Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

A12/0920/12

Categorie

Produse chimice

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Produs de curăare „Badkamer mai curat skachtig”

Marcă

De Jong & Partners

Denumire
Tipul/numărul
modelului (*)
Numărul
lotului/cod de
bare (*)

8717496472045

Categorie portal
OCDE
Descriere (*)

Lofacon este echipat cu un dispozitiv de pulverizare. Coninut de 750 ml. Produsul conine acid fosforic. Pe
verso, există câteva instruciuni succinte în limbile germană, engleză i franceză.

ara de origine

Bulgaria

Alertă transmisă
de

ările de Jos

Tip de risc

Risc chimic

Risc (*)

Produsul prezintă un risc chimic i un risc de arsuri, deoarece conine o soluie acidă cu o valoare a
pH-ului de 1,3. Prin urmare, produsul trebuie clasificat drept „corosiv”; cu toate acestea, nu există nici o
pictogramă „C” pe etichetă, iar etichetarea cu avertismente de risc i sigurană este incorectă. Ambalajul
nu are închidere de sigurană pentru copii i nu există semne tactile. Utilizatorul nu are, prin urmare,
niciun indiciu privind pericolul grav pe care îl prezintă acest produs acid atunci când vine în contact cu
pielea sau cu ochii. i, în special, există un risc pentru copiii de vârstă mică din cauza absenei unei
închideri de copii de sigurană pentru copii, precum i pentru consumatorii cu deficiene de vedere din
cauza lipsei unui avertisment tactil. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind clasificarea,
etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor (CLP), cu Directiva privind preparatele periculoase
(1999/45/CE).

Măsurile adoptate
de ara care a
emis notificarea (*)

Retragerea produsului de pe piaă.Retragerea produsului de pe piaă.

Au fost găsite
produse i s-au
luat măsuri, de
asemenea, în

Bulgaria

Imagini

(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete
corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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