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

1.1 Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială 
 

: Azotat de amoniu pur 
 

Număr de înregistrare 
REACH 
 

: 01-2119490981-27-0012 
 

Numele substanţei 
 

: Azotat de amoniu 
 

Nr.CE 

 

: 229-347-8 

 

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

Utilizarea 

substanţei/amestecului 
 

: Fabricare, Formularea, Utilizare ca intermediar, Adjuvant în 

procesul de fabricaţie 
 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate  

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

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

 

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

 

021 318 36 06 Biroul RSI Si Informare Toxicologica (8:00-15:00) 
+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) 

Solide oxidante, Categoria 3 
 

 H272: Poate agrava un incendiu; oxidant. 
 

Iritarea ochilor, Categoria 2 

 

 H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

 

2.2 Elemente pentru etichetă  

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 
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Pictograme de pericol 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cuvânt de avertizare 
 

: Atenţie 
 

Fraze de pericol 

 

: H272 Poate agrava un incendiu; oxidant. 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 

Fraze de precauţie 

 

: Prevenire:  

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe 

fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul 
interzis. 
P220 A se păstra/depozita departe de materiale 

combustibile. 
P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de 
protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de 

protecție a feței. 
P264 Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. 

Răspuns:  

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți 
lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se 

poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. 
P370 + P378 În caz de incendiu: a se utiliza apă pulverizată 
pentru a stinge. 

 

2.3 Alte pericole 

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, 

bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente ş i foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 
0.1% sau mai mari. 

 

Informaţii ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți 
care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu 
regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la 

concentrații de 0,1% sau mai mari. 
 

Informaţii toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți 

care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu 
regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la 
concentrații de 0,1% sau mai mari. 
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SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.1 Substanţe 

Numele substanţei 
 

: Azotat de amoniu 
 

Nr.CE 

 

: 229-347-8 

 

Componente 

Denumire chimică Nr. CAS 

Nr.CE 

Concentraţie (% w/w) 

Nitrat de amoniu 6484-52-2 
229-347-8 

>= 99,8 

 

 
 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Dacă se inhalează 

 

:  Se va avea grije ca persoana să aibă aer proaspăt.  

Dacă nu respiră, se va face respiraţie artificială. 
Dacă respiraţia este dificilă, se va da oxigen. 
Seva consulta un medic. 

Fara respiratie gura la gura. 
 

În caz de contact cu pielea 

 

:  Se va spăla imediat cu săpun şi multă apă  timp de cel puţ in 

15 minute, scoţând toate hainele şi încălţămintea 
contaminate. 
Dacă persistă iritarea pielii, se va chema un medic.  

 
În caz de contact cu ochii 
 

:  Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, 
cel puţin 5 minute. 

Dacă este uşor de realizat, se vor scoate lentilele de contact. 
Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi 
persistă. 

 
Dacă este ingerat 
 

:  Se va chema un medic. 
Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă.  

Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei 
persoane în stare de inconștiență. 
 

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

Simptome : Contact cu ochii: 
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Iritaţie 
 

   Tulburări digestive 
Absorbţia acestui produs în organism poate determina 
formarea de methemoglobină, care în concentraţie mare 

provoacă cianoză. 
 

Riscuri : Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

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

Tratament 
 

: Se va trata simptomatologic. 
Nu există nici un antidot specific disponibil. 

 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 
 

:  Jet de apă puternic 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 
 

:  Spumă 
Nisip 
Pulbere uscată 

Haloni 
Bioxid de carbon (CO2) 
 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză  

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

 

:  Produşi de descompunere periculoşi datorită unei combustii 
incomplete 

Sunt emanaţi vapori toxici. 
Oxizi de azot (NOx) 
Amoniac 

 
 
 

  Risc de explozie potenţial când sunt încălzite puternic în spaţii 
închise (ex. ţevi şi conducte), mai ales dacă sunt contaminate 

cu materiale incompatibile. 
Vezi capitolul 10. 
 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 

Echipament special de 
protecţie pentru pompieri 

 

:  În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. Combinezon de protecţie completă contra 

substanţelor chimice  
 

Informaţii suplimentare 

 

:  Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu 

contamineze apa de suprafaţă sau pânza de apă freatică.  
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Se vor contacta autorităţile locale competente.  
 

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. 

Se va evita formarea de praf. 
Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.  
Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.  

 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 

Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de canalizare.  

Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunţa 
autorităţile competente conform cu dispoziţiile legale în vigoare.  
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie  

Se vor mătura, se vor aspira împrăştierile şi se vor colecta în containere corespunzătoare pentru 
a fi eliminate. 

După curăţire se vor elimina urmele folosind apă.  
Conţine scurgeri, se vor absorbi cu material absorbant necombustibil (spre exemplu nisip, 
pământ, pământ kiselgur, vermiculit) şi se vor transporta la un container pentru eliminare în 

conformitate cu reglementările locale/naţionale (vezi secţiunea 13).  
 

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 formarea de praf. 

Se va asigura ventilaţie adecvată. 
A se păstra la distanţă de materialele incompatibile.  
A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.  

Se va folosi numai echipament curat. 
 

Măsuri de protecţie împotriva 

incendiului şi a exploziei 
 

:  Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc.  A se păstra 

departe de materiale combustibile.  
 

Măsuri de igienă 

 

:  Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 

normelor de securitate. Se vor curăţa în mod regulat 
echipamentul, spaţiul de lucru şi îmbrăcămintea.  Se vor spăla 
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mâinile şi faţa înainte de pauze şi imediat după manipularea 
produsului. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.   

 

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

Cerinţe pentru spaţiile de 

depozitare şi containere 
 

:  Se va păstra într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va 

depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. 
Limitare de dimensiune a stivei (în acord cu reglementările 
locale) şi păstraţi cel puţin 1m distanţă în jurul stivei de 

produse însăcuite. Ttrebuie să fie instituite procesele de 
curăţire de rutină pentru a se asigura că praful nu se 
acumulează pe suprafeţe.  

 
Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 

depozitare 
 

:  A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care 
depăşesc 32 °C. Evitaţi stocarea neprotejată în aer liber. Se 

va proteja de umezeală.  
 

Măsuri de protecţie în cazul 

depozitării în locuri comune 
 

: Nu se va depozita aproape de materiale combustibile. 

A se păstra la distanţă de materialele incompatibile.  
Vezi capitolul 10. 
 

Material pentru ambalaj 
 

:  Materiale adaptate: Materiale plastice, Oţel inoxidabil, 
Aluminiu 
 

 
 

  Materiale neadaptate: Cupru, Zinc 
 

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 

Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională.  

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 

Nitrat de amoniu 
 

Lucrători Inhalare Termen lung, 
Sistemică 

36 mg/m3 

 Lucrători Contactul cu 
pielea 

Termen lung, 
Sistemică 

5,12 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 

 Consumatori Ingerare Termen lung, 
Sistemică 

2,56 mg/kg 
greutate 
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corporală/zi 

 Consumatori Inhalare Termen lung, 
Sistemică 

8,9 mg/m3 

 Consumatori Contactul cu 

pielea 

Termen lung, 

Sistemică 

2,56 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 

Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 
1907/2006: 

Numele substanţei Compartiment de mediu Valoare 

Nitrat de amoniu Instalaţii de tratare a apelor uzate 18 mg/l 

8.2 Controale ale expunerii 

Măsuri de ordin tehnic 

Se va asigura sistem de ventilaţie adecvat. 
Înainte de a începe lucrul cu foc sau materiale fierbinţi pe containere şi aparate, resturile de produse 
trebuie curaţate eficient cu multă apă. 

Echipamentul individual de protecţie  

Protecţia ochilor :  Ochelari de siguranță 
(EN 166) 

 
Protecţia mâinilor
    Material : Cauciuc nitril 

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

 

 

 

    Observaţii 
 

: Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă 
specificaţiile Directivei UE 2016/425 şi standardului EN 374 
derivat din aceasta.  

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la 
permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de 
către fabricantul de mănuşi. Se vor lua de asemenea în 

consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este 
folosit, cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum şi timpul 
de contact.  

 
Protecţia pielii şi a corpului :  A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 

 

Protecţia respiraţiei :  În caz de expunere profesională la praf se va purta un aparat 
respirator. 
 

   Protecţie respiratorie ce corespunde cu EN 143.  
 

Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale :  Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 

http://www.borealisgroup.com/


FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

 

Azotat de amoniu pur 

Versiune 8.0 Revizia (data): 29.01.2021 Data precedentă: 15.07.2019 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

SDS-RO - RO 

   
Pagină 8 aparţinând 60 

canalizare. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau 
sistemul de canalizare, se vor anunţa autorităţile competente 

conform cu dispoziţiile legale în vigoare. 
 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază  

Starea fizică : solid 
pril 

 
Culoare 
 

:  incolor, galbui pal 
 

Miros 
 

:  inodor 
 

Pragul de acceptare a 

mirosului 
 

:  nu există date  

 

unctul de topire 

 

: 169 °C 

 
Temperatură de 
fierbere/interval de 

temperatură de fierbere 
 

: Se descompune sub punctul de fierbere.  
 

Inflamabilitate 

 

: Produsul nu este inflamabil. 

 
Limită superioară de explozie 
/ Limita maximă de 

inflamabilitate 
 

: nu există date  
 

Limită inferioară de explozie / 

Limita minimă de 
inflamabilitate 
 

: nu există date  

 

Punctul de aprindere 
 

: Nu se aplică, (inorganic) 
 

Temperatura de 

descompunere 
 

:  210 °C 

Produsul se descompune la încălzire.  
 

pH 

 

: 5,0 - 6,5 (20 °C) 

 
Solubilitatea (solubilităţile) 

Solubilitate în apă 

 

: 1.870 g/l  

 
Presiunea de vapori 

 

: nedeterminat  
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Densitatea relativă 
 

: 1,72 
 

Densitate 
 

: nu există date  
 

Greutate volumetrică 

 

: 940 kg/m3 

Densitate relativă a vaporilor. 
 

: nu există date  
 

9.2 Alte informaţii 

Explozivi 
 

: Nu este exploziv 
ONU serie 1 & 2 

 
Proprietăţi oxidante 
 

: Poate agrava un incendiu; oxidant. 
 

Auto-aprindere : nu se aprinde  
 

Viteza de evaporare 
 

:  nu există date  
 

Greutatea moleculară 

 

: 80,04 g/mol 

 
 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1 Reactivitate 

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.  

10.2 Stabilitate chimică  

Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 
Încalzirea și răcirea repetate la peste și sub 32°C pot duce la modificări ale structurii cristaline, cu 

efectul unei pierderi de rezistență mecanică până la degranularea zonei expuse a produsului.  

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase  

Reacţii potenţial periculoase 

 

:  Prin contact cu baze tari eliberează amoniac. 

Contactul cu acizi puternici eliberează gaze de azot.  
 

10.4 Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat 
 

: Produsul se descompune la încălzire. 
Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis.  
 

10.5 Materiale incompatibile 

Materiale de evitat 
 

:  Materiale organice 
Material combustibil 

Agenţi reducători 
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Acizi tari şi baze tari 
Pulberi metalice 

Cupru 
Aliaje de cupru 
Cloraţi 

Cromaţi 
Nitriţi 
sulf 

permanganaţi 
 

10.6 Produşi de descompunere periculoşi 

În caz de incendiu: 
Oxizi de azot (NOx) 

 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Toxicitate acută  

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

Componente: 

Nitrat de amoniu: 

Toxicitate acută orală 
 

:  LD50 (Şobolan): 2.950 mg/kg  
Metodă: Ghid de testare OECD 401 
 

Toxicitate acută prin inhalare 
 

:  LC50: > 88,8 mg/l 
Metodă: Nu există informaţii disponibile. 
 

Toxicitate acută dermică 
 

:  LD50: > 5.000 mg/kg 
Metodă: Ghid de testare OECD 402 
 

Corodarea/iritarea pielii 

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

Componente: 

Nitrat de amoniu: 
Specii: Iepure 
Metodă: Ghid de testare OECD 404 

Rezultat: Nu irită pielea 
 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 

Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Componente: 
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Nitrat de amoniu: 
Specii: Iepure 

Metodă: Ghid de testare OECD 405 
Rezultat: Iritant pentru ochi. 
 

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.  

Componente: 

Nitrat de amoniu: 
Specii: Şoarece 

Metodă: Îndrumar de test OECD, 429 
Rezultat: Nu provoacă o sensibilizare a pielii. 
Substanţă de test: Nitrat de calciu amoniu 

Referinţe încrucişate 
 

Mutagenitatea celulelor germinative 

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

Componente: 

Nitrat de amoniu: 

Genotoxicitate in vitro 
 

: Tipul testului: Test Ames 
Metodă: Ghid de testare OECD 471 
Rezultat: negativ 

Substanţă de test: Azotat de amoniu de calciu 
 

 
 

: Tipul testului: Test referitor la aberaţiile cromozomiale in vitro 

Metodă: Îndrumar de test OECD, 473 
Rezultat: negativ 
Substanţă de test: Azotat de amoniu de calciu 

 
 
 

: Tipul testului: Studiul in vitro privind mutaţiile genetice 
pecelule de mamifere 

Metodă: Îndrumar de test OECD, 476 
Rezultat: negativ 
Substanţă de test: Nitratul de potasiu 

 

Cancerigenitate 

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

Componente: 

Nitrat de amoniu: 
Observaţii: Nu s-au raportat afecte adverse 
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Toxicitatea pentru reproducere 

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

Componente: 

Nitrat de amoniu: 
Efecte asupra fertilităţii 
 

:  Specii: Şobolan 

NOAEL: > 1.500 mg/kg,  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 422 
Substanţă de test: Nitratul de potasiu 

 

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică  

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

Componente: 

Nitrat de amoniu: 
Evaluare: 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.  

Componente: 

Nitrat de amoniu: 
Specii: Şobolan 

NOAEL: 0,185 mg/l 
Mod de aplicare: Inhalare 
Durată de expunere: 14 zile 

Metodă: Îndrumar de test OECD, 412 
Substanţă de test: Nitrat de amoniu 
 

Toxicitate referitoare la aspiraţie  

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

11.2 Informații privind alte pericole 

Proprietăți de perturbator endocrin 

Produs: 

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca 

având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în 
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau 
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu 

Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% 
sau mai mari. 
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SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1 Toxicitatea 

Componente: 

Nitrat de amoniu: 
Toxicitate pentru peşti 

 

:  LC50 (Cyprinus carpio (Caras)): 447 mg/l 

Durată de expunere: 48 ore 
Tipul testului: Termen scurt 
 

Toxicitate pentru dafnia şi 
alte nevertebrate acvatice 
 

:  EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 490 mg/l 
Durată de expunere: 48 ore 
Tipul testului: Termen scurt 

Substanţă de test: Nitratul de potasiu 
Observaţii: Apă proaspătă 
 

Toxicitate asupra algelor 
 

:  EC50 : > 1.700 mg/l 
Durată de expunere: 10 zile 
Substanţă de test: Nitratul de potasiu 

Observaţii: Apă de mare 
 

Toxicitate pentru bacterii 

 

:  EC50 : > 1.000 mg/l  

Durată de expunere: 180 min. 
Tipul testului: Inhibiţia respiraţiei noroiului activat 
Substanţă de test: nitrat de sodiu 

Metodă: Îndrumar de test OECD, 209 
 

Toxicitate pentru peşti 

(Toxicitate cronică) 
 

: Observaţii: studiu nejustificat stiinţific 

 

Toxicitate pentru dafnia şi 

alte nevertebrate acvatice 
(Toxicitate cronică) 
 

: EC50: 555 mg/l  

Durată de expunere: 7 zile 
Specii: Bullia digitalis (prosobranch gastropod) 
 

12.2 Persistența și degradabilitatea 

Componente: 

Nitrat de amoniu: 

Biodegradare 
 

:  Observaţii: Metodele de determinare a biodegradabilităţii nu 
sunt aplicabile la substanţele anorganice. 
 

12.3 Potenţialul de bioacumulare  

Componente: 

Nitrat de amoniu: 
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Bioacumularea 
 

:  Observaţii: Bioacumularea este improbabilă. 
 

12.4 Mobilitatea în sol 

Componente: 

Nitrat de amoniu: 

Mobilitate 
 

: Mediu: Apă 
Observaţii: complet solubil 
 

 
 

: Mediu: Sol 
Observaţii: (NO3-), Nu este de aşteptat să fie absorbit în sol. 
 

 
 

: Mediu: Sol 
Observaţii: (NH4+), După eliberare, este absorbit în sol. 
 

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 

Produs: 

Evaluare 

 

: 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 Proprietăți de perturbator endocrin 

Produs: 

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca 
având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în 
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau 

cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu 
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% 
sau mai mari. 

 

12.7 Alte efecte adverse 

Produs: 

Informaţii ecologice 
adiţionale 
 

:  Nu se lasă să pătrundă în apa freatică, în ape de suprafaţă 
sau canalizare. 
Scurgerile masive de produs au efect nociv asupra mediului şi 

poate cauza eutrofizare în apele închise de suprafaţă.  
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SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs :  Poate fi îngropat în locuri special amenajate sau incinerat, 
dacă reglementările locale o permit. 

Nu se lasă să pătrundă în apa freatică, în ape de suprafaţă 
sau canalizare. 
Nu se va elimina o dată cu deşeurile menajere. 

 
   Europeen de deşeuri codul: 

06 10 02* (deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase) 

 
Ambalaje contaminate :  Conform cu reglementările locale şi naţionale. 

 

 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare  

ADN : UN 1942 

ADR : UN 1942 

RID : UN 1942 

IMDG : UN 1942 

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie  

ADN : NITRAT DE AMONIU 

ADR : NITRAT DE AMONIU 

RID : NITRAT DE AMONIU 

IMDG : AMMONIUM NITRATE 

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADN : 5.1 

ADR : 5.1 

RID : 5.1 

IMDG : 5.1 

14.4 Grupul de ambalare 
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ADN  
Grupul de ambalare : III 

Cod de clasificare : O2 
Nr.de identificare a 
pericolului 

: 50 

Etichete : 5.1 

ADR  
Grupul de ambalare : III 

Cod de clasificare : O2 
Nr.de identificare a 
pericolului 

: 50 

Etichete : 5.1 
Cod de restricţionare în 
tuneluri 

: (E) 

RID  
Grupul de ambalare : III 
Cod de clasificare : O2 

Nr.de identificare a 
pericolului 

: 50 

Etichete : 5.1 

IMDG  
Grupul de ambalare : III 
Etichete : 5.1 

EmS Cod : F-H, S-Q 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 

ADN  

Periculos pentru mediul 
înconjurător 

: nu 

ADR  

Periculos pentru mediul 
înconjurător 

: nu 

RID  

Periculos pentru mediul 
înconjurător 

: nu 

IMDG  

Poluanţii marini : nu 

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori 

Observaţii : Nu exista instructiuni speciale. 

 
Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ şi se bazează numai 
pe proprietăţile materialului neambalat aşa cum este descris în această Fişă de Securitate. 
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Clasificarea pentru transport poate varia în funcţie de modul de transport, dimensiunile pachetelor şi 
modificările regulamentelor regionale sau naţionale.  

 

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI 

Observaţii :  Nu există informaţii disponibile pentru produsul însuşi.  

 

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  

REACH - Restricțiile la producerea, introducerea pe 
piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și 

articole periculoase (Anexa XVII) 
 

: Nu se aplică 

REACH - Lista substanţelor candidate care prezintă 

motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării 
(Articolul 59). 
 

: Nu se aplică 

REACH - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării 
(Anexa XIV) 
 

: Nu se aplică 

 
 
Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul 

pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.
Categoria   Cantitate 1 Cantitate 2 
3 

 

 Nitrat de amoniu: de 

calitate tehnică 

350 t 2.500 t 

 

Alte reglementări: 

Regulamentului (UE) nr. 2019/1148 privind comercializarea ş i utilizarea precursorilor de 
explozivi - ANEXA I. PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI 
Achiziția, introducerea, posesia sau utilizarea de precursori de explozivi de către publicul 

general este restricţionată. 
Toate tranzacțiile suspecte și disparițiile și furturile semnificative ar trebui raportate punctului 
național de contact relevant. A se vedea https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what -we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-
precursors/docs/list_of_competent_aut horities_and_national_contact_points_en.pdf. 
 

15.2 Evaluarea securităţii chimice  

A fost efectuată a evaluare a securităţii chimice a acestei substanţe.  
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SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

Text complet al altor abrevieri 

 

Informaţii suplimentare  

Recomandări pentru 

formarea personalului 
 

:  Se vor furniza informaţii adfecvate, instrucţiuni şi cursuri 

pentru operatori. 
Traininguri regulate pentru angajatii care sunt implicatiin 
manipularea si transportul produselor periculoase (conform 

cap. 1.3 ADR). 
 

Alte informaţii 

 

:  Emis in concordanţă cu Regulamentul Nr. 1907/2006, Anexa 

II (EC) şi amendamentele sale. 
Modificările faţă de ultima versiune sunt subliniate pe margine. 
Această versiune înlocuieşte toate versiunile anterioare.  

 
Emitentul 
 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 
 

Sursele datelor cele mai 
importante utilizate la 
întocmirea fişei tehnice de 

securitate 
 

:  Chemical Safety Report, Ammonium Nitrate. FARM REACH 
Consortium, 2019 
 

 

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 îndeplinirea 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 să u. 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/


FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

 

Azotat de amoniu pur 

Versiune 8.0 Revizia (data): 29.01.2021 Data precedentă: 15.07.2019 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

SDS-RO - RO 

   
Pagină 19 aparţinând 60 

Anexă 

Scenariu de expunere 

Număr Titlul 

SE1 Formulare sau re-ambalare, Formularea şi (re)ambalarea substanţelor şi amestecurilor 

SE2 Utilizare locurile activităţii industrial, Utilizare ca intermediar 

SE3 Utilizare locurile activităţii industrial, Utilizarea unui aditiv de prelucrare reactiv într-un spațiu 
industrial (fără includere în sau pe un articol) 

SE4 Utilizare pe scară largă de către lucrătorii profesionişti, Utilizare pe scară largă a adjuvantului 
de procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la interior) 

SE5 Utilizare de către consumatori, Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare reactiv 
(fără includere în sau pe articol, la interior) 
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SE1: Formularea şi (re)ambalarea substanţelor şi amestecurilor 

1.1. Secţiune titlu 

Titlu scurt structurat : Formulare sau re-ambalare 

 

Mediu 

CS1 Formularea şi (re)ambalarea substanţelor şi amestecurilor ERC2, ERC3 

Lucrător 

CS2 Formularea şi (re)ambalarea substanţelor şi amestecurilor, Măsuri 
generale 

PROC2, 
PROC3, 

PROC4, 
PROC5, 
PROC8a, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC13, 

PROC14, 
PROC15 

CS3 Proces continuu, Sisteme închise  PROC2 

CS4 Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) PROC3 

CS5 Proces în loturi PROC4 

CS6 Amestecarea sau amestecarea, Proces în loturi  PROC5 

CS7 Transferul materialului, Echipament nespecializat PROC8a 

CS8 Transferul materialului, Echipament specializat PROC8b 

CS9 Transferul materialului, Umplerea pachetelor mici, Echipament 
specializat 

PROC9 

CS10 Tratare prin scufundare şi turnare  PROC13 

CS11 Tabletare, compresie, extrudare sau peletizare  PROC14 

CS12 Activităţi de laborator PROC15 
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1.2. Condiţii de utilizare care afectează expunerea 

1.2.1. Controlul expunerii mediului înconjurător: Formulare în amestec (ERC2) / Formulare în 
matrice solidă (ERC3) 

 

 

1.2.2. Controlul expunerii lucrătorilor: Formularea şi (re)ambalarea substanţelor şi amestecurilor, 
Măsuri generale 

Producţie chimică sau rafinare în proces continuu închis cu expunere controlată ocazională sau 
procese cu condiţii de izolare echivalente  (PROC2) / Fabricare sau formulare în industria chimică 
în procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 

izolare echivalente (PROC3) / Producţie chimică unde apare posibilitatea expunerii  (PROC4) / 
Amestecare în procese pe loturi (PROC5) / Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în unități nespecializate (PROC8a) / Transfer de substanţă sau amestec 

(încărcare/descărcare) la unităţi dedicate  (PROC8b) / Transfer de substanţă sau amestec în 
containere mici (linii de umplere dedicate, cu facilitate de cântărire) (PROC9) / Tratarea articolelor 
prin scufundare şiturnare (PROC13) / Tabletare, compresie, extrudare, peletizare, granulare 

(PROC14) / Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 
 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Acoperă un procentaj din substanţa produsului de cel mult 100 %.    

Forma fizică a produsului : Solid, grad de prăfuire scăzut 
Lichid 

Cantitatea utilizată, frecvenţa şi durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ) 

Durata de activitate : Acoperă o expunere zilnică de cel mult 8 ore  

Condiţii şi măsuri tehnice şi organizaţionale  

Asiguraţi un standard bazal de ventilaţie generală (schimbarea volumului de aer de 1 – 3 ori într-o oră). 

Ventilaţie locală de evacuare 
nu 
Inhalator - eficienţă minimă a 0 % 

Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale: avansat 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate  

Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice (testate conform standardului EN374) în combinaţie cu 
instructajul specific activităţii. 

Îmbracăminte de protecţie cu mâneci lungi 
Dermic - eficienţă minimă a 90 % 

Utilizaţi echipamente de protecţie a ochilor conform EN 166.  
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Protecţia respiraţiei 
nu 
Inhalator - eficienţă minimă a 0 % 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare la interior şi la exterior : Folosire în interior 

 

1.2.3. Controlul expunerii lucrătorilor: Proces continuu, Sisteme închise 

Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată  (PROC2) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

1.2.4. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau 
formulare) 

Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC3) 
 

Condiţii şi măsuri tehnice şi organizaţionale  

Sistem închis cu contact ocazional și control al expunerii 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 

1.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Proces în loturi 
Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita -tea de expunere 

(PROC4) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

1.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecarea sau amestecarea, Proces în loturi 
Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 

(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) (PROC5) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 
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Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

1.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul materialului, Echipament nespecializat 
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 

cadrul unităţilor nespecializate  (PROC8a) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

1.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul materialului, Echipament specializat 
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 

cadrul unităţilor specializate  (PROC8b) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

1.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul materialului, Umplerea pachetelor mici, 
Echipament specializat 

Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica -tă, incluzând 
cântărire) (PROC9) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

1.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratare prin scufundare şi turnare  

Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare  (PROC13) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

1.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Tabletare, compresie, extrudare sau peletizare  
Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare  (PROC14) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 
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1.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Activităţi de laborator 

Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 
 

1.3. Estimarea expunerii şi referire la sursa acesteia 

1.3.1. Eliberarea şi expunerea la mediul înconjurător: Formulare în amestec (ERC2) / Formulare în 
matrice solidă (ERC3) 

 

Informaţii suplimentare privind estimarea de expunere  

Întrucât nu a fost identificat niciun pericol pentru mediul înconjurător, nu au fost efectuate o evaluare a 
expunerii şi o caracterizare a riscului legate de mediul înconjurător.  

 
 

1.3.3. Expunerea operatorului: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională 
controlată (PROC2) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,01 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,137 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,027  

rute combinate sistemic Termen lung   0,027  

 

1.3.4. Expunerea operatorului: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue 
închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condi ții de izolare echivalente 

(PROC3) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ < 0,01  
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(ECETOC TRA 

worker v3) 

dermic sistemic Termen lung 0,069 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,013  

rute combinate sistemic Termen lung   0,016  

 

1.3.5. Expunerea operatorului: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde 

există posibilita-tea de expunere (PROC4) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 0,686 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,134  

rute combinate sistemic Termen lung   0,148  

 

1.3.6. Expunerea operatorului: Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru 
formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
(PROC5) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,282  

 

1.3.7. Expunerea operatorului: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ 

în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate  (PROC8a) 

http://www.borealisgroup.com/


FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

 

Azotat de amoniu pur 

Versiune 8.0 Revizia (data): 29.01.2021 Data precedentă: 15.07.2019 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

SDS-RO - RO 

   
Pagină 26 aparţinând 60 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,282  

 

1.3.8. Expunerea operatorului: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ 
în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor specializate  (PROC8b) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,271  

 

1.3.9. Expunerea operatorului: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de 
umplere dedica-tă, incluzând cântărire) (PROC9) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,686 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,134  

rute combinate sistemic    0,137  
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1.3.10. Expunerea operatorului: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare  (PROC13) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,271  

 

1.3.11. Expunerea operatorului: Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 
extruziune, peletizare (PROC14) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,343 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,067  

rute combinate sistemic Termen lung   0,07  

 

1.3.12. Expunerea operatorului: Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,034 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

rute combinate sistemic Termen lung   < 0,01  
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1.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval pentru ca acesta să evalueze dacă lucrează în 
limitele scenariului de expunere 

Fişa cu datele de siguranţă disponibilă la îndemână îi permite utilizatorului să ia măsurile de precauţie şi 
să asigure condiţiile proprice lucrului cu substanţele / amestecurile în deplină siguranţă. Dacă sunt luate 

alte măsuri de siguranţă / se asigură alte condiţii de utilizare, acestea din urmă trebuie să asigure 
protecţie la un nivel cel puţin echivalent. 
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SE2: Utilizare ca intermediar 

2.1. Secţiune titlu 

Titlu scurt structurat : Utilizare locurile activităţii industrial 

 

Mediu 

CS1 Utilizare ca intermediar, Utilizare industrială  ERC6a 

Lucrător 

CS2 Utilizare ca intermediar, Măsuri generale  PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC13, 
PROC14, 
PROC15 

CS3 Proces continuu, Sisteme închise  PROC1 

CS4 Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată  PROC2 

CS5 Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) PROC3 

CS6 Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 

posibilita-tea de expunere 

PROC4 

CS7 Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/ sau contact 

semnificativ) 

PROC5 

CS8 Transferul de substanţă  sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în 
vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate  

PROC8a 

CS9 Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în 
vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor specializate  

PROC8b 

CS10 Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 

dedica-tă, incluzând cântărire) 

PROC9 

CS11 Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare  PROC13 
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CS12 Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 

extruziune, peletizare  

PROC14 

CS13 Utilizarea ca reactiv de laborator PROC15 

 
 

2.2. Condiţii de utilizare care afectează expunerea 

2.2.1. Controlul expunerii mediului înconjurător: Utilizarea de intermediar (ERC6a) 

 
 

2.2.2. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca intermediar, Măsuri generale  

Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în procese 
cu condiții de izolare echivalente (PROC1) / Producţie chimică sau rafinare în proces continuu 
închis cu expunere controlată ocazională sau procese cu condiţii de izolare echivalente  (PROC2) / 

Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC3) / Producţie 
chimică unde apare posibilitatea expunerii  (PROC4) / Amestecare în procese pe loturi (PROC5) / 

Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate (PROC8a) 
/ Transfer de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) la unităţi dedicate  (PROC8b) / Transfer 
de substanţă sau amestec în containere mici (linii de umplere dedicate, cu facilitate de cântărire)  

(PROC9) / Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare (PROC13) / Tabletare, compresie, 
extrudare, peletizare, granulare (PROC14) / Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 
 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Acoperă un procentaj din substanţa produsului de cel mult 100 %.    

Forma fizică a produsului : Solid, grad de prăfuire scăzut 
Lichid 

Cantitatea utilizată, frecvenţa şi durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ)  

Durata de activitate : Acoperă o expunere zilnică de cel mult 8 ore  

Condiţii şi măsuri tehnice şi organizaţionale  

Asiguraţi un standard bazal de ventilaţie generală (schimbarea volumului de aer de 1 – 3 ori într-o oră). 

Ventilaţie locală de evacuare 
nu 

Inhalator - eficienţă minimă a 0 % 

Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale: avansat 
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Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate  

Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice (testate conform standardului EN374) în combinaţie cu 
instructajul specific activităţii. 

Îmbracăminte de protecţie cu mâneci lungi 
Dermic - eficienţă minimă a 90 % 

Utilizaţi echipamente de protecţie a ochilor conform EN 166.  

Protecţia respiraţiei 
nu 

Inhalator - eficienţă minimă a 0 % 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare la interior şi la exterior : Folosire în interior 

 

2.2.3. Controlul expunerii lucrătorilor: Proces continuu, Sisteme închise 
Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în procese 
cu condiții de izolare echivalente (PROC1) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 

2.2.4. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională 
controlată 
Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată  (PROC2) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

2.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau 
formulare) 
Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) (PROC3) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 

2.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) 
unde există posibilita-tea de expunere 

http://www.borealisgroup.com/


FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

 

Azotat de amoniu pur 

Versiune 8.0 Revizia (data): 29.01.2021 Data precedentă: 15.07.2019 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

SDS-RO - RO 

   
Pagină 32 aparţinând 60 

Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita -tea de expunere 
(PROC4) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

2.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue 
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  
Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 

(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) (PROC5) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

2.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate  

Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate  (PROC8a) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

2.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor specializate  
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate  (PROC8b) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

2.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici 
(linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 
Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica -tă, incluzând 

cântărire) (PROC9) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

http://www.borealisgroup.com/


FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

 

Azotat de amoniu pur 

Versiune 8.0 Revizia (data): 29.01.2021 Data precedentă: 15.07.2019 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

SDS-RO - RO 

   
Pagină 33 aparţinând 60 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

2.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare  
Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare  (PROC13) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

2.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Producţia de preparate sau articole prin tabletare, 
compresie, extruziune, peletizare 
Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare  (PROC14) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

2.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizarea ca reactiv de laborator 
Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 
 

2.3. Estimarea expunerii şi referire la sursa acesteia 

2.3.1. Eliberarea şi expunerea la mediul înconjurător: Utilizarea de intermediar (ERC6a) 

 

Informaţii suplimentare privind estimarea de expunere  

Întrucât nu a fost identificat niciun pericol pentru mediul înconjurător, nu au fost efectuate o evaluare a 
expunerii şi o caracterizare a riscului legate de mediul înconjurător.  

 

 

2.3.3. Expunerea operatorului: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condi ții de izolare echivalente (PROC1) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 
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inhalator sistemic Termen lung 0,01 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,003 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

rute combinate sistemic Termen lung   < 0,01  

 

2.3.4. Expunerea operatorului: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională 
controlată (PROC2) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,01 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,137 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,027  

rute combinate sistemic Termen lung   0,027  

 

2.3.5. Expunerea operatorului: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză  sau formulare) 
(PROC3) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,069 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,013  

rute combinate sistemic Termen lung   0,016  

 

2.3.6. Expunerea operatorului: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde 

există posibilita-tea de expunere (PROC4) 
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Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 0,686 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,134  

rute combinate sistemic Termen lung   0,148  

 

2.3.7. Expunerea operatorului: Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru 
formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  
(PROC5) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,282  

 

2.3.8. Expunerea operatorului: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ 

în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate  (PROC8a) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,282  
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2.3.9. Expunerea operatorului: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ 

în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor specializate  (PROC8b) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,271  

 

2.3.10. Expunerea operatorului: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de 
umplere dedica-tă, incluzând cântărire) (PROC9) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,686 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,134  

rute combinate sistemic Termen lung   0,137  

 

2.3.11. Expunerea operatorului: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare  (PROC13) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  
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rute combinate sistemic Termen lung   0,271  

 

2.3.12. Expunerea operatorului: Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 

extruziune, peletizare (PROC14) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,343 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,067  

rute combinate sistemic Termen lung   0,07  

 

2.3.13. Expunerea operatorului: Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,034 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

rute combinate sistemic Termen lung   < 0,01  

 
 

2.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval pentru ca acesta să evalueze dacă lucrează în 
limitele scenariului de expunere 

Fişa cu datele de siguranţă disponibilă la îndemână îi permite utilizatorului să ia măsurile de precauţie şi 
să asigure condiţiile proprice lucrului cu substanţele / amestecurile în deplină siguranţă. Dacă sunt luate 

alte măsuri de siguranţă / se asigură alte condiţii de utilizare, acestea din urmă trebuie să asigure 
protecţie la un nivel cel puţin echivalent. 
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SE3: Utilizarea unui aditiv de prelucrare reactiv într-un spațiu industrial (fără includere în 
sau pe un articol) 

3.1. Secţiune titlu 

Titlu scurt structurat : Utilizare locurile activităţii industrial 

 

Mediu 

CS1 Ajutorului pentru prelucrare reactiv, Utilizare industrială  ERC6b 

Lucrător 

CS2 Ajutorului pentru prelucrare reactiv, Măsuri generale  PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 

PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 

PROC15 

CS3 Proces continuu, Sisteme închise  PROC1 

CS4 Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată  PROC2 

CS5 Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) PROC3 

CS6 Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilita-tea de expunere 

PROC4 

CS7 Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea 

de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/ sau contact 
semnificativ) 

PROC5 

CS8 Pulverizare industrială  PROC7 

CS9 Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în 

vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate  

PROC8a 

CS10 Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în 
vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor specializate  

PROC8b 

CS11 Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere PROC9 
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dedica-tă, incluzând cântărire) 

CS12 Aplicarea cu rolă sau pensulă  PROC10 

CS13 Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare  PROC13 

CS14 Utilizarea ca reactiv de laborator PROC15 

 
 

3.2. Condiţii de utilizare care afectează expunerea 

3.2.1. Controlul expunerii mediului înconjurător: Utilizarea industrială a agenţilor auxiliari reactivi 

de prelucrare (ERC6b) 

 
 

3.2.2. Controlul expunerii lucrătorilor: Ajutorului pentru prelucrare reactiv, Măsuri generale  
Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în procese 
cu condiții de izolare echivalente (PROC1) / Producţie chimică sau rafinare în proces continuu 

închis cu expunere controlată ocazională sau procese cu condiţii de izolare echivalente (PROC2) / 
Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC3) / Producţie 

chimică unde apare posibilitatea expunerii  (PROC4) / Amestecare în procese pe loturi (PROC5) / 
Pulverizare industrială  (PROC7) / Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) 
în unități nespecializate (PROC8a) / Transfer de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) la 

unităţi dedicate (PROC8b) / Transfer de substanţă sau amestec în containere mici (linii de umplere 
dedicate, cu facilitate de cântărire) (PROC9) / Aplicare cu rola sau periere (PROC10) / Tratarea 
articolelor prin scufundare şiturnare  (PROC13) / Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 

 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Acoperă un procentaj din substanţa produsului de cel mult 100 %.    

Forma fizică a produsului : Solid, grad de prăfuire scăzut 

Lichid 

Cantitatea utilizată, frecvenţa şi durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ)  

Durata de activitate : Acoperă o expunere zilnică de cel mult 8 ore  

Condiţii şi măsuri tehnice şi organizaţionale  

Asiguraţi un standard bazal de ventilaţie generală (schimbarea volumului de aer de 1 – 3 ori într-o oră). 

Ventilaţie locală de evacuare 
nu 
Inhalator - eficienţă minimă a 0 % 
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Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale: avansat 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate  

Purtaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice (testate conform standardului EN374) în combinaţie cu 

instructajul specific activităţii. 
Îmbracăminte de protecţie cu mâneci lungi 
Dermic - eficienţă minimă a 90 % 

Utilizaţi echipamente de protecţie a ochilor conform EN 166.  

Protecţia respiraţiei 

nu 
Inhalator - eficienţă minimă a 0 % 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare la interior şi la exterior : Folosire în interior 

 

3.2.3. Controlul expunerii lucrătorilor: Proces continuu, Sisteme închise 
Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără  probabilitate de expunere sau în procese 

cu condiții de izolare echivalente (PROC1) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 

3.2.4. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională 
controlată 

Producţie chimică sau rafinare în proces continuu închis cu expunere controlată ocazională sau 
procese cu condiţii de izolare echivalente  (PROC2) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

3.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau 

formulare) 
Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC3) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 
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3.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) 
unde există posibilita-tea de expunere 

Producţie chimică unde apare posibilitatea expunerii  (PROC4) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

3.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue 
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

Amestecare în procese pe loturi (PROC5) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

3.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare industrială  
Pulverizare industrială  (PROC7) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini și încheieturile mâinilor (1500 cm2) 

 

3.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate (PROC8a) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

3.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor specializate  
Transfer de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) la unităţi dedicate  (PROC8b) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

3.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici 
(linie de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 
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Transfer de substanţă sau amestec în containere mici (linii de umplere dedicate, cu facilitate de 
cântărire) (PROC9) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

3.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea cu rolă sau pensulă  
Aplicare cu rola sau periere (PROC10) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

3.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare  

Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare (PROC13) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

3.2.14. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizarea ca reactiv de laborator 
Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 

 

3.3. Estimarea expunerii şi referire la sursa acesteia 

3.3.1. Eliberarea şi expunerea la mediul înconjurător: Utilizarea industrială a agenţilor auxiliari 
reactivi de prelucrare (ERC6b) 

 

Informaţii suplimentare privind estimarea de expunere  

Întrucât nu a fost identificat niciun pericol pentru mediul înconjurător, nu au fost efectuate o evaluare a 

expunerii şi o caracterizare a riscului legate de mediul înconjurător.  
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3.3.3. Expunerea operatorului: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condi ții de izolare echivalente (PROC1) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,01 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,003 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

rute combinate sistemic Termen lung   < 0,01  

 

3.3.4. Expunerea operatorului: Producţie chimică sau rafinare în proces continuu închis cu 

expunere controlată ocazională sau procese cu condiţii de izolare echivalente  (PROC2) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,01 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,137 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,027  

rute combinate sistemic Termen lung   0,027  

 

3.3.5. Expunerea operatorului: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue 
închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condi ții de izolare echivalente 
(PROC3) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,069 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

0,013  
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worker v3) 

rute combinate sistemic Termen lung   0,016  

 

3.3.6. Expunerea operatorului: Producţie chimică unde apare posibilitatea expunerii  (PROC4) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 0,686 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,134  

rute combinate sistemic Termen lung   0,148  

 

3.3.7. Expunerea operatorului: Amestecare în procese pe loturi (PROC5) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,282  

 

3.3.8. Expunerea operatorului: Pulverizare industrială  (PROC7) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 1 mg/m³ (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,028  

dermic sistemic Termen lung 4,286 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 

0,837  
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worker v3) 

rute combinate sistemic Termen lung   0,865  

 

3.3.9. Expunerea operatorului: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în 
unități nespecializate (PROC8a) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,282  

 

3.3.10. Expunerea operatorului: Transfer de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) la 

unităţi dedicate (PROC8b) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,271  

 

3.3.11. Expunerea operatorului: Transfer de substanţă sau amestec în containere mici (linii de 
umplere dedicate, cu facilitate de cântărire) (PROC9) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  
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dermic sistemic Termen lung 0,686 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,134  

rute combinate sistemic Termen lung   0,137  

 

3.3.12. Expunerea operatorului: Aplicare cu rola sau periere (PROC10) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 2,743 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,536  

rute combinate sistemic Termen lung   0,55  

 

3.3.13. Expunerea operatorului: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare (PROC13) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,271  

 

3.3.14. Expunerea operatorului: Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  
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dermic sistemic Termen lung 0,034 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

< 0,01  

rute combinate sistemic Termen lung   < 0,01  

 
 

3.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval pentru ca acesta să evalueze dacă lucrează în 
limitele scenariului de expunere 

Fişa cu datele de siguranţă disponibilă la îndemână îi permite utilizatorului să ia măsurile de precauţie şi 

să asigure condiţiile proprice lucrului cu substanţele / amestecurile în deplină siguranţă. Dacă sunt luate 
alte măsuri de siguranţă / se asigură alte condiţii de utilizare, acestea din urmă trebuie să asigure 
protecţie la un nivel cel puţin echivalent. 
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SE4: Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare reactiv (fără includere în sau pe 
articol, la interior), Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare reactiv (fără 
includere în sau pe articol, la exterior) 

4.1. Secţiune titlu 

Titlu scurt structurat : Utilizare pe scară largă de către lucrătorii profesionişti 

 

Mediu 

CS1 Ajutorului pentru prelucrare reactiv, Utilizare profesională  ERC8b, 

ERC8e 

Lucrător 

CS2 Ajutorului pentru prelucrare reactiv, Măsuri generale  PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC5, 
PROC8a, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC11, 

PROC15, 
PROC19 

CS3 Proces continuu, Sisteme închise  PROC1 

CS4 Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată  PROC2 

CS5 Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) PROC3 

CS6 Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea 

de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/ sau contact 
semnificativ) 

PROC5 

CS7 Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în 
vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate  

PROC8a 

CS8 Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în 
vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor specializate  

PROC8b 

CS9 Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 

dedica-tă, incluzând cântărire) 

PROC9 

CS10 Pulverizare neindustrială  PROC11 

CS11 Utilizarea ca reactiv de laborator PROC15 
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CS12 Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 

echipament personal de protecţie  

PROC19 

 

 

4.2. Condiţii de utilizare care afectează expunerea 

4.2.1. Controlul expunerii mediului înconjurător: Utilizare pe scară largă a adjuvantului de 
procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la interior) (ERC8b) / Utilizare pe scară largă a 

adjuvantului de procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la exterior) (ERC8e) 

 
 

4.2.2. Controlul expunerii lucrătorilor: Ajutorului pentru prelucrare reactiv, Măsuri generale  
Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în procese 
cu condiții de izolare echivalente (PROC1) / Producţie chimică sau rafinare în proces continuu 

închis cu expunere controlată ocazională sau procese cu condiţii de izolare echivalente  (PROC2) / 
Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC3) / Amestecare în 

procese pe loturi (PROC5) / Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în 
unități nespecializate (PROC8a) / Transfer de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) la 
unităţi dedicate (PROC8b) / Transfer de substanţă sau amestec în containere mici (linii de umplere 

dedicate, cu facilitate de cântărire) (PROC9) / Pulverizare non-industrială (PROC11) / Utilizarea ca 
reactiv de laborator (PROC15) / Activităţi manuale care implică contactul manual (PROC19) 
 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Acoperă un procentaj din substanţa produsului de cel mult 100 %.   

Forma fizică a produsului : Solid, grad de prăfuire scăzut 
Lichid 

Cantitatea utilizată, frecvenţa şi durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ)  

Durata de activitate : Acoperă expunerile zilnice până la 8 ore (dacă nu este stabilit 

altfel).  

Condiţii şi măsuri tehnice şi organizaţionale  

Asiguraţi un standard bazal de ventilaţie generală (schimbarea volumului de aer de 1 – 3 ori într-o oră). 

Ventilaţie locală de evacuare 

nu 
Inhalator - eficienţă minimă a 0 % 

Presupune faptul că este implementat un bun standard elementar de igienă ocupaţională 
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Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate  

Se vor spăla mâinile şi faţa înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. 
A nu mânca sau bea în timpul utilizării. 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în combinaţie cu o instruire de 

bază al angajaţilor. 
Îmbracăminte de protecţie cu mâneci lungi 
Dermic - eficienţă minimă a 90 % 

Utilizaţi echipamente de protecţie a ochilor conform EN 166.  

Protecţia respiraţiei 

nu 
Inhalator - eficienţă minimă a 0 % 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare la interior şi la exterior : Acoperă utilizarea la interior şi la exterior. 

 

4.2.3. Controlul expunerii lucrătorilor: Proces continuu, Sisteme închise 
Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în procese 

cu condiții de izolare echivalente (PROC1) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 

4.2.4. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională 
controlată 

Producţie chimică sau rafinare în proces continuu închis cu expunere controlată ocazională sau 
procese cu condiţii de izolare echivalente  (PROC2) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

4.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau 

formulare) 
Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC3) 

 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 
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4.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue 
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ)  

Amestecare în procese pe loturi (PROC5) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

4.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate  

Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate (PROC8a) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

4.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ 
descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor specializate  

Transfer de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) la unităţi dedicate  (PROC8b) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini (960 cm2) 

 

4.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie 
de umplere dedica-tă, incluzând cântărire) 

Transfer de substanţă sau amestec în containere mici (linii de umple re dedicate, cu facilitate de 
cântărire) (PROC9) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Palmele ambelor mâini (480 cm2) 

 

4.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială  

Pulverizare non-industrială (PROC11) 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate  

Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice 

Dermic - eficienţă minimă a 96 % 
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Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini și încheieturile mâinilor (1500 cm2) 

 

4.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizarea ca reactiv de laborator 
Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 
 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : O mână (240cm2) 

 

4.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil 

doar echipament personal de protecţie  
Activităţi manuale care implică contactul manual  (PROC19) 
 

Cantitatea utilizată, frecvenţa şi durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ)  

Durata de activitate : Acoperă expunerea până la 1 ore 

Alte condiţii care afectează expunerea lucrătorilor 

Părţi ale corpului expuse : Două mâini și antebrațe (1980cm2) 

 

 

4.3. Estimarea expunerii şi referire la sursa acesteia 

4.3.1. Eliberarea şi expunerea la mediul înconjurător: Utilizare pe scară largă a adjuvantului de 
procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la interior) (ERC8b) / Utilizare pe scară largă a 
adjuvantului de procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la exterior) (ERC8e) 

 

Informaţii suplimentare privind estimarea de expunere  

Întrucât nu a fost identificat niciun pericol pentru mediul înconjurător, nu au fost efectuate o evaluare a 
expunerii şi o caracterizare a riscului legate de mediul înconjurător.  

 
 

4.3.3. Expunerea operatorului: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente (PROC1) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

http://www.borealisgroup.com/


FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

 

Azotat de amoniu pur 

Versiune 8.0 Revizia (data): 29.01.2021 Data precedentă: 15.07.2019 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 

SDS-RO - RO 

   
Pagină 53 aparţinând 60 

inhalator sistemic Termen lung 0,01 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,003 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

rute combinate sistemic Termen lung   < 0,01  

 

4.3.4. Expunerea operatorului: Producţie chimică sau rafinare în proces continuu închis cu 
expunere controlată ocazională sau procese cu condiţii de izolare echivalente  (PROC2) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,01 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,137 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,027  

rute combinate sistemic Termen lung   0,027  

 

4.3.5. Expunerea operatorului: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue 
închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condi ții de izolare echivalente 

(PROC3) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,069 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,013  

rute combinate sistemic Termen lung   0,016  

 

4.3.6. Expunerea operatorului: Amestecare în procese pe loturi (PROC5) 
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Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 1 mg/m³ (ECETOC 

TRA worker v3) 

0,028  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,296  

 

4.3.7. Expunerea operatorului: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în 

unități nespecializate (PROC8a) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 
corporală/zi 

(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,282  

 

4.3.8. Expunerea operatorului: Transfer de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) la unităţi 
dedicate (PROC8b) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 1,371 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,268  

rute combinate sistemic Termen lung   0,282  
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4.3.9. Expunerea operatorului: Transfer de substanţă sau amestec în containere mici (linii de 
umplere dedicate, cu facilitate de cântărire) (PROC9) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,5 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,014  

dermic sistemic Termen lung 0,686 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

worker v3) 

0,134  

rute combinate     0,148  

 

4.3.10. Expunerea operatorului: Pulverizare non-industrială (PROC11) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 1 mg/m³ (ECETOC 
TRA worker v3) 

0,028  

dermic sistemic Termen lung 4,284 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,837  

rute combinate sistemic Termen lung   0,865  

 

4.3.11. Expunerea operatorului: Utilizarea ca reactiv de laborator (PROC15) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 0,034 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

rute combinate sistemic Termen lung   < 0,01  
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4.3.12. Expunerea operatorului: Activităţi manuale care implică contactul manual  (PROC19) 

Cale de 
expunere 

Efect asupra 
sănătăţii 

Indicator de 
expunere 

Nivel de 
expunere 

RCR Observaţii 

inhalator sistemic Termen lung 0,1 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

< 0,01  

dermic sistemic Termen lung 2,829 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
worker v3) 

0,552  

rute combinate sistemic Termen lung   0,555  

 
 

4.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval pentru ca acesta să evalueze dacă lucrează în 
limitele scenariului de expunere 

Fişa cu datele de siguranţă disponibilă la îndemână îi permite utilizatorului să ia măsurile de precauţie şi 
să asigure condiţiile proprice lucrului cu substanţele / amestecurile în deplină siguranţă. Dacă sunt luate 

alte măsuri de siguranţă / se asigură alte condiţii de utilizare, acestea din urmă trebuie să asigure 
protecţie la un nivel cel puţin echivalent. 
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SE5: Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare reactiv (fără includere în sau pe 
articol, la interior), Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare reactiv (fără 
includere în sau pe articol, la exterior) 

5.1. Secţiune titlu 

Titlu scurt structurat : Utilizare de către consumatori 

 

Mediu 

CS1 Ajutorului pentru prelucrare reactiv, Utilizare de către consumatori  ERC8b, 

ERC8e 

Consumator 

CS2 Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare reactiv (fără 
includere în sau pe articol, la interior), Utilizare pe scară largă a 

adjuvantului de procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la 
exterior), Produse pirotehnice, Adezivi, produse de etanşare  

PC1, UCN 
S50200, 

CS3 Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare reactiv (fără 

includere în sau pe articol, la interior), Utilizare pe scară largă a 
adjuvantului de procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la 
exterior), Fertilizatori (modificatori de sol) 

PC12 

 

 

5.2. Condiţii de utilizare care afectează expunerea 

5.2.1. Controlul expunerii mediului înconjurător: Utilizare larg răspândită la interior a substanţelor 
reactive în sisteme deschise (ERC8b) / Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor reactive 
în sisteme deschise (ERC8e) 

 
 
5.2.2. Controlul expunerii consumatorilor: Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare 

reactiv (fără includere în sau pe articol, la interior), Utilizare  pe scară largă a adjuvantului de 
procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la exterior), Produse pirotehnice, Adezivi, 
produse de etanşare  

Adezivi, produse de etanşare  (PC1) / Produse pirotehnice (UCN S50200) / Produse speciale, 
pirotehnice și/sau asemănătoare. () 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Acoperă concentraţiile până la 0,3 g/g 
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Cantitatea utilizată, frecvenţa şi durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ)  

Frecvenţa de folosire : Folosite frecvent sau mai puțin frecvent   

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stă rii de sănătate 

Utilizaţi mijloace de protecţie pentru ochi conform EN 166, destinate pentru protecţia împotriva pulberilor 

şi prafului. 
(concentrare > 10%) 

Alte condiţii care afectează expunerea consumatorilor 

Părţi ale corpului expuse : În mâini/ o mână/ palme și mâini (428 cm)   

Utilizare la interior şi la exterior : Interior 

 

5.2.3. Controlul expunerii consumatorilor: Utilizare pe scară largă a adjuvantului de procesare 
reactiv (fără includere în sau pe articol, la interior), Utilizare pe scară largă a adjuvantului de 
procesare reactiv (fără includere în sau pe articol, la exterior), Fertilizatori (modificatori de sol)  

Îngrăşăminte (PC12) 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Acoperă concentraţiile până la 0,46 g/g 

Cantitatea utilizată, frecvenţa şi durata de utilizare (sau din durata de serviciu activ) 

Frecvenţa de folosire : Folosite frecvent sau mai puțin frecvent   

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate  

Utilizaţi mijloace de protecţie pentru ochi conform EN 166, destinate pentru protecţia împotriva pulberilor 
şi prafului. 
(concentrare > 10%) 

Alte condiţii care afectează expunerea consumatorilor 

Părţi ale corpului expuse : În mâini/ o mână/ palme și mâini (428 cm)   

Utilizare la interior şi la exterior : Interior 
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5.3. Estimarea expunerii şi referire la sursa acesteia 

5.3.1. Eliberarea şi expunerea la mediul înconjurător: Utilizare larg răspândită la interior a 
substanţelor reactive în sisteme deschise  (ERC8b) / Utilizare larg răspândită la exterior a 
substanţelor reactive în sisteme deschise  (ERC8e) 

 

Informaţii suplimentare privind estimarea de expunere  

Întrucât nu a fost identificat niciun pericol pentru mediul înconjurător, nu au fost efectuate o evaluare a 
expunerii şi o caracterizare a riscului legate de mediul înconjurător.  

 

5.3.2. Expunerea consumatorului: Adezivi, produse de etanşare  (PC1) / Produse pirotehnice (UCN 

S50200) / Produse speciale, pirotehnice și/sau asemănătoare. () 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

dermic sistemic Termen lung 0,858 mg/kg 

greutate 
corporală/zi 
(ECETOC TRA 

consumer v3) 

0,335  

rute combinate sistemic Termen lung   0,335  

 

5.3.3. Expunerea consumatorului: Îngrăşăminte (PC12) 

Cale de 

expunere 

Efect asupra 

sănătăţii 

Indicator de 

expunere 

Nivel de 

expunere 

RCR Observaţii 

dermic sistemic Termen lung 1,315 mg/kg 
greutate 

corporală/zi 
(ECETOC TRA 
consumer v3) 

0,514  

rute combinate sistemic Termen lung   0,514  

 
 

5.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval pentru ca acesta să evalueze dacă lucrează în 
limitele scenariului de expunere 

Fişa cu datele de siguranţă disponibilă la îndemână îi permite utilizatorului să ia măsurile de precauţie şi 

să asigure condiţiile proprice lucrului cu substanţele / amestecurile în deplină siguranţă. Dacă sunt luate 
alte măsuri de siguranţă / se asigură alte condiţ ii de utilizare, acestea din urmă trebuie să asigure 
protecţie la un nivel cel puţin echivalent. 
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