
ddeellllaa  ddiirreettttiivvaa  UUEE  9911//668899//EECC..  
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14. Informazioni sul trasporto 
 
IIll  ttrraassppoorrttoo  ddii  qquueessttoo  pprrooddoottttoo  nnoonn  rriiccaaddee  nneell  ccaammppoo  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmaattiivvee  
AADDRR//RRIIDD,,IIMMDDGG,,IICCAAOO//IIAATTAA..  
 
TTrraassppoorrttoo  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllee  pprroopprriieettàà  ddeellll''uuttiilliizzzzaattoorree::  eeffffeettttuuaarree  sseemmpprree  iill  ttrraassppoorrttoo  ccoonn  ccoonntteenniittoorrii  cchhiiuussii,,  
ssttooccccaattii  vveerrttiiccaallmmeennttee  ee  aassssiiccuurraattii  aall  mmeezzzzoo  ddii  ttrraassppoorrttoo..  AAcccceerrttaarrssii  ddeellll''iiddoonneeiittàà  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  eeffffeettttuuaannoo  iill  
ttrraassppoorrttoo  aadd  iinntteerrvveenniirree  eeffffiiccaacceemmeennttee  iinn  ccaassoo  ddii  iinncciiddeennttee  ee//oo  ssvveerrssaammeennttoo..  
NNoorrmmee  ssppeecciiaallii  ::  NNoonn  ddiissppoonniibbiillee..  
NNoorrmmee  ssppeecciiaallii  ::  NNoonn  ddiissppoonniibbiillee..  
  
LLee  ddiissppoossiizziioonnii  ""eesseennzziioonnee  vviissccoossiittàà””  nnoonn  ssii  aapppplliiccaannoo  aaii  ttrraassppoorrttii  aaeerreeii..  
 
15. Informazioni sulla normativa 
 
Questo prodotto non è classificato secondo la legislazione dell'Unione Europea. 
RReeggoollaammeennttii  UUEE  IInn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ddeell  DD..LLeegg..vvoo  1144//33//22000033  nn..  6655  iill  pprrooddoottttoo  nnoonn  èè  ccllaassssiiffiiccaattoo  ccoommee  
ppeerriiccoolloossoo..    
DDiirreettttiivvaa  ssuull  ccoonnttrroolllloo    ddeellllee  eemmiissssiioonnii   99.992% Non classificato  
NNoonn  ccllaassssiiffiiccaattoo..  LLee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  iinn  qquueessttaa  sscchheeddaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  nnoonn  eessoonneerraannoo  ll''uuttiilliizzzzaattoorree  ddaallllaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriisscchhii  nneellll''aammbbiieennttee  ddii  llaavvoorroo,,  ccoossìì  ccoommee  pprreessccrriittttoo  ddaallllee  ddiissppoossiizziioonnii  vviiggeennttii  iinn  
mmaatteerriiaa  ddii  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa..  NNeellll''uuttiilliizzzzoo  ddii  qquueessttoo  pprrooddoottttoo  nneellll''aammbbiieennttee  ddii  llaavvoorroo  ssii  aapppplliiccaannoo  
llee  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  nneellll''aammbbiieennttee  ddii  llaavvoorroo..  
 
 
 
 
16. Altre informazioni. 
 
 BIBLIOGRAFIA GENERALE: 
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche 
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXVIII adeguamento tecnico) 
3. Direttiva 91/155/CEE e successive modifiche 
4. The Merck Index. Ed. 10 
5. Handling Chemical Safety 
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
7. INRS - Fiche Toxicologique 
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
 
 
Nota per l’utilizzatore: 
le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima 
versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico 
uso del prodotto. 
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la 
propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri. 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 
 


