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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 630 
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 630 
1.2. Utilizări relevante identificate ale amestecului de săruri și utilizări contraindicate  
 Preparatul chimic este o sare care se utilizează la tratamentele termice de călire a oțelurilor speciale, de către firmele 
din industria constructoare de mașini. 
 Utilizări contraindicate: utilizarea la tratamentele termochimice. 
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 
 Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare în nicio clasă de pericol, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Totuși se furnizează o fișă cu date de 
siguranță la cerere, întrucât conține o substanță pentru care există o limită de expunere la locul de muncă în cadrul uniunii. 

2.2. Elemente pentru etichetă 
 Elementele pentru etichetă indicate trebuie să concorde cu eticheta corespunzătoare, atașată pe produs și includ: 

• pictograme de pericol - nu sunt necesare; 
• cuvinte de avertizare - nu sunt necesare; 
• fraze de pericol H - nu sunt necesare; 
• fraze de precauție P - nu sunt necesare. 

2.3.Alte pericole  
 Nu se cunosc. 

SECȚIUNEA NR. 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 
3.2. Amestecuri 
 Limitele de concentrație generice precizate în părțile 3-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, ținându-se 
cont de concentrațiile specificate în notele la anumite tabele din partea 3 în legătură cu obligația de a pune la dispoziție, la 
cerere, o fișă cu date de securitate pentru amestecul respectiv și pentru pericolul de aspirare >10% 

Nr. 
crt. 

Substanța 
componentă 

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

REACH 

Clasificare 
conf. Reg. 
1272/2008 

1 Clorură de sodiu 50-65 - - - Neclasificat CLP 
2 Clorură de potasiu 35-50 7447-40-7 231-211-8 - Neclasificat  
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3 Clorură de calciu 1-5 10043-52-4 233-140-8 017013--00-2  H319 
 Notă: HG1408/2008 nu stabilește limitele de concentrație pentru clorura de calciu. În cazul nostru aceasta este de 
3%. 

SECȚIUNEA NR. 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 Nu este necesară asistență medicală imediată în cazul expunerii la substanțele care compun produsul SARE DE CĂLIRE 
SC630. Nu sunt efecte întârziate după expunere. Se recomandă utilizarea unui echipament de protecție personală de către 
persoanele care acordă un posibil prim ajutor. 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate 
 Sunt posibile semne de iritare a pielii. 

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediata și tratamentele speciale necesare. 
În caz de inhalare: Pot apărea ușoare forme de iritare a căilor respiratorii. În acest sens se va clăti bine 

gura cu apă și de asemenea va fi băută apă. Se va evita omogenizarea energică a 
componentelor la fabricație ce permite particulelor fine de clorură de calciu să 
plutească în aer și să devină iritante. 

În caz de contact cu pielea: Spălați imediat zona cu multă apă, folosindu-se în continuare mănuși de protecție. 
Dacă apar iritații solicitați asistență medicală. 

În caz de contact cu ochii: Spălați ochii cu multă apă, timp de 10-15 minute, ținând pleoapele deschise, după care 
consultați un medic oftalmolog. 

În caz de înghițire: Se va clăti bine gura cu apă și va fi băută cât mai multă apă. Poate provoca tulburări 
gastrointestinale. 

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. Stingeți 

cu dioxid de carbon, pulbere sau apă gazoasă. 
Produsul nu este combustibil dar la temperaturi ridicate este posibilă degajarea de gaze 
toxice. 

Mijloace de stingere care nu 
trebuie folosite din motive de 

securitate: 
Nu este cazul 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
 Nu este cazul. 

5.3.Recomandari destinate pompierilor  
 Produsul nu este combustibil și ca atare este suficient un echipament uzual pentru pompieri - cizme, salopetă, mănuși 
rezistente chimic, aparători pentru ochi și față, aparat de respirat autonom (ARA). 

SECȚIUNEA NR.6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 
 Se vor purta ochelari și mănuși de protecție pentru a se împiedica contactul cu ochii și pielea și a se evita iritațiile 
provocate astfel. Se vor îndepărta sursele de scântei, se va asigura un nivel suficient de ventilație, un control al prafului și 
proceduri de urgență, precum evacuarea zonei de pericol sau consultarea unui expert. 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 
 Nu sunt necesare. 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
 Procedurile adecvate de curățare au în vedere tehnica de aspirare. 

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

Modul de manipulare: Trebuie evitată formarea de praf. Se recomandă asigurarea unei bune ventilații locale pentru 
prevenirea prafului și igiena generală la locul de muncă. 



SARE DE CĂLIRE SC630 S.C. EURO CHIMPEX SRL 

Pagina 3 din 5 
 

În caz de incendiu: Nu sunt necesare măsuri speciale. 
7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 

Condiții de depozitare: Spațiile de depozitare vor fi ferite de surse de foc și umezeală. Echipament electric 
adecvat și măsuri de prevenire a electricității statice. 

Indicații cu privire la stocarea 
mixtă: 

Nu sunt necesare 

Alte recomandări: Nu sunt. Amestecul nu este incompatibil cu alte produse. 
Clasa de stocare: VCI 11/13 

7.3. Utilizări specifice 
 Produsul finit este destinat secțiilor de tratamente termice ale oțelurilor în băi de săruri topite. Acest amestec de 
substanțe chimice (anorganice) se folosește la călirea oțelurilor în băi de săruri. Instalațiile sunt echipate cu sisteme de 
colectare și ventilație pentru gazele rezultate iar obligațiile utilizării corecte a produsului cad în sarcina beneficiarului 
(utilizatorului). 

SECȚIUNEA NR.8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ 
8.1. Parametrii de control 

Valorile limită de 
expunere profesională: 

Nu există limite de expunere în conformitate cu Directiva 98/24/CE și Decizia 2014/113/UE 

8.2. Controale ale expunerii  
 Prin control de expunere se înțelege întreaga gamă de măsuri specifice de protecție și prevenire care trebuie luate în 
timpul utilizării substanțelor sau preparatelor chimice periculoase pentru a minimiza expunerea personalului și a mediului la 
substanțe și preparate chimice periculoase. 

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare 
 Descrierea măsurilor adecvate de control al expunerii se referă la utilizarea identificată a amestecului, astfel cum se 
menționează la pct. 1.2 și Secțiunea 7. 

8.2.2. Măsuri de protecție individuală precum echipament de protecție personală 
 Echipamentul de protecție a personalului: 

• Protecția respirației: Masca de praf (pentru clorura de calciu) 
• Protecția mâinilor: Mănuși de protecție din cauciuc nitrilic 
• Protecția ochilor: Ochelari de protecție sau vizieră 
• Protecția pielii și a corpului: Salopetă, bonetă, cizme de cauciuc 
• Măsuri de igienă specifice: Trebuie prevenit contactul cu pielea și ochii, precum și inhalarea prafului. După 

terminarea lucrului schimbați echipamentul de protecție și spălați bine mâinile și fața cu multă apă. 
Hainele contaminate se curăță înainte de refolosire. 

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

Aspect:                                         Amestec de cristale mărunte alb cenușii și de granule cenușii 
cu dimensiunea de 3,0mm/ 

Miros:                                           Inodor 
Solubilitatea în apă: cca. 310g/l 

Solubilitatea în grăsimi: nu se aplică 
pH 7 (neutru) 

Temperatura de fierbere: nu se aplică 
Punctul de topire/interval de topire:               7720C (clorura de calciu) 

Densitatea relativă:                 2,1g/cm3 
Proprietăți explozive: nu este cazul, produsul nu este exploziv 
Proprietăți oxidante: produsul nu este oxidant 

9.2. Alte informații  
 Intervalul de temperaturi de lucru recomandat pentru produsul SARE DE CĂLIRE SC630 este cuprins între 7000C și 
9000C. 
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SECȚIUNEA NR.10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
10.1. Reactivitate  
 Produsul este stabil din punct de vedere chimic și nu este influențat de condiții cum ar fi temperatură, presiune sau 
iluminat. Peste 7720C (punctul de topire) pot apărea gaze toxice. 

10.2. Stabilitate chimică 
 Datorită solubilității în apă a substanțelor componente ale produsului se recomandă ca acesta să fie ferit de umiditate 
pentru a nu se degrada (fără reacții chimice). 
 Reacțiile cu acizi sau baze pot produce emanări de gaze toxice periculoase (clor). 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase  
 Nu este cazul. 

SECȚIUNEA NR.11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
11.1. Informații privind efectele toxicologice  
 Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare 
 7447-40-7 Clorura de potasiu 

 LD50 2600 mg/kg (oral șobolan) 
11.2. Efecte specifice 
 Nu este cazul. 
 Alte efecte asupra sănătății: 

• pe piele: nu are efecte iritante; 
• la ochi: are efecte iritante; 
• căile respiratorii: are efecte iritante putând provoca tusea; 
• înghițire: tulburări gastro-intestinale; 
• sensibilizare: nu se cunosc efecte sensibilizante. 

11.3. Indicații toxicologice suplimentare 
 Din datele practice rezultă că produsul nu este nociv dacă este manipulat corect și utilizat conform normelor în 
vigoare. 

11.4. Efectele întârziate și efectele cronice 
 Nu se cunosc cazuri. 

SECȚIUNEA NR.12: INFORMAȚII ECOLOGICE 
12.1. Ecotoxicitatea 
 În general produsul nu este periculos. Nu sunt date despre toxicitatea acvatică. 

12.2. Persistență și degradabilitate  
 Nu sunt date. 

12.3. Potențial de bioacumulare 
 Potențialul bioacumulator reprezintă potențialul substanței sau al anumitor substanțe de a se amesteca în biocenoză 
și în cele din urmă de a trece prin lanțul trofic. Nu este cazul. 

12.4. Mobilitate în sol  
 Nu sunt date. 

12.5.Alte efecte adverse  
 Nu se cunosc. 

SECȚIUNEA NR.13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1. Evacuarea preparatului chimic (surplusuri sau deșeuri rezultate după utilizare) 
 Nu prezintă pericol. 
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13.2. Metodele de tratare a deșeurilor și a ambalajelor contaminate 
 Metodele de tratare a deșeurilor și a ambalajelor contaminate sunt: 

• incinerarea, pentru deșeurile de hârtie și polietilenă. 
 Depozitare finală și apoi predate la punctele de colectare autorizate. 
 Trebuie descurajată eliminarea resturilor de substanțe ale amestecului în sistemele de canalizare. 
 Se va avea în vedere Directiva 2008/98/EC care indică dacă orice cantitate de amestec rămas neutilizat se consideră 
deșeu periculos sau nu. 
 Legislație privind deșeurile: 

• 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 completată prin HG 268/2005; 
• OMAPM 756/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind incinerarea deșeurilor; 
• HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor; 

 Deșeurile de ambalaje contaminate nu se vor refolosi pentru ambalarea altor produse. 

SECȚIUNEA NR.14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 
 Preparatul nu este clasificat ca marfă periculoasă din punct de vedere al clasificării de transport. Nu are număr ONU. 
Amestecul nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător în conformitate cu criteriile regulamentelor tip ale ONU. 

SECȚIUNEA NR.15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 
15.1. Legislația aplicată 

• Legislația națională 
• Informații din legislație privind etichetarea OUG 200/2000 și Legea 451/2001, HG 92/2003 
• Informația privind elementele aplicabile ale Directivei-cadru privind apa 
• HG1408/2008 și anexele 1-6 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase; 
• OUG 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) 

nr. 1272/2008 
• HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 

1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor. 

SECȚIUNEA NR.16: ALTE INFORMAȚII 
 Această FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE se bazează pe legislația națională și pe cunoștințele noastre privind produsul. 

 Scopul acestei fișe este de descriere a produsului din punct de vedere al siguranței în utilizare. Este întotdeauna 
resposabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere pentru fiecare secțiune a prezentei fișe astfel încât produsul sa 
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 01.05.2016 Versiunea inițială 
1 1 15.05.2017 Actualizat regulamentul în baza căruia se emite fișa de securitate 
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