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9: Substanţe şi obiecte

diversepericuloase

M»MÄMÅPericol

SECŢIUNEA 1  Identificarea substanţei/amestecului ş i a societăţii/întreprinderii

1.1.  Element de identificare a produsului

Nume comercial : SUPREMO L 44 Zn +P+Mg+N

Tip de produs : Îngrăşământ.

1.2.  Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizare : Agricultură.

1.3.  Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Identificarea firmei : Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25,
4021  Linz,  Austria
T: +43 732 6915-0
E-mail : sds@borealisgroup.com

1.4.  Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Tel. în caz de urgenţă : T: +44 (0) 1235 239 670

SECŢIUNEA 2  Identificarea pericolelor

2.1.  Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare EC67/548 sau EC 1999/45

Clasificare : Xi; R38-41
N; R51-53

Codul (codurile) clasei şi categoriei de pericol, Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 (CLP)

• Pericole pentru sănătate : privind iritarea pielii - Categoria 2 - Atenţie - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315
Lezarea gravă a ochilor - Categoria 1 - Pericol - (CLP : Eye Dam. 1) - H318

• Pericole pentru mediu : Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic - Categoria 2 - (CLP : Aquatic
Chronic 2) - H411

2.2.  Elemente pentru etichetă

Regulament Etichetare EC 1272/2008 (CLP)

• Pictograme de pericol
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SECŢIUNEA 2  Identificarea pericolelor  (continuat)

• Pictograme de pericol : SGH05 - SGH07 - GHS09

• Cuvinte de avertizare : Pericol

• Fraze de pericol : H318 - Provoacă leziuni oculare grave.
H315 - Provoacă iritarea pielii.
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

• Fraze de precauţie

Prevenire : P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de
protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.

Intervenţie : P302+352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs.
P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp
de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest
lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Observaţii privind eliminarea : P501 - Se va elimina acest produs şi containerul aferent la punctul de colectare a
deşeurilor speciale sau potenţial periculoase.

2.3.  Alte pericole

Alte pericole : În conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr 1907/2006, evaluarea PBT
şi vPvB nu a fost efectuată deoarece acest produs este anorganic.

SECŢIUNEA 3  Compoziţie/informaţii privind componenţii

3.1. / 3.2  Substanţă / Preparare

Substanţă / Preparare :  Preparat.

Componente : Acest produs este considerat periculos.
Nume substanţă Conţinut Nr. CAS Nr. CE Nr. index REACH

Urea phosphate : 15   20 % 4861-19-2 225-464-3 ----- 05-2116171079-42-0000 C; R34

----------------------------------

Skin Corr. 1B;H314

Magnesium : 10   20 % 10043-83-1 233-142-9 ----- 01-2119490076-36-0004 Neclasificat. (DSD/DPD)

----------------------------------
hydrogenorthophosphate Neclasificat. (GHS)

Zinc sulfate : 10   15 % 7446-20-0 231-793-3 030-006-00-9 01-2119474684-27-XXXX Xn; R22

Xi; R41

N; R50-53

----------------------------------

Eye Dam. 1;H318

Acute Tox. 4 (Oral);H302

Aquatic Acute 1;H400

Aquatic Chronic 1;H410

Phosphoric acid : 5   10 % 7664-38-2 231-633-2 015-011-00-6 01-2119485924-24-XXXX C; R34

----------------------------------

Skin Corr. 1B;H314

SECŢIUNEA 4  Măsuri de prim ajutor

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor

- Inhalare : Asiguraţi posibilitatea de a respira aer curat.

- Contact cu pielea : Spălaţi pielea cu săpun slab şi apă.

- Contact cu ochii : În caz de contact cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi solicitaţi sfatul unui
medic.

- Ingerare : Expectorare. Clătiţi gura.
Solicitaţi îngrijire medicală dacă apar efecte de îmbolnăvire.
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SECŢIUNEA 4  Măsuri de prim ajutor  (continuat)

4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

- Inhalare : Tuse.

- Contact cu pielea : Contactul repetat sau prelungit cu pielea poate provoca iritare.

- Contact cu ochii : Provoacă leziuni oculare grave.

- Ingerare : Dureri abdominale, greţuri.

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

: Descompunerea termică generează vapori toxici

SECŢIUNEA 5  Măsuri de combatere a incendiilor

5.1.  Mijloace de stingere a incendiilor

Medii ignifuge : Pot fi utilizate toate mediile ignifuge.

5.2.  Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Riscuri specifice : Descompunerea termică generează vapori toxici

5.3.  Recomandări destinate pompierilor

Clasă de inflamabilitate : Produsul nu este inflamabil.

Protecţie împotriva incendiilor : Purtaţi echipament de protecţie adecvat.

Proceduri speciale : Evitaţi (respingeţi) pătrunderea apei folosite la stingerea incendiilor în mediu.
Procedaţi cu atenţie atunci când stingeţi orice incendiu chimic.

Incendii în vecinătate : Aplicaţi apă pulverizată sau vapori în suspensie pentru răcirea containerelor
expuse.

SECŢIUNEA 6  Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1.  Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Prevederi de protecţie personală : Dotaţi echipa de curăţare cu protecţie adecvată.

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător

Prevederi de mediu : Împiedicaţi pătrunderea în sisteme publice de canalizare şi apă.
Poate contamina sursele de apă.
Anunţaţi autorităţile dacă produsul intră în sistemul public de canalizare sau apă.

6.3.  Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metode de curăţare : Îndepărtaţi orice scurgere cât se poate de repede, folosind un material absorbant
pentru a colecta lichidul.
Utilizaţi un container adecvat pentru a evita contaminarea mediului.

6.4.  Trimiteri către alte secţiuni

Trimiteri către alte secţiuni : A se vedea titlul 7, 8, 13.

SECŢIUNEA 7  Manipularea ş i depozitarea

7.1.  Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Manipulare : Manipulaţi în conformitate cu procedurile de igienă industrială şi siguranţă.
Asiguraţi îndepărtarea rapidă de pe ochi, piele şi haine. Spălaţi mâinile şi alte zone
expune cu săpun slab şi apă înainte de a mânca, bea sau fuma şi atunci când
părăsiţi locul de muncă.
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SECŢIUNEA 7  Manipularea ş i depozitarea  (continuat)

Generale : Evitaţi orice expunere care nu este necesară.
Surse de apă pentru spălarea urgentă a ochilor trebuie să fie disponibile în
imediata apropiere a oricărei surse potenţiale de expunere.

7.2.  Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Depozitare : Asiguraţi aerisirea locală sau ventilarea generală a camerei pentru a reduce
concentraţiile de praf şi/sau vapori.
Păstraţi la distanţă de alimente, băuturi şi produse alimentare pentru animale.
Păstraţi în containerele originale.
Păstraţi containerul închis atunci când nu este folosit.
Protejaţi de îngheţare.

Prevederi de manipulare şi stocare : Folosiţi ochelari de protecţie împotriva proiecţiilor accidentale atunci când există
posibilitatea de proiecţie la contactul cu ochii.

7.3.  Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

: A se vedea titlul 7,8, 13.

SECŢIUNEA 8  Controale ale expunerii/protecţia personală

8.1.  Parametri de control

Limite de expunere profesională : Phosphoric acid : TLV© -TWA [mg/mł] : 1
Phosphoric acid : TLV© -STEL [mg/mł] : 3
Phosphoric acid : OEL (UK)-LTEL [mg/m3] : 1
Phosphoric acid : OEL (UK)-STEL [mg/mł] : 2
Phosphoric acid : ILV (EU) - 8 H - [mg/m3] : 1
Phosphoric acid : ILV (EU) - 15 min - [mg/m3] : 2
Phosphoric acid : HTP-värden - 8 H - [mg/m3] : 1
Phosphoric acid : HTP-värden - 15min - [mg/m3] : 2
Phosphoric acid : NGV - [mg/m3] : 1
Phosphoric acid : KTV - [mg/m3] : 3
Phosphoric acid : VLA-ED [mg/m3] : 1
Phosphoric acid : VLA-EC [mg/m3] : 2

TLV© -TWA [mg/mł] : Nu există date disponibile.

8.2.  Controale ale expunerii

- Protecţie respiratorie : Nu se recomandă echipament respirator special în condiţii normale de utilizare cu
aerisire adecvată.

- Protecţia mâinilor : Purtaţi mănuşi adecvate rezistente la penetrarea chimică.

- Protecţia ochilor : Lentile de protecţie chimică sau ochelari de siguranţă.

- Ingerare : Nu fumaţi, nu mâncaţi şi nu beţi atunci când folosiţi acest produs.

Igienă industrială : Asiguraţi aerisirea locală sau ventilarea generală a camerei.

SECŢIUNEA 9  Proprietăţile fizice ş i chimice

9.1.  Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare fizică la 20 °C : Lichid.

Culoare : Vânăt.

Miros : Slab.

Odor prag : Nu există date disponibile.

valoare pH : 2.2
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SECŢIUNEA 9  Proprietăţile fizice ş i chimice  (continuat)

Punct de topire [°C] : Nu se aplică (lichid apos).

Punct de fierbere [°C] : Nu există date disponibile.

Punct de aprindere [°C] : Nu se aplica. / Nu există date disponibile.

Viteza de evaporare : Nu se aplica. / Nu există date disponibile.

Inflamabilitate : Nu se aplică (lichid neinflamabil).

Limite de explozie (scăzute - ridicate) : Nu se clasifică ca exploziv în conformitate cu cerinţele CE.

Presiune vapori : Nu se aplica. / Nu există date disponibile.

Densitate vapori : Nu se aplica. / Nu există date disponibile.

Densitate : 1.39

Solubilitate în apă : Complet solubil.

Coeficient de partiţie : n-Octanol / apă : Nu există date disponibile.
la 20°C

Temperatură de autoaprindere : Nu se aplică (lichid neinflamabil).

Descompunere termică : Nu există date disponibile.

Vâscozitate : Neaplicabil.

Proprietăţi explozive : Nu se clasifică ca exploziv în conformitate cu cerinţele CE.

9.2.  Alte informaţii

Alte informaţii : Material neoxidant în conformitate cu cerinţele CE.

SECŢIUNEA 10  Stabilitate ş i reactivitate

10.1.  Reactivitate

: A se 10.2.

10.2.  Stabilitate chimică

Stabilitate şi reactivitate : Produsul este stabil în condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare.

10.3.  Posibilitatea de reacţii periculoase

Reacţii periculoase : Niciunul în condiţii normale.

10.4.  Condiţii de evitat

Condiţii care trebuie să fie evitate : Niciunul în condiţii normale.

10.5.  Materiale incompatibile

Materiale care trebuie să fie evitate : Niciunul în condiţii normale.

10.6.  Produşi de descompunere periculoşi

Produse cu descompunere : Descompunerea termică generează vapori toxici
periculoasă

SECŢIUNEA 11  Informaţii toxicologice

11.1.  Informaţii privind efectele toxicologice

Informaţii de toxicitate : Iritant pentru ochi şi piele.

Oral şobolan LD50 [mg/kg] : Nu există date disponibile.
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SECŢIUNEA 12  Informaţii ecologice

12.1.  Toxicitate

Informaţii privind efectele ecologice : Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung în
mediul acvatic.

LC50-96 oră - peşte [mg/l] : Nu există date disponibile.

12.2.  Persistenţă şi degradabilitate

: Nu există date disponibile.

12.3.  Potenţial de bioacumulare

: Nu există date disponibile.

12.4.  Mobilitate în sol

: Nu există date disponibile.

12.5.  Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

: În conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr 1907/2006, evaluarea PBT
şi vPvB nu a fost efectuată deoarece acest produs este anorganic.

12.6.  Alte efecte adverse

Precauţii de mediu : Evitaţi răspândirea în mediu.

SECŢIUNEA 13  Consideraţii privind eliminarea

13.1.  Metode de tratare a deşeurilor

Generale : Eliminaţi într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naţionale.
Eliminaţi acest material şi containerul său la punctele de colectare a deşeurilor
speciale sau periculoase.

SECŢIUNEA 14  Informaţii referitoare la transport

14.1.  Numărul ONU

3082

14.2.  Denumirea corectă ONU pentru expediţie

: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc sulphate
heptahydrate)

14.3.  Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Etichetare

à|O ¿
: 9

14.4.  Grupul de ambalare

: III

14.5.  Pericole pentru mediu

: Yes

14.6.  Precauţii speciale pentru utilizatori
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SECŢIUNEA 14  Informaţii referitoare la transport  (continuat)

: E  :  Passage forbidden through tunnels of category E.
În eventualitatea unui accident care poate apărea în timpul deplasării luaţi
următoarele măsuri int-un loc sigur :
Frânaţi, opriţi motorul, dezactivaţi bateria.
Nu fumaţi, nu deschideţi nici o instalaţie electrică şi evitaţi sursele de foc.
Anunţaţi serviciile de urgenţă, daţi cât mai multe informaţii despre incident sau
accident şi posibilele substanţe chimice.

14.7.  Transportul in masa a bunurilor conform cu Anexa II a Acordului MARPOL 73/78 si conform
Codului IBC

: Neaplicabil.

SECŢIUNEA 15  Informaţii de reglementare

15.1.  Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa
sau amestecul în cauză

: Respectati toate reglementarile nationale si locale.

15.2.  Evaluarea securităţii chimice

: Nu există date disponibile.

SECŢIUNEA 16  Alte informaţii

Informaţii suplimentare : Niciunul.

Conţinutul şi formatul acestei FTS sunt conforme cu Reglementarea (EU) 453/2010 (REACH Annex II).

DENEGARE DE RESPONSABILITATE Informaţiile din acest dosar au fost obţinute din surse pe care noi le considerăm demne de
încredere.  Totuşi, informaţiile sunt furnizate fără nici o garanţie, expresă sau implicită, în ceea ce priveşte corectitudinea.
Condiţiile sau metodele de manipulare, stocare, utilizare şi eliminare a produselor sunt în afara controlului nostru şi pot fi făcute
fără informarea noastră.  De aceea şi din alte motive, nu ne asumăm responsabilitatea şi denegăm în mod expres răspunderea
pentru pierderile, deteriorările sau cheltuielile rezultate din sau legate în orice fel de manipularea, stocarea, utilizarea sau
eliminarea produsului.  Acest dosar a fost pregătit şi este destinat utilizării numai pentru acest produs.  Dacă produsul este utilizat
drept componentă a unui alt produs, este posibil ca aceste informaţii despre dosar să nu fie aplicabile.

Sfârşitul documentului
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