
 

PIATRĂ CLORURĂ DE AMONIU, 65 X 45 X 40 MM 
Cod produs: 825525 

 
 

Fișă tehnică de securitate conform directivei 91/155/EEC 

 
 

Denumirea comercială: piatră clorură de amoniu 

Publicată la: 18.12.2003 
Revizuită la: 13.02.2006 
 

Cap. 1: Denumirea substanţei, respectiv preparatului şi a companiei 
Date privind produsul 
Denumire comercială: piatră clorură de amoniu  
Date privind producătorul/distribuitorul 
Adresă: Stannol GmbH 
 Oskarstr. 3 – 7 
 42283 Wuppertal  
Tel: 0202/5850 
 

Cap. 2: Compoziţie/Informaţii privind ingredientele 
Denumire substanţe 
Conținut  Nr. CAS   Simboluri Fraze R  Substanță 
100%  1215-02-9 Xn  22-36  Clorură de amoniu 
 

Cap. 3: Pericole posibile  
Simboluri de pericol  

 
Dăunează sănătății 
 
           Fraze R:  

22  Dăunează sănătății în caz de înghițire. 
36  Irită ochii. 

 
 

Cap. 4: Măsuri de prim-ajutor 
Instrucţiuni generale:  Scoateţi hainele contaminate. Consultaţi un medic. 
După inhalare:   Linişte, aer proaspăt. Consultaţi un medic. 
După contact cu pielea:  Spălaţi imediat zonele contaminate cu multă apă şi săpun.  
După contact cu ochii: Spălaţi bine ochii sub jet de apă (protejaţi ochiul neatins, scoateţi lentilele de contact). 

Control la medicul oftalmolog.  
După înghiţire:   Spălaţi gura imediat şi beţi multă apă. Consultaţi un medic. 
Informaţii pentru medic 
Simptome:    Iritarea pielii, iritarea căilor respiratorii, dureri de cap.  
Efecte:    Efect iritant: asupra ochilor 
Tratament:   Decontaminare, tratament simptomatic. 
 

Cap. 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
Mijloc adecvat de extincţie:  incendiul se stinge cu agenți extinctori adecvați.  
 

Cap. 6: Măsuri împotriva scurgerilor accidentale 
Nu este cazul.  
 

Cap. 7: Manipularea şi depozitarea 
Se depozitează în stare uscată.  
 



 
Cap. 8: Limitarea şi controlul expunerii/Echipament de protecţie personală 
Valori limită pentru locul de muncă conform TRGS 900, cap. 2 
Pericole asociate cu sănătatea la locul de muncă 
Măsuri generale de protecţie şi igienă  
Evitați formarea prafului. Evitați contactul direct cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  
 
Măsuri de protecţie personală 
Protecţia respiraţiei:  Pentru protecţia respiraţiei: filtru particule. 
Protecţia mâinilor: Evitaţi contactul cu pielea. Drept protecţie recomandăm mănuşi de protecţie conform DIN 

EN 420 din următoarele materiale: 
 
Material mănuşi de protecţie: cauciuc nitrilic 
Grosime strat:   0,40 mm 
Timp străpungere:   > 480 min.  
 
Mănuși de protecție de unică folosință: 
Material mănuşi de protecţie: cauciuc nitrilic 
Grosime strat:   0,11 mm 
Timp străpungere:   10 min.  
 
Mănuşile de protecţie au doar efect temporar de protecţie (în funcţie de activitate). Evitaţi perioadele îndelungate de contact şi 
îndepărtaţi materialul lipit pe mănuşi prin frecare sau spălare.  
Mănuşile de protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele normei EC 89/686/EEC şi normei EN374. Recomandăm Camatril 730 de 
la KLC. Sau Dermatril 740 (mănuși de protecție de unică folosință). Valorile indicate mai sus pentru timpul de străpungere au fost 
măsurate în laboratoarele Fa. KCL conform EN374 folosind probe de material din tipurile de mănuși de protecție recomandate.  
 
Aceste date sunt valabile pentru: clorură de amoniu 
În caz de dizolvare în sau amestec cu alte substanţe şi în caz de condiţii care nu sunt specificate în norma EN374 trebuie să  vă 
adresaţi distribuitorului mănuşilor de protecţie (de ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell sau www.kcl.de).  
 
Protecţia ochilor:  Ochelari de protecţie 
 

Cap. 9: Proprietăţi fizice şi chimice 
Aspect: Formă:  material solid 
 Culoare:  alb 
 Miros:  fără miros, gust acru-sărat 
Temperatură de inflamabilitate la neinflamabil °C 
Temperatură de aprindere la  >400 °C 
Presiune vapori   la   160 °C 1,33 mbar 
Densitate   la  20 °C 1,526 g/ml 
Sublimare    la  1013 hPa 335- °C 
        337,8 
Solubilitate în apă:  la  0 °C 297000 mg/l 
    la  20 °C 376000 mg/l 
    la  40 °C 360000 mg/l 
Solubilitate în solvenţi organici (la 20 °C) 
Solubil în alcool și glicerină: în metanol: 35,5 g/l, în etanol: 6,4 g/l; insolubil în acetonă, eter, acetat de etil, piridină 
Densitate relativă vapori:  (aer =1)   1,85 
Factor evaporare:  (eter = 1)  0 
Prag miros:    inodor  mg/m3 
Valoare pH a substanței în soluție:   20 °C  5 concentrație 10% 
Alte date legate de proprietățile fizice 
 

Cap. 10: Stabilitate şi reactivitate 
Descompunere termică:  amoniac, gaz nitroză, produse de descompunere acid azotic 
Reacții periculoase:  eliberează amoniac în prezența bazelor 
Reacții cu materiale:  soluțiile lichide au efect coroziv asupra metalelor 
Reacţionează cu:   substanțe alcaline 
 

 
 



 
Cap. 11: Informaţii toxicologice 
Toxicitate acută 
Tip Valoare în mg/kg  Mod de administrare Specii Sex 
LD.50 1410-1650  Oral   Șobolan 
LD.50 1300   Oral   Șoarece 
LD.LO 600   Oral   Câine 
LD.LO 1000   Oral   Iepure 
 

Cap. 12: Informaţii ecotoxicologice 
Efect ecotoxic: 
Toxicitate pești (LC50) 209 mg/l; durată expunere 96 h; specii: crap 
Toxicitate crustacee (EC50): 100 mg/l; durată expunere: 48 h; specii: Daphnia magna 
În caz de utilizare corespunzătoare nu există probleme în instalațiile de epurare a apelor uzate.  
 

Cap. 13: Informaţii privind eliminarea deşeurilor 
Eliminarea produsului:  În cantități mici poate fi diluat cu multă apă și îndepărtat prin spălare. În rest se elimină ca și 

deșeu special. 
 
 

Cap. 14: Informaţii privind transportul 
Transport rutier GGVS/ADR/RID 
Observație: nu este clasificat drept marfă periculoasă.  
 

Cap. 15: Informaţii de reglementare 
Denumire:  Produsul este clasificat și marcat conform normei EC.  
Fraze R:  22  Dăunează sănătății în caz de înghițire. 
 36  Irită ochii. 
 
Simboluri pericol 

 
Dăunează sănătății 
 
Fraze S:   (2)  Nu are voie să ajungă în mâinile copiilor. 
  (28)  În caz de contact cu pielea spălați imediat cu multă apă și săpun.  
 
Clasificare conform normei EU:   Xn, R22, Xi; R36 
Norma privind evenimente periculoase: din anul: 2000 
     Anexa 1 nr.  Valoare de prag cantitate coloana 4   
     Valoare de prag cantitate coloana 5 
Clasa contaminare ape: 1 
Clasificare conform TA Luft: aceleaşi măsuri ca şi la praf: valoare max. admisibilă pentru emisii: curgere a masei 

fluidizate: >0,2 kg/h: 20 mg/m3, 
 curgere a masei fluidizate: <= 0,2 kg/h: 0,15 g/m3 
 
 

Cap. 16: Alte informaţii 
Alte informaţii 
Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele noastre actuale. Ele nu reprezintă însă garanţii pentru caracteristicile produsului. 
Domeniu fişă tehnică de securitate 
Fa. Stannol GmbH/Asigurarea calităţii/Laborator 
Persoană de contact 
Dl. Dr. Kruppa 
 


