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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Nr. ediţie revăzută : 4

Dată : 21 / 2 / 2017

Abrogări : 28 / 5 / 2015

SUPREMO W, ÎNGRĂSĂMÂNT SOLUBIL NPK FSP-NPKTE
CU MICROELEMENTE (NEOXIDANT)

SECŢIUNEA 1  Identificarea substan ţei/amestecului ş i a societ ăţii/întreprinderii

1.1.  Element de identificare a produsului

Nume comercial : SUPREMO W, ÎNGRĂSĂMÂNT SOLUBIL NPK
CU MICROELEMENTE (NEOXIDANT)

Tip de produs : Îngrăşământ.

1.2.  Utiliz ări relevante identificate ale substan ţei sau amestecului şi utiliz ări contraindicate

Utilizare : Agricultură (Îngrăşământ).
Industrial (Îngrăşământ).
Utilizări nerecomandate sunt toate celelalte utilizări care nu au fost descrise mai
sus.

1.3.  Detalii privind furnizorul fi şei 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 urgen ţă

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

SECŢIUNEA 2  Identificarea pericolelor

2.1.  Clasificarea substan ţei sau a amestecului

Clasificare EC67/548 sau EC 1999/45

Clasificare : Neclasificat.

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

Neclasificat.

2.2.  Elemente pentru etichet ă

Regulament Etichetare EC 1272/2008 (CLP)

• Pictograme de pericol : Niciunul.

• Pictograme de pericol : Niciunul.

• Cuvinte de avertizare : Niciunul.

• Fraze de pericol : Niciunul.

• Fraze de precau ţie : Niciunul.

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  Compozi ţie/informa ţii privind componen ţii

3.1. / 3.2  Substan ţă / Preparare
Substan ţă / Preparare :  Preparat.

Componente : Acest produs conţine componente periculoase.
Nume substan ţă Conţinut Nr. CAS Nr. CE Nr. index REACH

Potassium sulfate : 1   80 % 7778-80-5 231-915-5 ----- 01-2119489441-34-XXXX Neclasificat. (DSD/DPD)
----------------------------------
Neclasificat. (GHS)

Ammonium : 1   80 % 7722-76-1 231-764-5 ----- 01-2119488166-29-XXXX Neclasificat. (DSD/DPD)
----------------------------------dihydrogenorthophosphate Neclasificat. (GHS)

(MAP)

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



Pagină : 2

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE Nr. ediţie revăzută : 4

Dată : 21 / 2 / 2017

Abrogări : 28 / 5 / 2015

SUPREMO W, ÎNGRĂSĂMÂNT SOLUBIL NPK FSP-NPKTE
CU MICROELEMENTE (NEOXIDANT)

SECŢIUNEA 3  Compozi ţie/informa ţii privind componen ţii  (continuat)

Nume substan ţă Conţinut Nr. CAS Nr. CE Nr. index REACH

Ammonium sulphate : 1   75 % 7783-20-2 231-984-1 ----- 01-2119455044-46-XXXX Neclasificat. (DSD/DPD)
----------------------------------
Neclasificat. (GHS)

Potassium : 1   75 % 7778-77-0 231-913-4 ----- 01-2119490224-41-XXXX Neclasificat. (DSD/DPD)
----------------------------------dihydrogenorthophosphate Neclasificat. (GHS)

(MKP)

Urea : 1   75 % 57-13-6 200-315-5 ----- 01-2119463277-33-XXXX Neclasificat. (DSD/DPD)
----------------------------------
Neclasificat. (GHS)

Potassium nitrate : 1   75 % 7757-79-1 231-818-8 ----- 01-2119488224-35-XXXX O; R8
----------------------------------
Ox. Sol. 3;H272

Ethylenediaminetetraacetic acid, : 0.01   2 % 15708-41-5 239-802-2 ----- 01-2119496228-27-XXXX Neclasificat. (DSD/DPD)
----------------------------------ferric sodium complex Neclasificat. (GHS)

Manganese sulfate : 0.01   2 % 10034-96-5 232-089-9 025-003-00-4 01-2119456624-35-XXXX Xn; R48/20/22
Xi; R41
N; R51-53
----------------------------------
Eye Dam. 1;H318
STOT RE 2;H373
Aquatic Chronic 2;H411

Ethylenediaminetetraacetic acid, : 0.01   1 % 14025-15-1 237-864-5 ----- 01-2119963944-23-XXXX Xn; R22
----------------------------------copper disodium complex Acute Tox. 4 (Oral);H302

Disodium tetraborate : 0.01   1 % 1303-96-4 215-540-4 005-011-01-1 01-2119490790-32-XXXX Repr. Cat. 2; R60
Repr. Cat. 2; R61
----------------------------------
Repr. 1B;H360F
Repr. 1B;H360D

Zinc sulfate : 0.01   0.6 % 7446-19-7 231-793-3 030-006-00-9 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

SECŢIUNEA 4  Măsuri de prim ajutor

4.1.  Descrierea m ăsurilor 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 : Clătiţi imediat cu multă apă.

- Ingerare : Nu provocaţi voma.
Clătiţi gura.
Solicitaţi sfatul medicului (afişaţi eticheta acolo este posibil).

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

- Inhalare : Praful din acest produs poate provoca iritarea respiratorie.

- Contact cu pielea : Nu se aşteaptă să prezinte un risc semnificativ pentru piele în condiţiile anticipate
de utilizare normală.

- Contact cu ochii : Praful din acest produs poate provoca iritarea ochilor.

- Ingerare : Pericol pentru sănătate (afecţiuni gasto-intestinale) dacă este ingerat în cantităţi
mari. În caz extrem se poate forma metahemoglobină (sindromul copilului albastru
si efect cianotic).

4.3.  Indica ţii privind orice fel de asisten ţă medical ă imediat ă şi tratamentele speciale necesare

: Descompunerea termică generează vapori toxici

SECŢIUNEA 5  Măsuri de combatere a incendiilor

5.1.  Mijloace de stingere a incendiilor
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SECŢIUNEA 5  Măsuri de combatere a incendiilor  (continuat)

Medii ignifuge
- Medii idnifuge adecvate : Cantitate mare de apă.

- Medii idnifuge nerecomandate : CO2.
Spumă.

5.2.  Pericole speciale cauzate de substan ţa sau amestecul în cauz ă

Riscuri specifice : Descompunerea termică generează vapori toxici

5.3.  Recomand ări destinate pompierilor

Clasă de inflamabilitate : Produsul nu este inflamabil.
Poate accelera arderea altor materiale combustibile.

Protec ţie împotriva incendiilor : Nu intraţi în zona focului fără echipament de protecţie, inclusiv protecţie
respiratorie.

Proceduri speciale : Procedaţi cu atenţie atunci când stingeţi orice incendiu chimic.

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

SECŢIUNEA 6  Măsuri de luat în caz de dispersie accidental ă

6.1.  Precau ţii personale, echipament de protec ţie şi proceduri de urgen ţă

Prevederi de protec ţie personal ă : Deversările trebuie să fie tratate de personal calificat de curăţare echipat adecvat
cu protecţie reapiratorie şi pentru ochi.

6.2.  Precau ţii pentru mediul înconjur ător

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

6.3.  Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăţenie

Metode de cur ăţare : Colectaţi scurgerile şi puneţi lichidul într-un container adecvat.

6.4.  Trimiteri c ătre alte sec ţiuni

Trimiteri c ătre alte sec ţiuni : A se vedea titlul 7, 8, 13.

SECŢIUNEA 7  Manipularea ş i depozitarea

7.1.  Precau ţii pentru manipularea în condi ţii de securitate

Protec ţie personal ă : Evitaţi orice expunere care nu este necesară.
Asiguraţi îndepărtarea rapidă de pe ochi, piele şi haine.

Manipulare : Păstraţi la distanţă de alimente, băuturi şi produse alimentare pentru animale.
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.

Generale : Manipulaţi în conformitate cu procedurile de igienă industrială şi siguranţă.
Minimizaţi generarea de praf.

7.2.  Condi ţii de depozitare în condi ţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi

Depozitare : Păstraţi numai în containerul original, într-un spaţiu răcoros şi bine aerisit.
Depozitaţi departe de căldură/umezeală.
A se preveni contaminarea.

7.3.  Utilizare final ă specific ă (utiliz ări finale specifice)

: A se vedea titlul 7,8, 13.
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SECŢIUNEA 8  Controale ale expunerii/protec ţia personal ă

8.1.  Parametri de control

Limite de expunere profesional ă : Urea : Conferinţa Americană a Igieniştilor Guvernamentali din Industrie (CAIGI)
Valoare : 10
Urea : OSHA PEL [mg/m3] : 15
Manganese sulphate : TLV© -TWA [mg/mł] : 0.2 (Mn)
Manganese sulphate : HTP-värden - 8 H - [mg/m3] : 5

TLV© -TWA [mg/mł] : 10 (Praf)

8.2.  Controale ale expunerii

Control al expunerii
Protec ţie personal ă
- Protec ţie respiratorie : Nu se recomandă echipament respirator special în condiţii normale de utilizare cu

aerisire adecvată.
Atunci când poate rezulta praf excesiv, purtaţi măşti aprobate.

- Protec ţia mâinilor : În caz de contact repetat şi prelungit, purtaţi mănuşi.

- Protec ţia pielii : Nu se recomandă îmbrăcăminte/protecţie a pielii specială în condiţii normale de
utilizare.

- Protec ţia ochilor : Atunci când poate rezulta praf excesiv, purtaţi ochelari.

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

Igien ă industrial ă : Aerisirea locală este recomandată acolo unde poate apărea praful.

SECŢIUNEA 9  Propriet ăţile fizice ş i chimice

9.1.  Informa ţii privind propriet ăţile fizice şi chimice de baz ă

Stare fizic ă la 20 °C : Pulbere.

Miros : Lumină.

Odor prag : Nu există date disponibile.

valoare pH : (10%) 2.5 - 5.0

Punct de topire [°C] : Se descompune înainte de topire.

Punct de fierbere [°C] : Se descompune înainte de fierbere.

Punct de aprindere [°C] : Nu se aplică (solid)

Viteza de evaporare : Nu se aplică (solid)

Inflamabilitate : Nu se aplică (material solid neinflamabil).

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

Presiune vapori : Nu se aplică (nevolatil).

Densitate vapori : Nu se aplică (nevolatil).

Densitate : 0.9 - 1.2

Solubilitate în ap ă : 500 - 800 g/L

Coeficient de parti ţie : n-Octanol / ap ă : Nu se aplică (solid inorganic).
la 20°C
Temperatur ă de autoaprindere : Nu se aplică (material solid neinflamabil).

Descompunere termic ă : Nu există date disponibile.

Vâscozitate : Nu se aplică (solid)

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

9.2.  Alte informa ţii

Alte informa ţii : Material neoxidant în conformitate cu cerinţele CE.
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SECŢIUNEA 10  Stabilitate ş i reactivitate

10.1.  Reactivitate

: A se 10.2.

10.2.  Stabilitate chimic ă

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

10.3.  Posibilitatea de reac ţii periculoase

Reacţii periculoase : Niciunul în condiţii normale.

10.4.  Condi ţii de evitat

Condi ţii care trebuie s ă fie evitate : Căldură.
Flacără deschisă.

10.5.  Materiale incompatibile

Materiale care trebuie s ă fie evitate : Agenţi reducători, alcalini, metale fin divizate.
Acizi.
Materiale combustibile.
Materie organică.

10.6.  Produ şi de descompunere periculo şi

Produse cu descompunere : Descompunerea termică generează:
periculoas ă Oxizi de azot.

SECŢIUNEA 11  Informa ţii toxicologice

11.1.  Informa ţii privind efectele toxicologice

Oral şobolan LD50 [mg/kg] : Nu există date disponibile.

SECŢIUNEA 12  Informa ţii ecologice

12.1.  Toxicitate

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

12.2.  Persisten ţă şi degradabilitate

: Nu există date disponibile.

12.3.  Poten ţial de bioacumulare

: Nu există date disponibile.

12.4.  Mobilitate în sol

: Nu există date disponibile.

12.5.  Rezultatele evalu ării 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

Precau ţii de mediu : Împiedicaţi pătrunderea în sisteme publice de canalizare şi apă.
Atenţie: Acest îngrăşământ conţine nitraţi şi fosfaţi, deversarea poate cauza impact
asupra mediului: eutrofizarea apelor cu nitraţi sau contaminarea apelor de
suprafaţă sau subterane.

SECŢIUNEA 13  Considera ţii privind eliminarea

13.1.  Metode de tratare a de şeurilor
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SECŢIUNEA 13  Considera ţii privind eliminarea  (continuat)

Generale : Eliminaţi într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale/naţionale.
Evitaţi răspândirea în mediu.

SECŢIUNEA 14  Informa ţii referitoare la transport

14.1.  Numărul ONU
Informa ţii generale : Nereglementat.

14.2.  Denumirea corect ă ONU pentru expedi ţie
: Nereglementat.

14.3.  Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Transport terestru : Nereglementat.

Transport maritim : Nereglementat.

Transport aerian : Nereglementat.

14.4.  Grupul de ambalare
: Nereglementat.

14.5.  Pericole pentru mediu
: Niciunul.

14.6.  Precau ţii speciale pentru utilizatori
: Niciunul.

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

: Neaplicabil.

SECŢIUNEA 15  Informa ţii de reglementare

15.1.  Regulamente/legisla ţie în domeniul securit ăţii, s ănătăţii şi al mediului specifice (specific ă) pentru substan ţa
sau amestecul în cauz ă

: Respectati toate reglementarile nationale si locale.

15.2.  Evaluarea securit ăţii chimice

: Nu există date disponibile.

SECŢIUNEA 16  Alte informa ţii

Informa ţii 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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