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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 

1.1 Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială 

 

: AdBlue® 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate 

Utilizarea 

substanţei/amestecului 
 

: Pentru reducerea oxizilor de azot în procesul de purificare a 

gazelor de evacuare de la motoarele Diesel. 
 

1.3 Detaliile furnizorului 

Furnizor : Borealis L.A.T GmbH 
St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, Austria 
Telefon: +43 732 6915-0 

 
 
Adresa electronică (e-mail) : product.safety@borealisgroup.com 

 

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

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24) 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Nu este o substanţă sau un amestec periculoase în conformitate cu reglementarea (UE) No. 
1272/2008. 

2.2 Elemente pentru etichetă  

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Nu sunt necesare elemente pentru etichetare. 

 

2.3 Alte pericole 

Rezultatele evaluărilor PBT 

și vPvB 
 

:   

 

 

 

: Această substanţă/acest amestec nu conţine componente 

considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), 
fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele 
de 0.1% sau mai mari.  
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SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

 

3.2 Amestecuri 

Natură chimică 

 

: Soluţie apoasă 

 

Componente  

Denumire chimică Nr. CAS 

Nr.CE 
Număr de înregistrare 

Concentraţie (% w/w) 

Uree 57-13-6 

200-315-5 
01-2119463277-33 

>= 31,8 

apă 7732-18-5 
231-791-2 

 

<= 68,2 

 
 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale 

 

:  Nu exista instructiuni speciale. 

 
Dacă se inhalează 
 

:  Se va ieşi la aer curat. 
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.  

 
În caz de contact cu pielea 
 

:  Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. 
Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de 

reutilizare. 
Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic.  
 

În caz de contact cu ochii 
 

:  Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. 
 

Dacă este ingerat 

 

:  Se va clăti gura cu apă. 

NU se va induce stare de vomă. 
Dacă victima este conştientă va bea multă apă. 
 

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

Simptome : Inhalare: 
Tuse 

Insuficienţă respiratorie 
Durere de gât 
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   Contact cu pielea: 

Roşeaţă 
 

   Contact cu ochii: 

Roşeaţă 
 

   Ingerare: 

Convulsii 
Dureri de cap 
Ameţeală 

Vărsături 
 

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

Tratament 
 

: Se va trata simptomatologic. 
 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

 

:  Bioxid de carbon (CO2) 
Ceaţă de apă 

Spumă rezistentă la alcooli 
 

Mijloace de stingere 

necorespunzătoare 
 

:  Jet de apă puternic 

 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză  

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 
 

:  Produsul în sine nu arde. 
Arderea produce fum iritant. 
 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 

Echipament special de 
protecţie pentru pompieri 

 

:  Se va purta aparat respirator autonom şi îmbrăcăminte de 
protecţie.  

 
Informaţii suplimentare 
 

:  Procedură standard în caz de incendiu de origine chimică.  
 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă  

Se va folosi echipament de protecţie individual. 
Materialul poate crea condiţii de alunecare. 
Se va folosi încălţăminte de protecţie antiderapantă în zonele unde pot să apară împrăş tieri sau 

scurgeri. 
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Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii. 

Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.  
Se va asigura ventilaţie corespunzătoare, în special în locurile închise.  
 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 

Se va preveni deversarea produsului în sistemul de canalizare. 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie  

Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant 
universal, rumeguş). 

Se va păstra in containere închise şi adecvate pentru eliminare.  
După curăţire se vor elimina urmele folosind apă.  
 

6.4 Trimitere la alte secţiuni 

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8., Consideraţii privind eliminarea a se vedea 
paragraful 13. 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate  

Sfaturi de manipulare în 

condiţii de securitate 
 

: Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.  

 

Măsuri de protecţie împotriva 

incendiului şi a exploziei 
 

:  Nu sunt necesare măsuri speciale de luptă împotriva 

incendiilor.  
 

Măsuri de igienă 

 

:  Se va păstra separat faţă de mâncare şi băutură. Nu mâncaţi, 

nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. Se vor spăla mâinile 
înainte de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. Se va 
face un duş sau o baie la sfârşitul programului de lucru.  

Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.  Hainele de 
lucru se vor păstra separat.  
 

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

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

 

:  Se va depozita la temperatura camerei. A se proteja de 
lumina solară.  

 
Măsuri de protecţie în cazul 
depozitării în locuri comune 

 

: Nu se depozitează împreună cu substanţe oxidante sau acide.  
Trebuie transportat şi depozitat separat ca spaţiu de azotiţi şi 

săruri cu azotat. 
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Material pentru ambalaj 

 

:  Materiale adaptate: Austenitice Cr-Ni înalt aliate, prelucrate 

corespunzător, şi oţelurile Cr-Ni-Mo conform DIN EN 10088-1 
până la -3 ( de ex. 1.4541 şi 1.4571), Titan, HDPE, 
Polipropilen 

Materiale neadaptate: Aliaje de cupru, Cupru, Oţeluri nealiate, 
Oţeluri zincate 
 

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

 

:  Se vor consulta îndrumările tehnice de folosire a acestei 
substanţe/amestec. 

 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1 Parametri de control 

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006: 

Numele substanţei Utilizare finale Căi de expunere Efecte potenţiale 
asupra sănătăţii 

Valoare 

Uree 
 

Lucrători Contactul cu 
pielea 

Efecte acute 
sistemice. 

580 mg/kg 
bw/d 

 Lucrători Inhalare Efecte acute 
sistemice. 

292 mg/m3 

 Consumatori Contactul cu 

pielea 

Efecte acute 

sistemice. 

580 mg/kg 

bw/d 

 Consumatori Inhalare Efecte acute 
sistemice. 

125 mg/m3 

 Consumatori Ingerare Efecte acute 
sistemice. 

42 mg/kg 
bw/d 

Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 

1907/2006: 

Numele substanţei Compartiment de mediu Valoare 

Uree Apă proaspătă 0,47 mg/l 

8.2 Controale ale expunerii 

Măsuri de ordin tehnic 

Se va asigura sistem de ventilaţie adecvat. 

Echipamentul individual de protecţie  

Protecţia ochilor :  Ochelari de protecţie 
 

Protecţia mâinilor

    Material : Cauciuc nitril 
    Timpul de perforare : >= 480 min. 
    Grosimea mănuşilor : >= 0,11 mm 

http://www.borealisgroup.com/


Securitatea produselor fişă de informaţii 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

 

Soluţie de uree 

Versiune 4.2 Revizia (data): 05.12.2019 Data ultimei lansări: 20.12.2018 
 

 

 

 

 
 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 

   
Pagină 6 aparţinând 13 

    Directivă : Aparatura trebuie să fie în conformitate cu EN 374 
 

 

    Observaţii 
 

: În caz de contact prelungit sau repetat se vor purta mănuşi 
de protecţie.  
 

Protecţia respiraţiei :  În mod normal nu este necesar echipament personal de 
protecție respiratorie. 
 

Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale :  Se va preveni deversarea produsului în sistemul de 
canalizare. 

 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază  

Aspect 
 

: lichid 
 

Culoare 
 

:  incolor 
 

pH 

 

: 8,8 

 
unctul de topire 
 

: -11,5 °C 
 

 
Inflamabilitatea (solid, gaz) 
 

: nu este autoinflamabil 
 

Densitate 
 

: 1,090 g/cm³ 
 
 

Solubilitatea (solubilităţile) 
Solubilitate în apă 

 
: complet solubil  

 

Temperatura de 
descompunere 
 

:  > 30 °C 
 

 
 

   

Proprietăţi explozive 

 

: Nu este exploziv 

 

9.2 Alte informaţii 

nu există date 
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SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1 Reactivitate 

Descompunere termică de la ~ 30 °C cu eliberare de amoniac. 

10.2 Stabilitate chimică  

Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase  

Reacţii potenţial periculoase 

 

:  Reacţie puternică de hidroliză la temperatură mare.  

Pericol de spargere a recipientelor. 
 

10.4 Condiţii de evitat 

10.5 Materiale incompatibile 

Materiale de evitat 
 

:  Nitraţi 
Nitriţi 

Agenţi oxidanţi puternici 
Acizi tari 
Metalele nepreţioase 

 

10.6 Produşi de descompunere periculoşi 

Amoniac 

 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice  

Toxicitate acută  

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Produs: 

Toxicitate acută orală 
 

:  LD50 (Şobolan): 14.300 mg/kg  
Metodă: Ghid de testare OECD 401 

Substanţă de test: Uree 
 

Toxicitate acută prin inhalare 

 

:  Observaţii: nu există date 

 
Toxicitate acută dermică 
 

:  Observaţii: studiu nejustificat stiinţific 
 

Corodarea/iritarea pielii 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Produs: 
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Specii: Iepure 

Metodă: Ghid de testare OECD 404 
Substanţă de test: Uree 
Nu irită pielea 

 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Produs: 

Specii: Iepure 
Metodă: Ghid de testare OECD 405 

Substanţă de test: Uree 
Nu irită ochii 
 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii  

Sensibilizarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  
Sensibilizare respiratorie: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Produs: 

Nici un efect cunoscut. 
 

Mutagenitatea celulelor germinative 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Produs: 

Genotoxicitate in vitro 
 

: Tipul testului: Test Ames 
Rezultat: negativ 
Substanţă de test: Uree 

 
 

Mutagenitatea celulelor 

germinative- Evaluare 
 

:  Nu este mutagen conform testului Ames. 

 

Cancerigenitate 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Produs: 

Specii: Şobolan 

Mod de aplicare: Oral(ă) 
Durata de activitate: 365 zile 
NOAEL: NOAEL: 2.250 mg/kg bw/d 

Metodă: Testul INC 
Substanţă de test: Uree 
 

Cancerigenitate - Evaluare 
 

:  Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte 
cancerigene. 
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Toxicitatea pentru reproducere 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Produs: 

Efecte asupra fertilităţii 
 

:  Specii: Şobolan 
Doză: 500 mg/kg 
Mod de aplicare: Oral(ă) 

 
Substanţă de test: Uree 
Observaţii: Cel mai scăzut nivel de efecte adverse 

 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică  

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă  specifice) - expunere repetată  

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Produs: 

Specii: Şobolan 
NOAEL: 2.250 mg/kg 
Mod de aplicare: Oral(ă) 

Durată de expunere: 365 zile 
Metodă: Testul INC 
Substanţă de test: Uree 

Observaţii: În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil vreun risc pentru 
sănătate. 
 

Toxicitate referitoare la aspiraţie  

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  

Informaţii suplimentare  

Produs: 

Observaţii: Pe baza experienţei noastre şi a informaţiilor ce ne-au fost furnizate, produsul nu 
trebuie să aibă nici un fel de efecte dacă este folosit şi manipulat conform indicaţiilor.  

 
 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1 Toxicitatea 

Produs: 

Toxicitate pentru peşti 

 

:  LC50 (Leuciscus idus): > 6.810 mg/l 

Durată de expunere: 96 ore 
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Substanţă de test: Uree 

 
Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 

 

:  EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 10.000 mg/l 
Durată de expunere: 24 ore 

Tipul testului: test static 
Substanţă de test: Uree 
Observaţii: Apă proaspătă 

 
Toxicitate asupra algelor 
 

:  Concentraţie fară efect observabil (NOEC) (Microcystis 
aeruginosa): 47 mg/l 

Durată de expunere: 192 ore 
Tipul testului: Test referitor la inhibiţia multiplicării celulare 
Substanţă de test: Uree 

Observaţii: Apă proaspătă 
 

12.2 Persistența și degradabilitatea 

Produs: 

Biodegradare 
 

:  Tipul testului: nămol activ 
Apă 

Rezultat: Uşor biodagradabil. 
Biodegradare:  96 % 
Durată de expunere: 16 zile 

Cinetică: 

3 ore:  3 % 
7 ore:  52 % 

10 zile:  60 % 
14 zile:  85 % 
16 zile:  96 % 

Metodă: Îndrumar de test OECD, 302B 
Substanţă de test: Uree 
 

12.3 Potenţialul de bioacumulare  

Produs: 

Bioacumularea 

 

:  Substanţă de test: Uree 

Observaţii: Bioacumularea neaşteaptă: Coeficientul de 
partiţie: n-octanol/apă log Pow < 3. 
 

12.4 Mobilitatea în sol 

Produs: 

Dstribuţia în compartimentele 

de mediu 
 

: Adsorbţie/Sol 

Mediu:Sol 
Observaţii: Absorbit în sol. 
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12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 

Produs: 

Evaluare 
 

: Observaţii: Această mixtură nu conţine substanţe evaluate ca 
PBT sau vPvB. 

 
 
 

: Această substanţă/acest amestec nu conţine componente 
considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), 

fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele 
de 0.1% sau mai mari.. 
 

12.6 Alte efecte adverse 

Produs: 

Informaţii ecologice 

adiţionale 
 

:  Observaţii: Nu se va permite ca materialul să contamineze 

pânza de apă freatică. 
Scurgerile masive de produs au efect nociv asupra mediului şi 
poate cauza eutrofizare în apele închise de suprafaţă.  

 
 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs :  În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este 
preferată eliminării sau incinerării. 

Se vor contacta autorităţile locale competente.  
Nu se va elimina o dată cu deşeurile menajere. 
Se vor elimina deşeurile într-o staţie de eliminare a deşeurilor 

acreditată. 
Se va contacta firma producătoare. 
 

   Europeen de deşeuri codul: 
06 10 99: alte deşeuri nespecificate 
 

Ambalaje contaminate :  Conform cu reglementările locale şi naţionale. 
 

 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

14.1 Numărul ONU 

Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă 

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie  

Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă 
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14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă 

14.4 Grupul de ambalare 

Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 

Nu este reglementat(ă) ca substanţă periculoasă 

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori 

Observaţii : Bunuri nepericuloase în accepţia autorităţilor de transport 
internaţionale ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR, 
Se vor evita temperaturi ce depăşesc 30°C. 

 

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 

Tipul ambarcaţiei/vaporului :  3 

Categorie de poluare :  Z 
 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

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

 

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul 
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.
 

 

 Nu se aplică 

Alte reglementări: 

nu există date 

 
 

15.2 Evaluarea securităţii chimice  

nu 
 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

Informaţii suplimentare  

Alte informaţii 

 

:  Eliberat în concordanţă cu Art. 32 al Regulamentului (EC), Nr. 

1907/2006 şi amendamentele sale. 
Modificările faţă de ultima versiune sunt subliniate pe margine. 
Această versiune înlocuieşte toate versiunile anterioare.  
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Emitentul 

 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 

 
Sursele datelor cele mai 
importante utilizate la 

întocmirea fişei tehnice de 
securitate 
 

:  Chemical Safety Report, Urea. FARM REACH Consortium, 
2017 

 

 
Renuntare 
 

Prin prezenta declarăm că informaţiile incluse aici sunt exacte şi de încredere la data publicării; cu 
toate acestea, nu ne asumăm în niciun fel responsabilitatea pentru acurateţea şi caracterul lor 
complet. 

 
Borealis nu oferă nicio garanţie în plus faţă de această descriere. Nicio informatie inclusă aici 
nu constituie o garanţie a adecvării pentru comercializare sau pentru îndeplinire a unui anumit 

scop. 
 
Clientului îi revine responsabilitatea de a verifica şi testa produsele noastre pentru a se 

convinge de caracterul adecvat al produselor în vederea îndeplinirii scopului său. Clientul 
este responsabil pentru utilizarea, prelucrarea şi manipularea corespunzătoare, în condiţii de 
siguranţă şi legale a produselor noastre.  

 
Nu ne asumăm răspunderea pentru utilizarea produselor Borealis împreună cu alte materiale. 
Informaţiile prezentate aici se referă în mod exclusiv la produsele noastre atunci când nu sunt 

utilizate împreună cu materiale terţe. 
 

 

 
 

 

http://www.borealisgroup.com/

