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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 REVENIRE SR 220 
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 REVENIRE SR 220 
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 revenire (după călire) ale 
oțelurilor, de către firmele din industria constructoare de mașini. 
 Utilizări contraindicate: utilizarea amestecurilor de săruri 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 
 Se furnizează o fișă cu date de securitate întrucat conține două substanțe pentru care există limită de expunere la 
locul de muncă în cadrul uniunii 
A. AZOTIT DE SODIU 
REGULAMENTUL (CE)NR.1272/2008 

Clasa de pericol Categoria de pericol Organe țintă Fraze de pericol 
Solide oxidante Categoria 3 - H272 
Toxicitate acută (oral) Categoria 3 - H301 
Lezarea gravă (iritarea 
ochilor) 

Categoria 2 - H319 

Toxicitate acută pentru 
mediul acvatic 

Categoria 1 - H400 

Pentru textul complet al frazelor H menționate în această secțiune se va consulta SECȚIUNEA NR. 16. 
 
B. AZOTAT DE SODIU 
REGULAMENTUL (CE)NR.1272/2008 

Clasa de pericol Categoria de pericol Organe țintă Fraze de pericol 
Solide oxidante Categoria 3 - H272 
Lezare gravă a ochilor Categoria 2 - H319 
Pentru textul complet al acestor fraze H menționate se va consulta SECȚIUNEA NR. 16. 
Cele mai importante efecte adverse: 

Sănătatea oamenilor: pentru informații toxicologice consultați SECȚIUNEA 11 
Risc chimic și fizic: pentru informații privind proprietățile fizico-chimice consultați SECȚIUNEA 9 

Efectele potențiale asupra mediului: pentru informații referitoare la actiunea asupra mediului consultați 
SECȚIUNEA 12 

2.2. Elemente pentru eticheta  
Etichetarea in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008 CE 
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Pictograme de pericol: 

 
Simbol (GHS) GHS03, GHS06, GHS07, GHS09 

Cuvant de avertizare: Pericol 
Fraze de pericol: H272 - Poate agrava un incendiu; oxidant; 

H301 - Toxic în caz de înghițire 
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor; 
H400 - Foarte toxic pentru organismele acvatice 

Fraze de precauție: 
Prevenire: 

 
P264 - Spălați-vă cu grijă mâinile după utilizare. 
P210 - A se păstra departe de surse de căldură.  
FUMATUL INTERZIS! 
P220 - A se păstra/depozita departe de materiale combustibile; 
P221 - Se vor lua toate măsurile de precauție pentru a evita amestecul cu 
combustibili; 
P280 - A se purta echipament de protecție, inclusiv a feței și a ochilor 

Răspuns: P370, P378 - În caz de incendiu se va folosi apă pentru stingere; 
P305, P351, P338 - În caz de contact cu ochii, clătiți cu multă apă; 

Eliminare: P501 - Aruncați deșeurile la stații autorizate de colectare a deșeurilor. 
Componente potențial periculoase care 

trebuie să fie specificate pe etichetă: Sodium nitrite și sodium nitrate 

2.3.Alte pericole  
 Pentru rezultatele evaluării PBT și vPvB a se vedea SECTIUNEA 12.5. 
 Nu sunt disponobile informații suplimentare. 

SECȚIUNEA NR. 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII 
3.2. Amestecuri (de săruri anorganice) 

Nr. 
crt. 

Substanța 
componentă 

Conc. 
(%) Nr. CAS Nr. CE Nr. de INDEX Nr. înregistrare 

REACH 

Clasificare 
conf. Reg. 
1272/2008 

1 Azotat de sodiu 55-65 7631-99-4 231-554-3 - 01-2119488221-
41-XXXX 

Oxidant 
H272 
H319 

2 Azotit de sodiu 35-45 7632-00-0 231-555-9 007-010-004 01-2119471836-
27-XXX 

H272 
H301 
H319 
H400 

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

Indicații generale: Se va îndepărta de locul expunerii și se va așeza în poziție culcată. Se vor scoate imediat 
toate hainele contaminate. 

Dacă se inhalează: În caz de accident prin inhalare se transportă victima în afara zonei contaminate și se 
lasă în stare de repaus. În caz de inconștiență se va culca persoana în poziție laterală 
stabilă și se va consulta medicul. 

În caz de contact cu pielea: Se va spăla imediat cu apă și săpun. Dacă simptomele persistă se va chema medicul. 
În caz de contact cu ochii: Se va spăla bine cu multă apă cel puțin 15 minute și se va consulta medicul. Dacă 

persistă iritația se va consulta un medic specialist. 
Daca este ingerat: Se va curăța gura cu apă și se va bea apoi multă apă. Se vor provoca imediat vărsături și 

se va chema medicul. 
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate 

Simptome: A se vedea Secțiunea 11 pentru informații detaliate asupra simptomelor și efectelor cauzate de 
acest produs. 

Efecte: A se vedea Secțiunea 11 pentru informații detaliate asupra simptomelor și efectelor cauzate de 
acest produs. 
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4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediata și tratamentele speciale necesare. 
Tratament: Se va trata simptomatologic. Nu sunt disponibile alte informații suplimentare. 

SECȚIUNEA NR.5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1.Mijloace de stingere a incendiilor  

Mijloace de stingere 
corespunzătoare: 

Apa 

Mijloace de stingere: CO2 (Bioxid de carbon) - pulbere uscată 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor: Se poate descompune sub acțiunea focului în oxizi de azot(NOx) 
5.3.Recomandari destinate pompierilor  

Echipamente speciale de protecție 
pentru pompieri: 

În cazul unui incendiu se va purta un aparat respirator autonom. Se va purta 
îmbrăcăminte de protecție adecvată (combinezon complet de protecție). 

Recomandări suplimentare: Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în 
apropierea unor surse de incendiu. Se va colecta separat apa folosită la stingere 
care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de 
canalizare.  

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: 

Se va folosi echipament de protecție individual. Se vor ține persoanele la 
distanță de locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Se va evita 
formarea de praf. Se va purta echipament de protecție respiratorie. Se va evita 
contactul cu pielea și ochii. 

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător 
Precauții pentru mediul înconjurător: Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare. Dacă 

produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare se vor anunța 
autoritățile competente conform cu dispozițiile legale în vigoare. 

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

incendiilor și pentru curățenie: 
Se vor folosi mijloace mecanice de curățare (mătură, aspirator). Se va asigura 
ventilație adecvată. 

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: 

A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va evita formarea de praf. Se vor 
prevedea o ventilație și un sistem adecvat de colectare a prafului la nivelul 
echipamentului. 

Măsuri de igiena: Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Este interzisă inhalarea 
prafului și a jetului de pulverizare. Se va evita contactul cu pielea si ochii. A se 
păstra departe de hrană, băuturi și hrana pentru animale. Fumatul, mâncatul și 
băutul sunt interzise in spațiul de utilizare. Se vor spăla mâinile înainte de pauze 
și la sfârșitul programului de lucru. Se va face duș sau o baie la sfârșitul 
programului de lucru. 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 
Măsuri de protecție împotriva 

incendiului și a exploziei: 
A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei. FUMATUL INTERZIS! 
Oxidant. 

Informații suplimentare asupra 
condițiilor de depozitare: 

Se va păstra ermetic închis într-un loc uscat și rece. Produsul este higroscopic. Se 
va proteja de orice contaminare. A se păstra departe de căldură. Se va feri de 
lumina directă a Soarelui. 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Utilizare (utilizari) specifică (specifice): Nu există informații disponibile 
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SECȚIUNEA NR.8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ 
8.1. Parametrii de control 

Componente Sodium nitrate Nr.CAS 7631-99-4 
Nivel la care nu apar efecte (DNEL) 

Lucrători, Efecte sistemice, Contact cu pielea 
Expunere pe termen lung 20,8 mg/kg KW/zi 

Lucrători, Efecte sistemice, Inhalare           
Expunere pe termen lung populație 36,7 mg/m3 

Efecte sistemice, Contact cu pielea 
Expunere pe termen lung populație 12,5 mg/kgKW/zi 

Efecte sistemice, Inhalare  
Expunere pe termen lung populație 10,9 mg/m3 

Efecte sistemice, Ingerare 
Expunere pe termen lung populație 12,5 mg/kgKW/zi 

 Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) 
Apă proaspătă: 0,45mg/l 

Apă de mare: 0,045mg/l 
Degajări intermitente: 4,5mg/l 

Apă reziduală: 18mg/l 
8.2. Controale ale expunerii  

Echipamentul individual de protecție  

 
Măsuri de ordin tehnic: A se vedea măsurile de protecție din secțiunile 7 și 8 

Protecția respirației - Sfat: Necesar în caz de eliberare de praf 
Protecția mâinilor - sfat: A se purta mănuși corespunzătoare. Mănușile de protecție vor 

fi confecționate obligatoriu dintr-un material impermeabil și 
rezistent la preparatul respectiv. Materialul pentru mănuși va 
fi ales în funcție de timpul de penetrare al produsului, rata de 
difuzie și timpul de degradare. Alegerea tipului de mănuși nu 
depinde doar de materialul din care au fost confecționate ci și 
de alți parametrii de calitate. Timpul exact de penetrare 
trebuie aflat de la fabricantul mănușilor de protecție. 

Protecția ochilor - Sfat: Ochelari de protecție 
Controlul expunerii mediului 

Indicații generale: 
Nu se va deversa în apele de suprafață sau în sistemul de 
canalizare. Dacă produsul contaminează râurile,lacurile sau 
sistemul de canalizare se vor anunța autoritățile competente 
conform cu dispozițiile legale în vigoare. 

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

Aspect:                                         Cristalin 
Culoare:                                        Alb 

Miros:                                           Slab 
Pragul de acceptare a mirosului: Nu există informații suplimentare 

pH:                                                 8÷9 (100g/l la 200C)    
Punctul de topire/intervalul de temperatura de topire:       3060C 

Punctul de fierbere: Nu există date 
Punctul de aprindere:               Nu se aplică 
Viteza de evaporare:                 În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 

suplimentare referitoare la acest produs 
Inflamabilitatea:                        În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 

suplimentare referitoare la acest produs 
Limita superioară de explozie: În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 

suplimentare referitoare la acest produs 
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Limita inferioară de explozie: În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 
suplimentare referitoare la acest produs 

Presiunea de vapori:                 Nu se aplică 
Densitatea de vapori relativă:               În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 

suplimentare referitoare la acest produs 
Densitate:                   2,261g/cm3(200C) 

Solubilitate în apă:                     874g/l(200C)   
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă log Pow-3,8 

Temperatura de aprindere: În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 
suplimentare referitoare la acest produs 

Descompunerea termică:         În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 
suplimentare referitoare la acest produs 

Vâscozitate dinamică: În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 
suplimentare referitoare la acest produs 

Explozivitate: În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 
suplimentare referitoare la acest produs 

Proprietăți oxidante:                 În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații 
suplimentare referitoare la acest produs 

9.2. Alte informații  
Greutatea volumetrică ca. 1300kg/m3     

SECȚIUNEA NR.10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
10.1. Reactivitate  

                                                             Nu există informații disponibile 
10.2. Stabilitate chimică 

Sfat:                                                             Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor. Nu 
sunt disponibile alte informații suplimentare. 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase  
Reacții potențiale:                                     Reacții potențial periculoase agenți reducători. Risc mediu. 

10.4. Condiții de evitat  
Descompunerea termică:                     Nu există informații disponibile 

10.5. Materiale incompatibile 
Materiale de 

evitat:                     
Agenți reducători, săruri de amoniu, materiale combustibile, acizi 

10.6.Produsi de descompunere  
Produși de descompunere periculoși:                     oxizi de azot (NOX), oxizi de sodiu 

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

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC 
Expunere unică: Nu există informații suplimentare 

Expunere repetată: Nu există informații suplimentare 
Toxicitate referitoare la aspirație: Nu există informații suplimentare 

 
Componenta  Sodium nitrate Nr.CAS 7631-99-4 

Toxicitate acută 
Oral(ă) - LD50: 3430 mg/kg (șobolan), îndrumar de test OECD 401 
Dermic - LD50:  >5000mg/kg (șobolan), îndrumar de test OECD 402 

Iritație 
Piele: Nu irită pielea 
Ochii: Iritația ochilor  

Sensibilizare 
Piele: Nu provoacă o sensibilizare a pielii 

 
 

Efecte CMR 
Proprietăți carcinogene, mutagene și reprotoxice (CMR) 
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Carcinogenitate:                  Testele pe animale nu au arătat niciun fel de efecte cancerigene. 
Mutagenitate:                      Nu există informații disponibile despre acest produs. 

 
Toxicitate 

teratogenă: 
Testele pe animale nu au arătat niciun fel de efecte referitoare la dezvoltarea fetală. 

Toxicitate pentru 
reproducere: 

Testele pe animale nu au arătat niciun fel de efecte referitoare la fertilitate. 

SECȚIUNEA NR.12: INFORMAȚII ECOLOGICE 
12.1. Toxicitate  

Componenta  Sodium nitrate Nr.CAS 7631-99-4 
Toxicitate acută 

DAFNIA ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE 
EC50: 8609 mg/l (Daphnia magna, 24h) 

BACTERII 
EC: 180mg/l (noroi activ, 3 ore, OECD TC 209) 

12.2. Persistență și degradabilitate  
Componenta  Sodium nitrate Nr.CAS 7631-99-4 

Persistență și degradabilitate 
Persistența: Nu există date. 

Biodegradare: Metodele pentru determinarea biodegradabilității nu sunt aplicabile la 
substanțele anorganice. 

12.3. Potențial de bioacumulare 
Componenta  Sodium nitrate Nr.CAS 7631-99-4 

Observații: Nu este un produs care se bioacumulează 
12.4. Mobilitate în sol  

Componenta  Sodium nitrate Nr.CAS 7631-99-4 
Mobilitate: Nu este de așteptat să fie absorbit în sol 

12.5. Rezultatele evaluarii PBT și vPvB 
Componenta  Sodium nitrate Nr.CAS 7631-99-4 

Rezultatele evaluării PBT și vPvB: Nu se aplică. 

SECȚIUNEA NR.13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor  

Produs:                              Este interzisă eliminarea împreună cu deșeurile menajere. Se va împiedica 
intrarea produsului în sistemul de canalizare. Este necesară o eliminare specială, 
conform cu reglementările locale și ale legislației în vigoare. Se va contacta firma 
producătoare. 

Ambalaje contaminate: Se va elimina drept produs nefolosit. Se va goli restul conținutului. Se va aplica 
legislația în vigoare. 

Număr european de eliminare a 
deșeurilor:  

Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de eliminare a deșeurilor 
corespunzător Catalogului European de Deșeuri, deoarece numai utilizarea 
prevăzută este cea care determină această asignare. Numărul de cod de eliminare 
a deșeurilor este atribuit prin consultare cu specialistul regional pentru eliminarea 
deșeurilor. 

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

1498:  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție  

ADR: AZOTAT DE SODIU 
RID: AZOTAT DE SODIU 

IMDG: SODIUM NITRATE 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport  

ADR - Clasa: 5.1 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr. de 

identificare a pericolului; Cod de 
restricționare în tuneluri) 

5.1; O2; 50; (E) 
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RID - Clasa 5.1 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr. de 

identificare a pericolului) 
5.1 ; O2; 50 

IMDG - Clasa 5.1 
(Etichete; Ghid de Urgență (EmS)) 5.1; F-A, S-Q 

14.4. Grup de ambalaje  
ADR: III 
RID: III 

IMDG: III 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurator  

Etichetare în conformitate cu 5.2.1.8 ADR nu 
Etichetare în conformitate cu 5.2.1.8 RID nu 

Etichetare în conformitate cu 5.2.1.6.3 IMDG nu 
Clasificat ca produs periculos pentru mediu în 

condordanță cu 2.9.3 IMDG: nu 

Clasificat „P” în concordanță cu 2.10 IMDG: nu 
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori  

Notă: Nu se aplică. 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa Iila MARPOL 73/78 și Codul IBC 

IMDG: Nu se aplică. 

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 
 Situația notificării sodium nitrate: 

 Lista reglementărilor legale Notificare Număr 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  
 În acest moment furnizorii noștri nu ne-au oferit informații suplimentare referitoare la acest produs. 

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

 H272 - Poate agrava un incendiu; oxidant 
H301 - Toxic în caz de înghițire 
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor 
H400 - Foarte toxic pentru organismele acvatice 

 Informații suplimentare: 
Alte informații: 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. 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 01.05.2016 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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