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FIȘA CU DATE DE SECURITATE 

Conform Regulamentului nr.830/2015 al Parlamentului European și al Consiliului Europei de modificare 
a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Europei nr.  1907/2006  privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)  

SARE DE CĂLIRE SC 430 
Versiunea Rev. nr. Data revizuirii: Înlocuiește versiunea Data înlocuirii 

1 1 15.05.2017 - - 

SECȚIUNEA NR. 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII 
1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială: SARE DE CĂLIRE SC 430 
1.2. Utilizări relevante identificate ale amestecului de săruri și utilizări contraindicate  
 Preparatul chimic este un amestec de săruri care se utilizează la tratamentele termice de călire a oțelurilor, de către 
firmele din industria constructoare de mașini. 
 Utilizări contraindicate: utilizarea la tratamentele termochimice (de ex. cementare) fiind ineficiente. 
1.3.Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate  
 Producator/furnizor:  
 S.C. EURO CHIMPEX SRL  
 Str. Rm.Valcea nr.5 Bl. S22, sc.2, ap.50, Sector3, București  
 Punct de lucru: Popesti Leordeni – Str. Sf. Petru și Pavel nr.1, ILFOV  
 e-mail:euro.chimpex @yahoo.com; Tel/fax 021-3245473; 021-3615053 
1.4.Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență                                                                                                                   
 Telefonul pentru urgențe/comunicarea riscului pentru sănătate: +40213183606 - INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ – Str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, București. 
 Acest număr poate fi utilizat doar de specialiști în domeniul medical. In toate situațiile se poate apela la telefon 
0744328347, disponibil în timpul programului de lucru. 

SECȚIUNEA NR. 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1.Clasificarea substantei sau amestecului 
 Se furnizează o fișă cu date de securitate întrucât conține două substanțe pentru care există limită de expunere la 
locul de muncă în cadrul Uniunii Europene. 

A. Clorura de bariu 
Clasificare (1272/2008)  

Pericol fizic și chimic: Neclasificat 
Sănătate umană: Toxicitate acută - categ. 3 - H301; toxicitate acută - categ. 4 - H332 

Efecte asupra mediului: Neclasificat 
Clasificare (67/548/CEE) 

T;R25 Xn;R20  
B. Clorura de calciu 
Clasificare (1272/2008)  

Pericol fizic și chimic: Neclasificat 
Sănătate umană: Iritant - lezarea grava sau iritarea ochilor - categ. 2 - H319 

Efecte asupra mediului: Neclasificat 
Clasificare (67/548/CEE) sau 1999/45/CE 

Clasificare iritant (Xi) Fraze de risc R36 
2.2. Elemente pentru eticheta  
Etichetarea in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008 CE 

Pictograme de pericol: 

   
Simbol (GHS) GHS06, GHS07 

Cuvant de avertizare: Pericol; Atenție 
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Fraze de pericol: H301 - Toxic în caz de înghițire; 
H332 - Nociv în caz de inhalare; 
H319 - Provoacă iritare gravă a ochilor. 

Fraze de precauție: 
 

P260 - Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 
P271 - A su utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. 
P301, P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
P304, P340 - ÎN CAZ DE INHALARE transportați victima la aer liber și mențineți-o 
în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. 
P305, P351, P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII clătiți cu atenție cu apă timp 
de mai mult minute; 
P337, P313 - Dacă iritarea ochilor persistă consultați medicul 
P405 - A se depozita sub cheie 

Eliminare: P501 - Evacuarea deșeurilor se face în conformitate cu cerințele autorităților 
locale. 

Avertizări suplimentare de precauție: P264 - Spălați-vă bine după utilizare 
P330 - Clătiți gura 

2.3.Alte pericole  
 Nu sunt disponibile informații suplimentare. 

SECȚIUNEA NR. 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 
3.2. Amestecuri 

Nr. 
crt. 

Substanța 
componentă 

Conc. 
(%) Nr. CAS Nr. CE INDICE UE Nr. Nr. înregistrare REACH 

Clasificare 
conf. Reg. 
1272/2008 

1 Clorură de bariu 25-40 10361-37-2 233-788-1 056-004-00-8 01-2119502547-42 H301; H332 

2 Clorură de calciu 40-55 10043-52-4 233-140-8 017-013-00-2 02-2119752417-35-
0000 

H319 

3 Clorură de sodiu 15-25 - - - - - 
Pentru textul complet al frazelor H menționate se va consulta Secțiunea 16. 

SECȚIUNEA NR. 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor  

Indicații generale: Spălați bine pielea cu apă și săpun. Se va avea grijă ca persoana să aibă aer proaspăt. Se 
vor dezbrăca imediat hainele și încălțămintea contaminate. Dacă apar simptome după 
spălare solicitați asistență medicală. 

Dacă se inhalează: Toxic prin inhalare. Mutați persoana expusă la aer. În caz de iritare permanentă a 
gâtului sau în caz de tuse solicitați asistență medicală și luați cu dumneavoastră aceste 
instrucțiuni. 

În caz de contact cu ochii: Clătiți imediat cu apă din abundență cel mult 15 minute. Îndepărtați lentilele de 
contact și deschideți larg ochii. Contactați un medic dacă iritația persistă. Poate irita 
ochii. 

Daca este ingerat: Toxic prin înghițire. Nu induceți voma. Solicitați imediat asistență medicală. NU PUNEȚI 
NICIODATĂ O PERSOANĂ INCONȘTIENTĂ ÎN SITUAȚIA DE A VOMA SAU DE A BEA 
LICHIDE! 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate 
 Nu sunt disponibile informații suplimentare. 

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediata și tratamentele speciale necesare. 
 Se va trata simptomatologic. Nu sunt disponibile informații suplimentare. 

SECȚIUNEA NR.5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1.Mijloace de stingere a incendiilor  
Mijloace de stingere a incendiilor: Folosiți mediile de stingere a incendiilor adecvate materialelor înconjurătoare. Produsul 

în sine nu arde. Stingeți cu spumă, dioxid de carbon sau pulbere uscată. 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice de foc și explozie: Se pot forma produși de descompunere periculoși cum ar fi acid 
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clorhidric gazos. Poate produce fum coroziv sau foarte toxic dacă este 
încălzit 

Pericole speciale: Nu se cunosc 
5.3.Recomandari destinate pompierilor  

Echipamente speciale de protecție 
pentru pompieri: 

În cazul unui incendiu se va purta un aparat respirator autonom și îmbrăcăminte 
de protecție completă. 

Proceduri speciale de urmat în caz de 
incendiu: 

Nu s-a prevăzut o procedură specială de stingere a incendiului. 

SECȚIUNEA NR.6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Măsurile de precauție pentru protecție 
personală: 

Asigurați o ventilație adecvată. Avertizați întregul personal despre pericolele 
posibile și evacuați dacă este necesar. Purtați îmbrăcăminte de protecție 
precum este descris în secțiunea 8 din fișa tehnică de securitate. 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 
Precauții pentru mediul înconjurător: Preveniți pătrunderea în țevi de scurgere. 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
Metode și material pentru izolarea 

incendiilor și pentru curățenie: 
Evitați formarea de praf. Purtați echipamentul de protecție necesar. Înlăturați 
resturile cu un aspirator. Dacă nu este posibil acest lucru, colectați resturile cu 
lopata, mătura, etc. Transferați într-un container în vederea evacuării. Acest 
produs și ambalajul său se vor depozita ca un deșeu periculos. 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni 
 Pentru informații de urgență vedeți datele din Secțiunea 1. 
 Datele despre echipamentul personal de protecție se regăsesc în Secțiunea 8. 
 Consultați Secțiunea 13 pentru datele privind modul de tratare a deșeurilor. 

SECȚIUNEA NR.7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate  

Sfaturi de manipulare în condiții de 
securitate: 

Se va manipula conform normelor de igienă industrială și a normelor de 
securitate. A se păstra în ambalajul ermetic închis. Se va evita contactul cu 
pielea, ochii și îmbrăcămintea. Se va evita formarea de praf. Se va prevedea o 
ventilație prin evacuarea corespunzătoare în locurile unde se formează praf. În 
locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevăzute instalații speciale 
pentru spălarea ochilor în caz de accident. 

Măsuri de igienă: Se va manipula conform normelor de igienă industrială și a normelor de 
securitate. Se va evita contactul cu pielea și ochii. Fumatul, mâncatul și băutul 
sunt interzise în spațiul de utilizare. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la 
sfârșitul programului. 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 
Condiții de depozitare: Depozitați în containerul original bine închis, într-un loc uscat și răcoros. Produsul este 

higroscopic. Produsul nu este inflamabil sau combustibil. Măsuri normale de protecție 
împotriva incendiilor. 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Utilizare (utilizari) specifică (specifice): Nu există informații disponibile 

SECȚIUNEA NR.8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ 
8.1. Parametrii de control 
8.2. Controale ale expunerii  

Echipament de protecție: 

 
Măsuri tehnice: Asigurați o ventilație adecvată 

Protecția respirației: Folosiți echipamentul de respirație cu filtru de particule, tip P3 în cazul unei ventilații 
insuficiente. Întotdeauna se vor folosi măști contra prafului. 

Protecția mâinilor: Se recomandă folosirea mănușilor din PVC, cauciuc, nu din piele. 
Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție omologați 

Protecția pielii și a corpului: A se purta echipament de protecție corespunzător. Se va spăla îmbracămintea 
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contaminată înainte de a se refolosi. 
Controlul expunerii mediului: Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. 

SECȚIUNEA NR.9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Formă, aspect:                                         Solid, pulverulent 
Culoare:                                        Alb 

Miros:                                           Inodor 
Pragul de acceptare a mirosului: În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 

suplimentare referitoare la acest produs. 
pH: 8÷9 (100g/l la 200C)    

Temperatura de topire: 772 - 9500C 
Temperatura de fierbere:               1560 - 16000C 

Punctul de aprindere: Nu se aplică 
Descompunerea termică: Nu se cunosc date 

Temperatura de autoaprindere a pulberii: Nu sunt date 
Densitate:                 2,3 - 2,4 g/cm3 la 200C 

Solubilitate în apă: cca. 580 g/l la 200C 
9.2. Alte informații 
 Nu există informații suplimentare 

SECȚIUNEA NR.10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
10.1. Reactivitate  
 Nu există informații disponibile. 
10.2. Stabilitate chimică 
 Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor. Nu sunt disponibile informații 
suplimentare. 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase  
 Acizi puternici, baze tari. Poate exploda în apropierea trifluorurii de brom, a acidului 2-furan-percarboxilic și a acidului 
sulfuric. 
10.4. Produse de descompunere periculoase  
 Oxizi de clor și bariu, acid clorhidric 
10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat:                     În afara celor cu care pot da reacții periculoase, metale alcalino pământoase, metale 
alcaline. 

10.6. Condiții de evitat 
 Nu există informații disponibile. 

SECȚIUNEA NR.11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
11.1. Informații privind efectele toxicologice  

Oral  LD50: 230 g/kg (șobolan) (Îndrumar de test OE CD, 401) 
Dermic LD50: >5000 mg/kg 

Piele: Efect iritant 
Ochi: Iritant puternic 

Sensibilizare: Sensibilizant în contact cu pielea. Poate provoca sensibilizare respiratorie (astm) 
după expuneri repetate și prelungite la persoane deja sensibilizate 

Informații toxicologice suplimentare: Toxic în caz de înghițire - grave afecțiuni gastrointestinale și respiratorii. Produsul 
poate fi absorbit și prin piele și prin inhalare. 
Simptome acute: tuse, durere de cap, dificultăți de respirație, iritant pentru căile 
respiratorii. 
Cel mai mare pericol în reprezintă toxicitatea cronică a produsului datorată 
expunerii repetate. 
Prin componentele lui, clasificate conf. Reg nr. 1272/2008 și HG 92/2003 produsul 
este periculos pentru sănătate. 

SECȚIUNEA NR.12: INFORMAȚII ECOLOGICE 
12.1. Toxicitate  

Pește LC50: 680 mg/l (Pimephales promelas 96h) 
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Daphnia și alte nevertebrate acvatice LC50: 87 mg/l (Daphnia magna 64h) 
Alge EC50: 1500 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitala (alge verzi) 72 ore) 

12.2. Persistență și degradabilitate  
Persistența: Nu există date 

Biodegradare: Metodele pentru determinarea biodegrabilității nu sunt aplicabile la 
substanțele anorganice. 
Atenție! A nu se infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă potabilă 
sau în canalizare. Pericol pentru apele potabile, chiar în cazul 
scurgerii unei cantități mici de produs. 

Indicații generale: Nu permiteți pătrunderea substanței în ape, în sol sau în rețeaua de 
canalizare 

12.3. Potențial de bioacumulare 
 Nu există informații disponibile. 
12.4. Mobilitate în sol  
 Nu există informații disponibile. 
12.5. Rezultatele evaluarii PBT și vPvB 
 Nu există informații disponibile. 
12.6.Alte efecte adverse  
 Nicio degradare a mediului nu este cunoscută sau previziblilă în condiții normale de folosire. Nu se va deversa în 
apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. 

SECȚIUNEA NR.13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor  
 Este interzisă eliminarea împreună cu deșeurile normale. Deșeurile de produs și ambalajele acestora trebuie predate 
la punctele de colectare autorizate sau incinerate în incineratoare conform legislației în vigoare: 

• OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 426/2001; 
• OUG 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată cu modificări prin 

Legea 465/2001; 
• HG 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și simplificată prin HG 268/2005; 
• OMAPM 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor; 
• HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor; 
• HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. 

 Deșeurile de ambalaje contaminate nu se vor refolosi pentru depozitarea altor produse. Acestea se vor elimina drept 
produs nefolositor conform reglementărilor în vigoare. 

SECȚIUNEA NR.14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 
14.1. Numărul ONU 
 Nu există informații disponibile. 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție 
 Nu există informații disponibile. 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  

Clasă ADR/RID - GGVS/E: 6.1 
Cifra/litera: 6 
Nr. Kemler:  

Nr. UN: - 
Descrierea mărfii: Compuși pe baza de clorură de bariu și clorură de calciu 

Clasa IMDG: 6.1 
14.4. Grup de ambalare  

ADR/RID: III 
IMDG: III 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurator  
 Etichetare conf. 5.2.1.8 ADR - Nu 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori 
 Nu există informații disponibile. 
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14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC 
 Nu există informații disponibile. 

SECȚIUNEA NR.15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și a mediului specifice (specifică) pentru 
substanța sau amestecul în cauză 
Barium chloride 

Lista reglementărilor legale Notificare Nr. de notificare 
AICS DA  
DSL DA  

INV (CN) DA  
ENCS (JP) DA (1)-484 
ISHL (JP) DA (1)-484 
EINECS DA 231-554-3 

KECI (KR) DA KE-31545 
TSCA DA  

15.2. Evaluarea securității chimice  
 Nu sunt oferite informații suplimentare de la furnizorii materiilor prime. 

SECȚIUNEA NR.16: ALTE INFORMAȚII 
 Textul complet al frazelor H referit în secțiunile 2 si 3: 

H332: Nociv în caz de inhalare 
H301: Toxic în caz de înghițire 

 Alte informații:  
Informații generale: Această FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE se bazează pe legislația națională și pe 

cunoștințele noastre actuale privind produsul. Scopul acestei fișe este de 
descriere a produsului din punct de vedere al siguranței în utilizare și nu 
constituie o garanție privind proprietățile specifice ale produsului. Este 
întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile de prevedere pentru 
fiecare secțiune a prezentei fișe astfel încât produsul să fie utilizat în siguranță. 
PREZENTA FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE A FOST REDACTATĂ ȘI ESTE DESTINATĂ 
EXCLUSIV PENTRU ACEST PRODUS. 

    Istoricul modificărilor: 
Versiunea Rev. nr. Data rev. Modificări 

1 0 01.09.2016 Versiunea inițială 

1 1 15.05.2017 Actualizat regulamentul în baza căruia se emite fișa de securitate, completat cap. 
2.2 cu codul GHS 
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