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HIDROXID DE SODIU, PROMA 1 KG 
Cod produs: 551988 

 

Fişă tehnică de securitate  
Conform regulamentului EC nr. 1907/2006 
(modificată prin regulamentul (EU) nr. 453/2010) 
 
Creat la data de:   18.01.2012 
Modificat la:   10.03.2011 
Valabil începând cu:  20.01.2012 
Versiune:   3.1  Altă versiune:  
 
 

1. Denumirea substanţei, respectiv preparatului şi a companiei  
1.1. Identificator produs 
Denumire substanţă/denumire comercială:   HIDROXID DE SODIU (BP93) 
Nr. index:      011 – 002- 00 – 6 
C&L:       02-2119752469-26-0000  
CAS-Nr.:      1310-73-2  
Nr. EC:       215-185-5  
 

Nr. înregistrare REACH:     01-2119457892-27-xxxx  
Alte denumiri:      SODĂ CAUSTICĂ 
 

1.2. Utilizări relevante ale substanţei sau preparatului şi utilizări nerecomandate :  
Utilizare substanţă/preparat:  Până la momentul actual nu există informaţii referitoare la utilizările identificate. A
     tunci când aceste informaţii vor apărea vor fi incluse în fişa tehnică de securitate.  
Limitări recomandate pentru utilizare:  Până la momentul actual nu există informaţii legate de limitări în utilizarea 

produsului. Atunci când aceste informaţii vor apărea vor fi incluse în fişa tehnică de 
securitate.  

 

1.3. Informaţii privind distribuitorul, cel care a realizat fişa tehnică de siguranţă 
Producător/Distribuitor:   Gie-Tec-GmbH 
Strada/căsuţă poştală:  An der Schlierbach 18 
Simbol ţară/cod poştal/localitate: D-36132 Eiterfeld  
 

Date de contact pentru informaţii tehnice :  
Telefon:   +49 (0)6672-919909  
Telefax:   +49 (0)6672-919565  
E-mail:   rainer.giebel@gie-tec.de 
 

Persoană competentă conform anexei II a ordonanţei EC 1907/2006. 
Adresă:   Dr. Thorsten Bernshausen  
  Steinbacher Str. 9  
  65620 Waldbrunn  
 Telefon:   +49 (0)6479-236099  
 Telefax:  +49 (0)6479-236098  
 E-mail:   post@dr.bernshausen.biz  
 

1.4. Număr de telefon situaţii de urgenţă (non-stop):  +49 (0)6131-19240 
(Centrala Informaţii privind Cazurile de Otrăvire, Mainz).  

 
 

2. Pericole posibile 
2.1. Clasificarea substanţei sau preparatului:  
Clasificare conform regulamentului (EC) nr. 1272/2008: 
Coroziv pentru metal   Categoria 1  H290 
Efect coroziv/iritant asupra pielii  Categoria 1A  H314 
Textul integral privind informaţiile de pericol se găseşte la cap. 16.  
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Clasificare conform directivei 67/548/EEC sau directivei 1999/45/EC (substanţe sau preparate): 
Coroziv (C)    R35 
Textul integral privind frazele R amintite aici se găseşte la cap. 16.  
 
Efecte dăunătoare semnificative 
Sănătatea umană   V. cap. 11 pentru informaţii toxicologice 
    Nu sunt disponibile ale informaţii suplimentare. 
Pericole fizice şi chimice  V. cap. 9 pentru informaţii fizico-chimice 
    Nu sunt disponibile ale informaţii suplimentare. 
Efecte posibile asupra mediului V. cap. 12 pentru informaţii ecologice  
 

2.2. Elemente caracteristice de marcare 
Elemente caracteristice conform regulamentului (EC) nr. 1272/2008 
 
 
Pictogramă/simbol de pericol:  
GHS05 
 
 
Text:         Pericol  
 
Componentele care necesită etichetare de pericol: 
Instrucţiuni de pericol  H290 Poate fi coroziv pentru metale. 
    H314 Cauzează arsuri grave ale pielii şi afecţiuni oculare severe 
 
Instrucţiuni de siguranţă 
Prevenţie P260 Nu inhalaţi praful/fumul/gazul/negura/vaporii/aerosolii. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie/protecţie pentru ochi/protecţie pentru faţă 
Reacţii  P301 + P330 + P331  ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Spălaţi gura. NU provocaţi voma. 

P305 + P351 + P338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Spălaţi cu apă din belşug timp de câteva minute. 
P303 + P361 + P353  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toate hainele contami-

nate. Spălaţi (duş) pielea cu apă. 
Eliminarea P501   Eliminarea conţinutului/recipientului conform 
 
Marcaje conform directivei 67/548/EEC respectiv 1999/EC 
 
 
Simbol pericol 
 
 
Denumire pericol     C 
Fraze R  R35 Cauzează arsuri grave. 
Fraze S  S1/2 Păstraţi în recipient închis şi departe de mâinile copiilor. 

S26 În caz de contact cu ochii spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi un medic. 
S37/39 În timpul lucrului purtaţi mănuşi de protecţie adecvate, precum şi ochelari de protecţie/protecţie 

pentru faţă.  
S45 În caz de accident sau stare de rău consultaţi imediat un medic (dacă este posibil arătaţi eticheta 

produsului). 
 

2.3. Alte pericole  
PTB: nu se aplică 
vPvB: nu se aplică 
Nu sunt disponibile alte informaţii.  
 
 

3. Compoziţie/informaţii privind ingredientele 
3.1. Substanţe 
Denumire chimică: Hidroxid de sodiu 
Număr de identificare 
Nr. INDEX:   011-002-00-6  
Nr. CAS:    1310-73-2  
Nr. EC:    215-185-5  
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Nr. înregistrare REACH:  01-2119457892-27  
Nr. C&L:   02-2119752469-26-0000  
 

3.2. Preparat 
Nu se aplică. Este vorba despre o substanţă.  
 
 

4. Măsuri de prim-ajutor 
4.1. Descrierea măsurilor de prim-ajutor 
Instrucţiuni generale: Cel care oferă primul ajutor: Protejaţi-vă în primul rând pe dvs. ! Scoateţi imediat hainele şi pantofii 

contaminaţi. În caz de pierdere a cunoştinţei transportaţi pacientul culcat în lateral.  
 
După inhalare:  Accident produs prin inhalare : Scoateţi victima la aer curat şi lăsaţi-o să stea într-o poziţie liniştită. 

Dacă respiraţia este neregulată sau apare stop respirator resuscitaţi pacientul folosind respiraţia 
artificială. Consultaţi imediat un medic. 

 
După contact cu pielea:  Spălaţi imediat cu multă apă. Scoateţi hainele contaminate. Este nevoie imediat de tratament 

medical, căci arsurile netratate duc la răni care se vindecă foarte greu.  
 
După contact cu ochii:  Se clăteşte imediat ochiul ţinând pleoapa deschisă timp de 15 minute şi folosind multă apă. Consultaţi 

imediat un medic oftalmolog. Dacă este posibil mergeţi la o clinică de oftalmologie.  
 
După înghiţire:  Spălaţi gura şi beţi imediat multă apă. Nu turnaţi niciodată lichide în gura unei persoane care şi-a 

pierdut cunoştinţa. NU provocaţi voma. Consultaţi imediat medicul. Dacă pacientul vomează 
poziţionaţi-l întins în lateral.  

 

4.2. Importante simptome acute şi care apar ulterioare, precum şi efecte 
Cauzează arsuri foarte grave, chiar mortale în anumite condiţii, ceea ce înseamnă că afectează căile respiratorii, ochii, pielea, 
gura, faringele şi tractul gastro-intestinal.  
Arsurile de la nivelul ochilor pot avea drept urmare pierderea vederii. 
Inhalarea vaporilor/prafului/aerosolului poate duce ulterior la edeme pulmonare.  
 

4.3. Instrucţiuni privind ajutorul medical de urgenţă sau tratamentul special 
Tratament  Tratament simptomatic 
 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere a incendiilor adecvate: Măsurile de stingere a incendiilor trebuie luate în funcţie de condiţiile de la 

faţa locului. Produsul în sine nu arde.  
Mijloace de stingere a incendiilor neadecvate:  Nu sunt disponibile informaţii. 
 

5.2. Pericole speciale care au legătură cu substanţa sau preparatul 
Pericole speciale în combaterea incendiului: Se formează precipitate care duc la suprafeţe alunecoase, iar cu apa se 

formează un amestec unsuros.  
 

5.3. Instrucţiuni privind combaterea incendiilor 
Echipament special de protecţie: În caz de incendiu purtaţi aparate izolante autonome de protecţie 

respiratorie. Echipament de protecţie adecvat (complet).  
Alte informaţii: Apa contaminată folosită la stingerea incendiului se colectează separat şi 

nu are voie să fie evacuată în reţeaua de canalizare.  
 
 

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
6.1. Măsuri de siguranţă relevante pentru persoane, echipamente de protecţie şi metode de aplicat în caz de 
urgenţă 
Măsură de siguranţă relevante pentru persoane: Folosiţi echipament de protecţie personal. Scoateţi din zona contaminată 

persoanele neprotejate. Evitaţi formarea prafului. Evitaţi contactul cu 
pielea şi ochii. Nu inhalaţi praful. Pentru echipament personal de protecţie 
v. cap. 8.  
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6.2. Măsuri pentru protecţia mediului înconjurător 
Măsuri de protecţie mediu înconjurător: Produsul nu are voie să ajungă în apele de suprafaţă sau în reţeaua de 

canalizare.  
Dacă apele sau canalizarea sunt contaminate aduceţi acest lucru la 
cunoştinţa autorităţilor competente.  

 

6.3. Metode şi materiale pentru colectare şi curăţare 
Metode şi materiale pentru absorbţie şi curăţare: Se colectează mecanic. Evitaţi formarea de praf. Pentru eliminare 

introduceţi substanţa în recipiente adecvate şi închise.  
Alte informaţii: Pericol de alunecare dacă materialul de încărcat este vărsat. Materialul 

colectat se manipulează conform capitolului „Eliminare deşeuri”.  
 

6.4. Trimitere la alte capitole 
Pentru echipament de protecţie personal v. cap. 8.  
Pentru instrucţiuni privind eliminarea deşeurilor v. cap. 13.  
 
 

7. Manipulare şi depozitare 
7.1. Măsuri de protecţie pentru o manipulare sigură 
Instrucţiuni privind manipularea sigură : Păstraţi recipientele bine închise. Folosiţi echipament de protecţie 

personal. Păstraţi în imediata apropiere dispozitive de spălat ochii sau sticle 
cu apă pentru spălat ochii.  

Măsuri de igienă : Ţineţi la distanţă de alimente, băuturi şi furaje. În timpul lucrului nu 
mâncaţi, beţi, fumaţi. Spălaţi mâinile înainte de pauza de lucru şi la sfârşitul 
zilei de lucru. Scoateţi imediat hainele şi pantofii contaminaţi.  

 

7.2. Condiţii pentru depozitarea sigură ţinând cont de situaţiile de incompatibilitate 
Cerinţe privind spaţiile de depozitare şi recipientele: Depozitaţi într-un loc cu sol alcalin. Depozitaţi în recipientele originale. 

Materiale neadecvate pentru recipiente/echipamente sunt metalele 
uşoare, anumite materiale plastice, precum sticlă silicat. Recipientele din 
de ex. inox polietilenă, polipropilenă, oţel cauciucat sunt adecvate. 

Informaţii privind protecţia la incendiu şi explozie: Acest produs nu este inflamabil. Ajustaţi măsurile de protecţie împotriva 
incendiilor şi exploziilor în funcţie de materialele inflamabile de la faţa 
locului. 

Alte informaţii privind condiţiile de depozitare: Se păstrează în recipiente închise ermetic, în spaţii reci şi uscate. Produsul 
este higroscopic. 

Instrucţiuni privind depozitarea în comun: Păstraţi la distanţă de alimente, băuturi şi furaje. Nu depozitaţi împreună 
cu acizi şi săruri de amoniu. Materiale de evitat: peroxizi organici. 

Clasa de depozitare TRGS 510:   88 : materiale neinflamabile corozive  
 

7.3. Aplicaţii specifice  
Pentru directivele specifice branşei şi sectorului v. cap. 1.2.  
 
 

8. Limitarea şi controlarea expunerii şi echipamentul de protecţie personală  
8.1. Parametrii care trebuie monitorizaţi 
8.1.1. Valori limită pentru expunerea la locul de muncă şi/sau valori limită biologice (AWG) care necesită monitorizare la locul 
de muncă (Germania) 
Substanţă :  Hidroxid de sodiu ; nr. CAS : 1310-73-2AGW: nu sunt disponibile date privind valorile limită la locul de 

muncă.  
BGW:    Nu sunt disponibile date privind valorile limită biologice 
DNEL (populaţie) :  Inhalare, 1mg/m³ 
DNEL (muncitori) :  Inhalare, 1mg/m³ 
PNEC :    Nu există date 
 

8.2. Limitarea şi controlarea expunerii 
8.2.1. Echipamente tehnice de control adecvate  
V. măsuri de protecţie pct. 7. Asiguraţi aerisirea corespunzătoare a spaţiului de lucru şi/sau instalaţii de aspirare la locul de 
muncă. Locul de muncă trebuie să fie echipat cu echipamente pentru spălarea de urgenţă a ochilor sau sticle cu apă pentru 
spălarea ochilor.  
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8.2.2. Măsuri individuale de protecţie – echipament de protecţie personal 
Folosiţi echipament de protecţie rezistent la baze. Echipamentul de protecţie personal se stabileşte în funcţie de cantitatea şi 
concentraţia de substanţe periculoase la locul de muncă. Pentru măsuri de igienă v. cap. 7.1. 
 
Protecţia respiraţiei 
Observaţie :   Necesară în cazul pătrunderii prafului 
   Tip de filtru recomandat :  Filtru pentru particule : P2 
   Filtru pentru particule : P3 
 
Protecţia mâinilor 
Observaţie : Materialul mănuşilor trebuie să fie impermeabil şi rezistent la produs/substanţă/preparat. Respectaţi 

datele producătorului referitoare la permeabilitate şi timpul de străpungere, precum şi cerinţele 
speciale la locul de muncă (sarcini mecanice, durata contactului).  

Următoarele materiale sunt adecvate : 
Cauciuc fluorurat (FKM; grosimea stratului >0,7 mm) 
Policloropren (CR; grosimea stratului >0,5 mm) 
Cauciuc natural (NR; grosimea stratului >0,5 mm) 
Cauciuc butilic (Butyl; grosimea stratului >0,5 mm) 
Cauciuc nitrilic (NBR, grosimea stratului > 0,4 mm)  

Valoarea exactă pentru timpul de străpungere poate fi aflată de la producătorul mănuşilor de protecţie. Timpii de străpungere 
pot varia în funcţie de tipul de mănuşă şi de condiţiile aplicaţiei. Mănuşile de protecţie trebuie să fie înlocuite la primele semne 
de uzură. 
 
Protecţia ochilor/feţei 
Observaţie :  Ochelari de protecţie cu margini perfect etanşe conform EN 166. Recomandăm un echipament de protecţie 

pentru faţă, iar nu ochelarii de protecţie.  
 
Protecţia pielii şi corpului 
Observaţie :  Echipament de protecţie rezistent la baze. Lucraţi cu mănuşi de protecţie. Recomandăm să protejaţi pielea în 

mod preventiv.  
 
8.2.3. Limitarea şi monitorizarea expunerii mediului înconjurător  
Informaţii generale: Produsul nu are voie să ajungă în apele de suprafaţă sau în reţeaua de canalizare. Evitaţi pătrunderea 

produsului în sol. Dacă apele sau canalizarea sunt poluate anunţaţi autorităţile responsabile.  
 
  

9. Proprietăţi fizice şi chimice  
9.1. Date privind caracteristicile fizice şi chimice de bază 
Aspect 
- stare de agregare:  solid 
- culoare:    alb 
Miros:    fără miros 
Prag miros:   nu există date 
Valoare pH:   >14, la 100g/l, (20°C)  
Punct de topire/îngheţare:  cca. 319 – 322 °C  
Punct de fierbere:   1390 °C 
Punct de aprindere:  nu se aplică 
Rată vaporizare:   nu se aplică 
Inflamabilitate (solid, gaz):  nu se aplică 
Limită superioară explozie:  nu se aplică 
Limită inferioară explozie:   nu se aplică 
Presiune vapori:   cca. 3,5hPa (la 800°C) 
Densitate relativă vapori:  nu există date 
Densitate:   cca. 2,13 g/cm³ (la 20°C)  
Solubilitate în apă:   cca. 1.090 – 1.260 g/l (la 20°C)  
Coeficient de distribuţie:  nu există date 
Temperatura de aprindere n-octanal/apă: nu se aplică 
Descompunere termică:   nu există date (la 20 °C) 
Vâscozitate, cinematică:  nu există date 
Pericol de explozie:  nu este exploziv 
Risc de explozie:   produsul nu prezintă risc de explozie 
Caracteristici oxidante:  nu susţine combustia 
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9.2. Alte date 
Nu sunt disponibile alte date suplimentare.  
 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 
10.1. Reactivitate 
Observaţie Recipientele PVC nu sunt adecvate pentru dizolvarea produsului, căci acestea se pot topi din cauza căldurii 
rezultate în urma reacţiei. Verificaţi stabilitatea materialelor plastice înainte de utilizare. Nu există date.  
 

10.2. Stabilitate chimică 
Observaţie Fără descompunere dacă depozitarea şi utilizarea sunt realizate în mod corect. Nu există alte date 

suplimentare.  
 

10.3. Posibile reacţii periculoase 
Reacţii periculoase În urma reacţiei cu metalele nepreţioase (aluminiu, zinc) se formează apă.  

Reacţionează exoterm cu apa, acizii substanţelor organice, produsele halogenilor şi materialele 
naturale (lâna, pielea). Reacţionează formând gaze şi vapori cu autoaprindere, de ex. cu solvenţi 
cloruraţi, precum dicloretanul. Reacţionează prin eliberarea de cantităţi mari de căldură, de ex. cu 
nitro-compuşi, peroxizi şi tricoretanol 1,1,1. Pericol de explozie.  

 

10.4. Condiţii de evitat 
Condiţii de evitat  Feriţi de umiditate şi apă. Produsul este higroscopic.  
Descompunere termică Nu există date.  
 

10.5. Materiale incompatibile 
Materiale de evitat Acizi 
   Metale uşoare 
   Apă 
   Alcool 
   Săruri de amoniu 
   Anumite materiale plastice 
 

10.6. Produse de descompunere periculoase  
Produse de descompunere periculoase Cu sărurile de amoniu şi compuşii de fosfor formează gaze şi vapori periculoase 

pentru sănătate.  
 
 

11. Informaţii toxicologice  
11.1. Date referitoare la efectele toxicologice 
Substanţă:  Hidroxid de sodiu, nr. CAS: 1310-73-2 
 
Toxicitate acută 
Nu există date.  
 
Iritare 
Piele Specie:  Iepuri 
 Efect:  Puternic coroziv 
Ochi Specie:  Iepuri 
 Efect:  Puternic coroziv 
 Observaţie: Pericol de afecţiuni oculare grave.  
 
Efecte primare 
După inhalare  Inhalarea poate cauza dureri la nivelul căilor respiratorii, strănut, tuse şi   

dificultăţi de respiraţie. Pericol de edem pulmonar în caz de concentraţie mare.  
După înghiţire Arsuri şi pericol de perforare la nivelul gurii, faringelui şi esofagului precum şi tractului gastro-

intestinal.  
După contactul cu pielea Arsuri. 
După contactul cu ochii Arsuri şi orbire.  
 
Sensibilizare 
Observaţie  Nu au apărut efecte de sensibilizare la testele Patch realizate pe voluntari.  
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Efecte CMR În studiile privind efectele carcinogene, mutagene, precum şi cele toxice pentru reproducere s-au 
obţinut rezultate negative. Nu există date privind efecte CMR.  

 
Alte informaţii 
Alte informaţii privind toxicitatea Toate valorile numerice pentru toxicitate se referă la substanţa în stare pură.  
 
 

12.Informaţii ecologice 
12.1. Toxicitate acută 
Peşte 
Specie:    Gambius affinis 
Durată expunere:  96 h 
Tip valoare:   LC50 
Valoare:   125 mg/l  
 
Toxicitate pentru daphnia şi alte organisme acvatice nevertebrate 
Specie :    Daphnia magna  
Durată expunere:  24 h 
Tip valoare:   EC50 
Valoare:   76 mg/l  
 
Bacterii 
Specie:    Photobacterium phosphoreum  
Durată expunere:   15 min. 
Tip valoare:   EC50 
Valoare:   22 mg/l  
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
Degradabilitate abiotică Nu există date. 
Degradabilitate biologică Metodele folosite pentru evaluarea degradabilităţii biologice nu sunt valabile pentru substanţele 

anorganice.  
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
Din cauza solubilităţii foarte bune nu ne putem aştepta la efectul de bioacumulare. Datele pentru coeficientul de distribuţie 
(Kow) n-octanol-apă nu sunt valabile pentru substanţele anorganice solubile în apă.  
 

12.4. Mobilitate în sol  
Nu există date. 
 

12.5. Rezultat al evaluării PBT şi vPvB 
PBT nu se aplică 
vPvB nu se aplică.  
 

12.6. Alte efecte dăunătoare  
Clasa de pericol pentru ape V. cap. 15. Produsul nu are voie să ajungă în apele de suprafaţă, canalizare sau în sol. Nu 

există alte informaţii.  
 
 

13. Informaţii legate de evacuarea deşeurilor 
13.1. Metode privind eliminarea deşeurilor 
Produs Produsul nu are voie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Deşeu periculos conform 

ordonanţei deşeuri (AVV). Este necesară eliminarea specială conform normelor locale în vigoare. 
Pentru eliminare folosiţi locurile special amenajate. Produsul nu are voie să fie eliminat în reţeaua de 
canalizare.  

Ambalaje contaminate Ambalajele contaminate trebuie golite în mod optim, deoarece după curăţarea corespunzătoare pot fi 
refolosite. Ambalajele care nu pot fi curăţite trebuie eliminate la fel ca şi substanţa. Pentru măsuri 
speciale de siguranţă: v. cap. 8.2.2 şi 8.2.3.  

Cod european deşeuri Conform ordonanţei deşeuri (AVV) acest produs nu poate primi un cod deşeu, căci alocarea este 
permisă numai pe baza unui domeniu de utilizare stabilit de către utilizator. Codul deşeu se determină 
în urma discuţiilor cu autorităţile regionale pentru eliminarea deşeurilor.  
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14. Informaţii referitoare la transport 
14.1. Număr UN 
1823 
 

14.2. Denumiri transport UN corecte  
ADR:  HIDROXID DE SODIU, SOLID 
RID:  HIDROXID DE SODIU, SOLID 
IMDG:  SODIUM HYDROXIDE, SOLID  
IATA:  SODIUM HYDROXIDE, SOLID  
 

14.3. Clasa de pericol transport 
Clasa ADR          8 
(aviz pericol, cod clasificare, număr pentru marcarea pericolului, limitări tunel)  8; C6; 80; (E)  
Clasa RID         8 
(aviz pericol, cod clasificare, număr pentru marcarea pericolului)   8; C6; 80  
Clasa IMDG         8  
(aviz pericol, EmS)        8; F-A, S-B  
Clasa IATA         8  
 

14.4. Grupa ambalare 
ADR:  II  
RID: II 
IMDG:  II  
IATA:  II 
 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
Marcare materiale periculoase pentru mediul înconjurător 
Marcare conform 5.2.1.8 ADR:   nu 
Marcare conform 5.2.1.8 RID:   nu 
Marcare conform 5.2.1.6.3 IMDG:   nu  
Clasificare drept periculos pentru mediu:  nu  
Marcare conform 2.9.3 IMDG  
Marcat prin „P“ conform 2.10 IMDG:  nu   
 

14.6. Instrucţiuni speciale de siguranţă pentru utilizator 
Observaţie: Atenţie: Substanţă corozivă  
 

14.7. Transport încărcătură conform Anexei II a tratatului MARPOL 73/78 şi codului IBC 
IMDG:   nu se aplică  
 
 

15. Informaţii de reglementare 
15.1. Reglementări privind siguranţa, protecţia sănătăţii şi mediului/reglementări specifice pentru substanţă sau 
amestec 
Limitări activitate:  Respectaţi limitările de activitate folosite pentru protecţia substanţelor periculoase conform normei 

privind protecţia maternităţii şi normei privind protecţia persoanelor tinere la locul de muncă.  
WGK (DE)  Dioxid de sodiu ; Nr. WGK 142, WGK : 1 pericol limitat ; clasificare conform VwVwS, anexa 2.  
Clasa de pericol ape 
Ordonanţa privind Siguranţa Industrială   Nu este clasificat 
Ordonanţa privind Accidentele Majore   Nu se aplică.  
Manual tehnic pentru nepoluarea aerului   Respectaţi cap. 5.2.1.  
Reguli tehnice relevante pentru materialele periculoase:  TRGS 400, TRGS 401, TRGS 555 
Documente relevante pentru asociaţiile profesionale:  BGR 189, BGR 190, BGR 192, BGR 197, BGI 595, BGI 660  
 
Norme – Statele din Comunitatea Europeană (EC) 
Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 precum şi anexele 
Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 precum şi anexele 
Directiva 67/548/EEC Directiva 1999/45/EC Directiva 94/62/EC Directiva 2008/98/EC  
PICCS (PH) DA 
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15.2. Evaluarea substanţei din punct de vedere al siguranţei 
La momentul actual nu avem niciun fel de date de la distribuitorii noştri.  
 
 

16. Alte date  
Textul complet al frazelor R menţionate în cap. 2 şi 3.  
R35 Cauzează arsuri severe.  
Textul complet al instrucţiunilor de pericol în cap. 2 şi 3.  
H290 Poate fi coroziv pentru metale. 
H314 Cauzează arsuri severe ale pielii şi afecţiuni oculare grave. 
 
Textul complet al tuturor instrucţiunilor de pericol şi siguranţă pentru această substanţă  
conform ordonanţei (EC) nr. 1272/2008 : 
P234 Păstraţi numai în recipientele originale. 
P260 Nu inhalaţi praful/fumul/gazul/negura/vaporii/aerosolii. 
P264 După utilizare spălaţi bine mâinile. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie/protecţie pentru ochi/protecţie pentru faţă. 
P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Spălaţi gura. NU încercaţi să provocaţi voma.  
P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toate piesele de îmbrăcăminte 

contaminate. Spălaţi pielea cu apă (duş).  
P363 Spălaţi hainele contaminate înainte de a le refolosi. 
P304 + P340  ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi pacientul la aer curat şi menţineţi-l într-o poziţie care permite 

respiraţia fără greutate.  
P310 Apelaţi imediat CENTRALA DE INFORMARE PRIVIND OTRĂVIREA sau consultaţi un medic.  
P321 Tratament special (v. …pe această etichetă).  
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Spălaţi bine ochii timp de câteva minute. Scoateţi lentilele de contact 

pentru a evita deteriorarea materialului acestora.  
P390 Adunaţi substanţa vărsată pentru a evita daunele materiale. 
P405 Păstraţi bine închis. 
P406 Depozitaţi în recipiente rezistente la coroziune/recipiente cu înveliş rezistent la coroziune.  
P501 Eliminarea conţinutului/recipientului conform normelor locale/regionale/naţionale/internaţionale. 
 
BGW Valoare limită biologică 
DNEL Derived No Effect Level  
GHS:  Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals  
IATA:  International Air Transport Association  
IMGD:  International maritime Code of Dangerous Goods  
RID:  Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
PNEC:  Predicted No Effect Concentration  
  
 
Alte informaţii 
Instrucţiuni generale Numai pentru utilizare comercială. Atenţie – evitaţi expunerea. Înainte de utilizare citiţi instrucţiunile 
speciale. Descrieţi măsurile de precauţie. Datele se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi nu reprezintă nicio 
garanţie legată de caracteristicile produsului, motiv pentru care nu implică un raport contractual. Datele din fişa tehnică de 
securitate nu sunt valabile pentru alte produse. Dacă produsul descris în această fişă tehnică de securitate se amestecă sau se 
prelucrează folosind alte materiale sau este supus unei prelucrări, s-ar putea ca datele din această fişă tehnică de securitate să 
nu mai fie valabile pentru noul material, atâta vreme cât nu se menţionează explicit altceva.  
 


