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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 960 
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 960 
REACH REGISTRATION NUMBER: 01-2119502547-42 

Nr. CAS 10361-37-2 
INDICE UE Nr.: 056-004-00-8 

Nr. CE: 233-788-1 
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 
Clasificare (1272/2008) 

Pericol fizic și chimic: Neclasificat 
Sănătate umană: Acute Tox. 3 - H301; Acute Tox. 4 - H332 

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

T;R25 Xn;R20  
2.2. Elemente pentru eticheta  
Etichetarea in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008 CE 

Pictograme de pericol: 

  
Simbol (GHS) GHS06 

Cuvant de avertizare: Pericol 
Fraze de pericol: H301 - Toxic în caz de înghițire; 

H332 - Nociv în caz de inhalare; 
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 - IN CAZ DE INHALARE transportați victima la aer liber și mențineți-o 
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în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. 
P405 - A se depozita sub cheie 

Eliminare: P501 - Aruncați deșeurile la stații autorizate de colectare a deșeurilor. 
Avertizări suplimentare de precauție: P264 - Spălați-vă bine după utilizare 

P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului 
P311 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic 
P330 - Clătiți gura 

2.3.Alte pericole  
 Nu există informații suplimentare 

SECȚIUNEA NR. 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 
3.1. Substanțe 
Nr. 
crt. 

Substanța 
componentă Nr. CAS Nr. CE INDICE UE Nr. Nr. înregistrare REACH 

1 Clorură de bariu 10361-37-2 233-788-1 056-004-00-8 01-2119502547-42 

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

Indicații generale: Se va ieși din zona periculoasă; Se va chema de urgență medicul; 
Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. 

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 pielea: Se va spăla imediat cu apă și săpun. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Solicitați 
imediat asistență medicală dacă simptomele apar după spălare. Toxic în contact cu 
pielea. 

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 
 Tuse, efecte iritante, dispnee 
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediata și tratamentele speciale necesare. 
 Administrați ca laxativ sulfat de sodiu (1 lingură mare la 1 pahar de apă). 

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 spumă, dioxid de carbon sau pulbere uscată. 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

Riscuri neobișnuite de foc și explozie: 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. 
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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. 

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: 

Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați manevrarea care poate duce la 
formarea prafului. A se asigura o bună ventilație. 

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. 

Clasa de depozitare: Depozit chimic 
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 
 Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă): 0,5 mg/m3  (medie temporală, 
calculată ca Bariu) 
 
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 
Protecția mâinilor: Se recomandă folosirea mănușilor din PVC 

Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție omologați 
Măsuri de igienă: Spălați-vă la sfârșitul fiecărei ture și înainte de a mânca, fuma sau utiliza toaleta. 

Îndepărtați imediat orice îmbrăcăminte care se contaminează. 

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

Aspect:                                         Pulbere cristalină 
Culoare:                                        Alb 

Miros:                                           Inodor 
Solubilitatea: Solubil în apă, insolubil în alcool 

Valoare pH, soluție diluată:                                                 5÷6 (soluție 10% la 200C)    
Punctul inițal de fierbere și intervalul de fierbere:       15600C 

Punctul de topire:               9600C 
Densitatea relativă:                 3,86 

Valoarea solubilității (g/100g H2O 200C): 36 
9.2. Alte informații  
 Nu există informații suplimentare. 

SECȚIUNEA NR.10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
10.1. Reactivitate  
 Acest material nu este reactiv în condiții normale de mediu ambiant. 
10.2. Stabilitate chimică 
 Materialul este stabil în condiții ambientale normale. 
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase  
 Reactii violente cu: Acizi- Oxidant puternic- Agent de reducere, tari 
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10.4. Condiții de evitat  
Condiții de evitat: Evitați căldura. 

10.5. Materiale incompatibile 
Materiale de evitat:                     Aer. Compuși sulfuroși organici. 

10.6.Produsi de descompunere periculoși 
Produși de descompunere periculoși:                     Acid clorhidric (HCl) 

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

DOZA TOXICĂ 1 - LD50 118 mg/kg (oral șobolan) 
DOZA TOXICĂ 2 - LD50 54 mg/kg (intraperitoneal - șoarece) 

Inhalare: Inhalarea prelungită de concentrații ridicate poate provoca leziuni la nivelul 
sistemului respirator. 

Ingerare: Poate provoca dureri de stomac sau vărsături. Poate provoca inconștiență, orbire 
și posibil moartea. 

Contact cu pielea: Poate provoca iritații ale pielii/eczemă 
Contactul cu ochii: Poate provoca iritații grave ale ochilor 

SECȚIUNEA NR.12: INFORMAȚII ECOLOGICE 
12.1. Toxicitate  

LC50, 96 ore, pește: 158 mg/l 
IC50, 72 ore, alge: 34 mg/l 

12.2. Persistență și degradabilitate  
 Metodele pentru determinarea bidegrabilitatii nu sunt utilizabile la substantele anorganice. 
12.3. Potențial de bioacumulare 
 Nu se acumuleaza in organisme in cantitati importante. 
12.4. Mobilitate în sol  
 Nu sunt disponibile date. 
12.5. Rezultatele evaluarii PBT și vPvB 
 Nu sunt disponibile date. 
12.6. Alte efecte adverse  
 Puțin periculos pentru apă. 

SECȚIUNEA NR.13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
Informații generale: La manevrarea deșeurilor trebuie să se țină seama de măsurile de siguranță care se aplică la manevrarea 
produsului. 

13.1. Metode de tratare a deșeurilor  
Evacuarea deșeurilor se face în conformitate cu cerințele autorităților locale. 

SECȚIUNEA NR.14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT 
14.1. Numărul ONU 

Nr. ONU (ADR/RID/ADN): 1564 
Nr. ONU (IMDG): 1564 

Nr. Onu (ICAO): 1564 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție  

Denumirea corespunzătoare transportului: BARIUM COMPOUND, N.O.S. 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  

Clasă ADR/RID/ADN: 6.1 
Clasă ADR/RID/ADN: Clasa 6.1: Substanțe toxice 

Eticheta ADR nr. 6.1 
Clasa IMDG: 6.1 

Clasă/Divizie ICAO: 6.1 
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Etichete de transport: 

 
14.4. Grup de ambalaje  

ADR/RID/ADN: III 
IMDG: III 
ICAO: III 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurator  
 Nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător conf. reglementărilor privind mărfurile periculoase. 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori  

EMS: F-A, S-A 
CODUL HAZCHEM: 2Z 
Nr. PERICOL (ADR): 60 

COD Restricții în tunel: (E) 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa Iila MARPOL 73/78 și Codul IBC 
 Încărcătura nu este destinată să fie transportată în vrac. 

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 

Legislația UE Regulamentul (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum 
și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 
2000/21/CE ale Comisiei. 

15.2. Evaluarea securității chimice  
 Nu s-a efectuat nicio evaluare a securităţii chimice pentru această substanţă. 

SECȚIUNEA NR.16: ALTE INFORMAȚII 
 Text format din fraze R se refera la subtitlurile 2 si 3  

R20: Nociv prin inhalare 
R25: Toxic în caz de înghițire 

 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: Următoarele informații sunt furnizate în conformitate cu articolul 13 al Directivei 

94/62/CE privind Ambalajele și Deșeurile din Ambalaje: 
Pe cât posibil folosim paleți și ambalaje returnabile. Detalii despre acestea sunt în 
contractele noastre de vânzare. 
Pentru orice ambalaj nereturnabil costul eliminării ambalajului cade în sarcina 
cumpărătorului, dar vă putem oferi o listă cu procesatorii de deșeuri. 
În cele mai multe cazuri, dar nu întotdeauna, vă putem furniza produsele în 
ambalaje returnabile dar costul adițional al acestora va fi suportat de cumpărător. 
Vă rugăm să solicitați detalii pentru cerințele dumneavoastră specifice. 
Orice produs furnizat în ambalaj returnabil este marcat ca atare. 

     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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