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Fişa tehnică de securitate, datată 13.02.2017, versiunea 1 
În conformitate cu Regulamentul (CE) 830/2015 

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 
1.1. Identificator produs 

Identificator amestec: 
 Denumire comercială:  BAZĂ NEUTRĂ 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări nerecomandate 
Utilizare recomandată: 

Produsele precum regulatori de pH, floculanţi, precipitanţi, agenţi de neutralizare 
Utilizări nerecomandate:  

Nu sunt disponibile 
1.3. Detaliile furnizorului fişei tehnice de securitate 

Furnizor: 
TURCO ITALIANA SpA, Via Artigianale, 29 - 25010 Montirone (Brescia) - Italia - tel. 
++39-030-267443 - fax. ++39-030-2677137 e-mail:info@turco.it  
Persoana competentă responsabilă pentru fişa tehnică de securitate: 
info@turco.it 

1.4. Număr de telefon pentru urgenţe 
TURCO ITALIANA SpA, - Italia - tel. ++39-030-267443 - fax. ++39-030-2677137 
e-mail:info@turco.it (de luni până vineri de la 8:00 la 12:00 şi de la 13:30 la 17:00)  
  
O listă a Centrelor de Control al Otrăvurilor este disponibilă la următorul link: 
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/ 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor  
2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului  

Criteriile Regulamentului CE 1272/2008 (CLP) 
Produsul nu este clasificat ca periculos conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP). 

Criteriile reglementării CE 1272/2008 (CLP) Pictograme de pericol: Niciuna 
Declaraţii de pericol: 

Niciuna  
Declaraţii de precauţie: Niciuna  
Prevederi speciale: 

EUH210 Fişa tehnică de securitate, disponibilă la cerere.  
Prevederi speciale, conform Anexei XVII din REACH, cu modificările ulterioare: Niciuna 
  
Declaraţia de ingrediente, conform Regulamentului privind Detergenţii 648/2004: 

 Surfactanţi neionici < 5 % 
  
2.3. Alte pericole – Substanţe vPvB : Niciuna – 

Substanţe PBT: Niciuna Alte pericole: Niciunul  

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii despre ingrediente 
3.1. Substanţe Nu 

se aplică  
3.2. Amestecuri 

Componente periculoase în sensul regulamentului CLP şi al clasificării asociate: 
Hidrogenocarbonat de sodiu (bicarbonat de sodiu) 1-5 % 



 

 

 

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 1, Cam.17 , 

050912 Sector 5 - Bucuresti - Romania.  

Tel.: (+40) 374 018 881; (+40) 374 018 882  
Tel./fax: (+40) 317 309 593; (+40) 317 309 594 
E-mail: office@artem.ro 

Website: www.artemgroup.eu   

 

Fişa tehnică de securitate  

BAZĂ NEUTRĂ 

1BAZĂ NEUTRĂ/1 
Pagina nr. 2  din 10    

REACH N°: 01-2119457606-32-XXXX, CAS: 144-55-8, CE: 205-633-8 
Produsul nu este clasificat ca periculos conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP). 

  
Carbonat de sodiu 1-5%  

REACH N°: 01-2119485498-19-XXXX, Indice: 011- 005-00-2, CAS: 497-19-8, CE: 
207-838-8 

   3.3/2 Iritant pentru ochi 2 H319 
  
Pentru textul complet asupra fragmentelor referitoare la pericol şi risc, vă rugăm să consultaţi 
paragraful 16. 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim-ajutor  
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor  
În cazul contactului cu pielea: 

Spălaţi cu multă apă şi săpun.  
În cazul contactului cu ochii: 

În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă din abundenţă şi consultaţi medicul.  
În cazul ingerării: 

NU induceţi vomitarea. 
În cazul inhalării: 

Duceţi victima la aer curat şi menţineţi-o la căldură şi în stare de odihnă.  
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Niciunul  
4.3. Indicaţii asupra necesităţii consultării imediate a medicului şi tratamentului special:  

Niciuna  

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1. Mijloace de stingere  

Mijloace de stingere corespunzătoare: 
Apa. 
Bioxidul de carbon (CO2). 
Mijloace de stingere care nu trebuie utilizate, din motiv de securitate: 
Niciunul în mod deosebit. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză  
Nu inhalaţi gazele de explozie şi combustie. Arderea provoacă un 
fum dens.  

5.3. Recomandări destinate pompierilor 
Utilizaţi dispozitive de respirat adecvate. 
Colectaţi separat apa utilizată la stingerea incendiului şi contaminată. Aceasta nu trebuie 
evacuată în canalele de dren. Dacă este posibil în condiţii de siguranţă, îndepărtaţi containerele 
neafectate din zona imediată de pericol. 
. 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală  
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă  

Purtaţi echipament personal de protecţie.  
Îndepărtaţi imediat persoanele din zona de pericol.  
A se vedea măsurile de protecţie de la punctele 7 şi 8. 

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător 
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Nu permiteţi penetrarea solului/subsolului. Nu permiteţi pătrunderea în ape de suprafaţă sau 
drenuri.  
Reţineţi apa de spălat contaminată şi evacuaţi-o corespunzător.  
În cazul evacuării gazelor sau pătrunderii în ape, sol sau drenuri, informaţi autorităţile 
responsabile.  
Material adecvat pentru absorbţie: material absorbant, material organic, nisip.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie.  
Spălaţi cu apă din abundenţă. 
6.4. Referinţe la alte secţiuni  

A se vedea şi secţiunile 8 şi 13 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de siguranţă 

Evitaţi contactul cu pielea şi ochii, inhalarea vaporilor şi ceţii. Nu 
mâncaţi şi nu beţi în timpul lucrului.  
A se vedea şi secţiunea 8, pentru echipamente de protecţie recomandate.  

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de siguranţă, inclusiv eventuale incompatibilităţi. 
Ţineţi la distanţă de alimente şi băuturi. 
Materiale incompatibile: 
Niciunul în mod deosebit. 
Instrucţiuni în privinţa spaţiilor de depozitare: spaţii 
adecvat ventilate. 

7.3. Utilizări finale specifice  
Neutralizare prin realizarea unor suprafeţe de tip alcalin  
Pentru mai multe informaţii, a se vedea buletinul de date tehnice  

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală  
8.1. Parametrii de control 

Substanţe conţinute  
Hidrogenocarbonat de sodiu - CAS: 144-55-8  

OEL - TWA mg/m3 (8 ore): 10 
Carbonat de sodiu - CAS: 497-19-8  

ACGIH - TWA mg/m3 (8 ore): 10 
Valorile limită de expunere DNEL 

Carbonat de sodiu - CAS: 497-19-8 
Muncitor profesionist: 10 mg/m3 - Consumator: 10 - U.M.: mg/m3 - Expunere: 
Inhalare de către om - Frecvenţă: pe termen lung, efecte locale  

Valorile limită de expunere PNEC  
Nu se aplică 

8.2. Controale expunere 
Protecţia ochilor: 

Nu este necesară la utilizarea în condiţii normale. Totuşi, în operare respectaţi bunele 
practici de lucru.  

Protecţie pentru piele: 
Nu trebuie adoptate precauţii speciale la utilizarea normală.  

Protecţie pentru mâini: 
Nu este necesară pentru utilizarea în condiţii normale. 

Protecţie respiratorie: 
Nu este necesară pentru utilizarea în condiţii normale. 
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Pericole termice: 
Niciunul  

Controalele expunerii la mediu: 
Niciunul 

Controale inginereşti adecvate: 
Niciunul 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice  
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
  

Proprietăţi Valoare Metodă: Observaţii: 

Aspect şi culoare: Lichid 
transparent 
albastru  

-- -- 

Miros: Surfactant -- -- 

Pragul de acceptare a 
mirosului: 

Date 
indisponibile 
mg/m3 

-- -- 

pH: 9.3 -- -- 

Punct de topire / punct de 
îngheţare: 

iniţial 0 °C -- -- 

Punct iniţial de fierbere şi 
intervalul de fierbere: 

iniţial 100 °C -- -- 

Punct de aprindere: >60 °C -- -- 

Viteză de evaporare: Nu se aplică -- -- 

Inflamabilitatea solid/gaz: Nu se aplică -- -- 

Limitele 
superioare/inferioare de 
inflamabilitate sau de 
explozie: 

Nu se aplică 
% v/v 

-- -- 

Presiunea de vapori: 3.2 kPa -- -- 

Densitatea vaporilor 
(aer=1): 

> 1 -- -- 

Densitate relativă: 1.05 g/ml -- -- 
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Solubilitate în apă: Completă -- -- 

Solubilitate în ulei: Nu se aplică -- -- 

Coeficient de partiţie (n-
octanol/apă): 

Date 
indisponibile 

-- -- 

Temperatură de 
autoaprindere: 

Date 
indisponibile 
°C 

-- -- 

Temperatură de 
descompunere: 

Date 
indisponibile 
°C 

-- -- 

Vâscozitate: 
Date 
indisponibile 
mPa.s 

-- -- 

Proprietăţi explozive: 
Nu este 
exploziv 

-- -- 

Proprietăţi oxidante: 
Nu este 
oxidant 

-- -- 

  
9.2. Alte informaţii 
  

Proprietăţi Valoare Metodă: Observaţii: 

Miscibilitate: Completă în 
apă 

-- -- 

Solubilitatea în grăsime: Nu se aplică -- -- 

Conductivitate: 
Date 
indisponibile 

-- -- 

Grupe de substanţe 
Proprietăţi relevante: 

Date 
indisponibile 

-- -- 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 
10.1. Reactivitate 

Stabil în condiţii normale 
10.2. Stabilitate chimică 

Stabil în condiţii normale 
10.3. Posibilitate de reacţii periculoase 

Niciuna 
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10.4. Condiţii de evitat Stabil în 
condiţii normale. 

10.5. Materiale incompatibile 
Niciunul în mod deosebit. 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 
Niciunul. 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Informaţii toxicologice ale produsului: Nu 
se aplică 

Informaţii toxicologice ale principalelor substanţe din produs: 
Hidrogenocarbonat de sodiu - CAS: 144-55-8 Tip: 
a) toxicitate acută: 

Test: Ruta LD50: Oral - Specie: Şobolan - Op.: > - Valoare: 4000 - U.M.: mg/kg 
Test: Ruta LC50: Inhalare - Specie: Şobolan - Op.: > - Valoare: 4.74 - U.M.: mg/l Durată: 
4.5 ore 
Test: Ruta LC50: Inhalare - Specie: Şobolan femelă - Op.: > - Valoare: 4.74 - U.M.: mg/l 
Durată: 4.5 ore 

Tip: b) coroziunea/iritarea pielii: 
Test: Iritant piele - Ruta: Piele - Specie: Iepure - Op.: Tip pozitiv: c) 

afectarea/iritarea gravă a ochilor: 
Test: Iritant ochi - Ruta: OCHI - Specie: Iepure - Op.: Tip pozitiv: g) 

Toxicitate reproductivă: 
Test: NOAEL - Ruta: Oral - Specie: Şobolan - Op.: > - Valoare: 340 - U.M.: mg/kg 
Test: NOAEL - Ruta: Oral - Specie: Iepure - Op.: > - Valoare: 330 - U.M.: mg/kg 

Carbonat de sodiu - CAS: 497-19-8 Tip: 
a) Toxicitate acută: 

Test: LD50 - Ruta: Oral - Specie: Şobolan - Op.: = - Valoare: 2800 - U.M.: mg/kg - Sursă: 
Dosar ECHA 
Test: LD50 - Ruta: Oral - Specie: Şobolan - Op.: = - Valoare: 4090 - U.M.: mg/kg - Sursa: 
Dosar ECHA 
Test: LC50 - Ruta: Inhalare - Specie: Şoarece - Op.: = - Valoare: 1200 - U.M.: mg/m3 - 
Durată: 2 ore - Sursa: Dosar ECHA 
Test: LC50 - Ruta: Inhalare - Specie: Şobolan - Op.: = - Valoare: 2300 - U.M.: mg/m3 - 
Durată: 2 ore - Sursa: Dosar ECHA 
Test: LD50 - Ruta: Piele - Specie: Iepure - Op.: > - Valoare: 2000 - U.M.: mg/kg - Sursă: 
Dosar ECHA 
Test: LD50 - Ruta: Piele - Specie: Şoarece - Op.: = - Valoare: 117 - U.M.: mg/kg 

  
Dacă nu se specifică altfel, informaţiile solicitate în Regulamentul (EU) 830/2015 enumerate mai jos 
trebuie considerate inaplicabile (n.a.): 

a) Toxicitate acută; 
b) Coroziunea/Iritarea pielii; 
c) Afectarea/iritarea gravă a ochilor; 
d) Sensibilizarea respiratorie sau dermică; 
e) Mutagenitatea celulelor germinative; 
f) Cancerogenitatea; 
g) Toxicitatea pentru reproducere; 
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h) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific-o singură expunere; 
i) Toxicitate asupra unui organ ţintă specific-expunere repetată; 
j) Pericol prin aspirare. 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 
12.1. Toxicitatea 

Pe baza informaţiilor disponibile, nu este de aşteptat ca acest produs să determine efecte 
negative asupra mediului, dacă se respectă instrucţiunile şi recomandările de eliminare.  
Adoptaţi bunele practici de muncă, astfel încât produsul să nu fie eliberat în mediu.  
Lista substanţelor periculoase pentru mediu şi informaţiile eco-toxicologice disponibile: 

Hidrogenocarbonat de sodiu - CAS: 144-55-8 Tip: a) Toxicitate acvatică acută: 
Punct final: LC50 - Specie: Peşte - Op.: = - Valoare: 7100 - U.M.: mg/l - Durată ore: 96 - 

Observaţii: Lepomis macrochirus 
Punct final: EC50 - Specie: Daphnia - Op.: = - Valoare: 4100 - U.M.: mg/l - Durată 

ore: 48 - Observaţii: Daphnia magna Tip: b) Toxicitate cronică acvatică: 
Punct final: NOEC - Specie: Daphnia - Op.: > - Valoare: 576 - U.M.: mg/l - Durată 

ore: 504 - Observaţii: Daphnia magna Carbonat de sodiu - CAS: 497-19-8 Tip: a) 
Toxicitate acvatică acută: 

Punct final: LC50 - Specie: Peşte - Op.: = - Valoare: 300 - U.M.: mg/l - Durată ore: 
96 - Observaţii: Lepomis macrochirus 
Punct final: EC50 - Specie: Daphnia - Op.: = - Valoare: 200 - U.M.: mg/l - Durată 
ore: 48 - Observaţii: Ceriodaphnia dubia 
Punct final: LC50 - Specie: Peşte - Op.: = - Valoare: 740 - U.M.: mg/l - Durată ore: 
96 Observaţii: Gambusia affinis 

12.2. Persistenţa şi degradabilitatea  
Nu se aplică 
Regulament (CE) Nr. 648/2004 privind Detergenţii şi modificările ulterioare: 

Surfactantul(ţii) conţinut(ţi) în acest preparat respectă criteriile de biodegradabilitate, 
definiţi în regulamentele (CE) privind detergenţi. 

12.3. Potenţial bioacumulativ 
Hidrogenocarbonat de sodiu - CAS: 144-55-8 

Bioacumulare: Nu este bioacumulabil - Test: Nu se aplică. Nu se aplică - Durată: Nu se 
aplică - Observaţii: Nu se aplică 

Carbonat de sodiu - CAS: 497-19-8 
Bioacumulare: Nu este bioacumulabil - Test: Nu se aplică. Nu se aplică - Durată: Nu se 
aplică - Observaţii: Nu se aplică 

12.4. Mobilitatea în sol 
Nu se aplică 

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB  
Substanţe vPvB: Niciuna – Substanţe PBT: Niciuna 
12.6. Alte efecte adverse  

Niciunul 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea  
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produsul şi reziduurile sale: 
Nu eliminaţi în canalele de drenaj, în ape sau în sol.  
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Codurile care indică tipul de deşeuri au la bază recomandările şi utilizarea planificată 
pentru acest produs. Pe baza utilizării conferite de utilizatorul final şi pe baza 
caracteristicilor codului de eliminare, se pot atribui coduri diferite.  
Cod de deşeu CER/EWC (2000/532/CE), atribuibil produsului ca: 07 06 

99 – Deşeuri care nu sunt specificate altfel.  
Orice produs rezidual trebuie eliminat odată cu materialul.  

Containere/ambalaje contaminate 
Containerele, chiar dacă sunt complet goale, nu trebuie eliminate în mediu. Ambalajele 
care nu pot fi curăţate trebuie eliminate în acelaşi mod ca şi materialul.  

Dacă este posibil, recuperaţi. Trimiteţi la societăţile de eliminare autorizate sau spre incinerare, în 
condiţii controlate. În acest demers, respectaţi reglementările locale şi naţionale în vigoare.  

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport  
  
Nu este clasificat ca produs periculos, în sensul reglementărilor de transport. 
14.1. Numărul ONU 

Nu se aplică 
14.2. Denumirea corectă ONU 

pentru expediţie Nu se 
aplică  

14.3. Clasa/Clasele de pericol 
pentru transport Nu se aplică 

14.4. Grupul de ambalare  
Nu se aplică 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
 Poluant de mediu-ADR: Nr. 
 Poluant marin-IMDG: Nr. 

14.6. Precauţii speciale pentru 
utilizator Nu se aplică 

14.7. Transportul în vrac, în conformitate cu Anexa II la Convenţia Marpol şi cu Codul IBC 
Nu 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 
15.1. Regulamentele/legislaţia în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză  

Dir. 98/24/CE (Riscuri legate de prezenţa agenţilor chimici 
la locul de muncă) Dir. 2000/39/CE (valorile limită pentru 
expunerea ocupaţională) 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) şi (EU) nr. 758/2013 
Regulamentul (UE) nr. 2015/830 
Regulamentul (UE) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regulamentul (UE) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regulamentul (UE) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regulamentul (UE) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regulamentul (UE) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Regulamentul (UE) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
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Restricţiile legate de produs sau substanţele conţinute conform Anexei XVII Regulamentul (CE) 
1907/2006 (REACH), cu modificările ulterioare: 

Restricţii privind produsul: 
Fără restricţii. 

Restricţii privind substanţele conţinute: Fără 
restricţii. 

Compuşi organici volatili - COV = 0.00 % 
Compuşi organici volatili - COV = 0.00 g/l 
Substanţe volatile CMR = 0.00 % 
COV halogenaţi cărora li se atribuie faza de risc R40 = 0.00 % 
Carbon organic - C = 0.00 
Acolo unde este aplicabil, consultaţi următoarele prevederi de reglementare: 

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (detergenţi). 
 Dir. 42/2004/CE (Directiva COV) 

  
Categoria Seveso III conform Anexa 1, partea 1 

Produsul aparţine categoriei: Nu se aplică 
  

15.2. Evaluarea securităţii chimice 
Pentru acest amestec, nu s-a derulat nicio evaluare privind securitatea chimică. 
  

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 
Textul complet al fragmentelor menţionate poate fi regăsit în Secţiunea 3: 

H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
  

Clasa de pericol şi 

categoria de pericol 

Cod Descriere 

Iritant pentru ochi 2 3.3/2 Iritarea ochilor, Categoria 2 

  
Această fişă tehnică de securitate a fost complet actualizată în conformitate cu regulamentul 
830/2015. 
  
Acest document a fost elaborat de o persoană competentă, care a primit pregătirea corespunzătoare.  
 
Acolo unde este aplicabil, consultaţi următoarele prevederi de reglementare: 

Directiva Consiliului 67/548/EEC (Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 
periculoase), cu modificările ulterioare; Regulamentul (CE) nr.1272/2 008; Regulamentul (EC) 
Nr. 790/2009 (anexa VI), Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). 
Directiva Comisiei 45/1999/CE (Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 
periculoase), cu modificările ulterioare; Directiva Comisiei nr. 2006/8/CE. 
Directiva 2012/18/UE (Seveso III) 
Directiva 2013/10/UE (aerosoli) de modificare a Directivei 75/324/CEE privind apropierea 
legislaţiilor Statelor Membre referitoare la generatoarele de aerosoli în vederea adaptării 
dispoziţiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, cu modificările ulterioare.  
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Regulamentul (CE) Nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice, cu modificările ulterioare. 
Regulamentul (UE) Nr. 126/2013 de modificare a Anexei XVII la Regulamentul (CE) Nr. 
1907/2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea Substanţelor 
chimice (REACH), cu modificările ulterioare. Regulamentul (CE) Nr. 304/2003, cu modificările 
ulterioare. Regulamentul (UE) Nr. 528/2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea 
produselor biocide, cu modificările ulterioare.  
Regulamentul UE 1357/2014 (Eliminarea deşeurilor), cu modificările ulterioare. 
Acordul European referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), 
ediţia actuală. 
Regulamentele IATA/ICAO = Regulamente referitoare la transportul mărfurilor periculoase pe 
calea aerului, ediţia actuală.  
RID = Regulamente privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, ediţia 
actuală.  
Codul IMDG = Codul internaţional maritim al mărfurilor periculoase elaborat de Organizația 
Maritimă Internațională (OMI), ediţia actuală. 

Principalele surse bibliografice: 
ACGIH – Valori limită de prag - 2015 
Valori limită de expunere ocupaţională (Directivele Comisiei 39/2000/CE şi  15/2006/CE) 
Dosarul ECHA 
NIOSH – Registrul efectelor toxice ale substanţelor chimice (1983) 
Fişele tehnice de securitate materială a substanţelor chimice, baza de date REACH 
Fişa tehnică de securitate materială şi datele tehnice pentru materia primă, stabilite de furnizor.  

Abrevieri şi acronime: 
TLV-TWA = valoarea limită de prag – media ponderată în timp, zi de lucru de 8 ore, săptămână 
de lucru de 40 de ore; TLV-STEL-15 min = Valori limită de prag – Limită de expunere pe 
termen scurt; TLV-C = Limită plafon de expunere; Observaţii: IBE= Indici de expunere 
biologică; SEN= sensibilizator; Piele = Poate fi absorbit prin piele. Categorii de cancerogenitate: 
A1 / A2 = cancerigen uman confirmat / suspectat; A3 = cancerigen animal; A4 / A5 = 
neclasificabil/nesuspectat ca şi cancerigen uman. ACGIH = Conferinţa americană a Igieniştilor 
industriali guvernamentali. OEL = Limita de expunere ocupaţională. VLPE = Valorile limită de 
expunere ocupaţională. LTE = expunere pe termen lung, STE= expunere pe termen scurt. 
n.av.=  Nu sunt disponibile, n.a. = nu se aplică; LD50=doză letală (solide şi lichide), 
LC50=concentraţie letală (gaze) care va omorî 50% din animalele de test; ADR= Acordul 
European referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase. Regulamentele 
IATA/ICAO = Regulamente referitoare la transportul mărfurilor periculoase pe calea aerului, 
ediţia actuală.  
RID = Regulamente privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase, ediţia 
actuală.  
Codul IMDG = Codul internaţional maritim al mărfurilor periculoase elaborat de Organizaţia 
Maritimă Internaţională (IMO), ediţia actuală.  
PBT = Substanţe persistente, bioacumulative şi toxice; vPvB = substanţe foarte persistente şi 

foarte bioacumulative; CMR = Substanţe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere. 
Informaţiile conţinute aici se bazează pe nivelul nostru de cunoştinţe la data specificată anterior. Se 
referă exclusiv la produsul indicat și nu constituie garanţia unei anumite calităţi.  
Este de datoria utilizatorului să se asigure că aceste informaţii sunt corespunzătoare şi complete în 
ceea ce priveşte utilizarea specifică intenţionată.  
  


