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FIŞA CU DATE DE SECURITATE 

 

Elaborata conform Anexei la Regulamentul (CE) Nr. 830/2015 care 

modifica Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/ AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ ÎNTREPRINDERII 

1.1 Element de identificare a substanţei sau amestecului 

Identificarea de pe etichetă / denumirea comercială: Inhibitor de coroziune marca FEELX® 

Mijloace de identificare suplimentare: Inhibitor de coroziune pentru clorura de sodiu 

Numărul de înregistrare cf. REACH: n/a 

 

1.2 Utilizări relevante ale substanţei / amestecului 

1.2.1 Utilizări identificate: in sezonul rece poate fi utilizat la intretinerea drumurilor, 
trotuarelor, pistelor de aterizare-decolare ale aeroporturilor 

 
Inhibitor de coroziune pentru clorura de sodiu este un aditiv si se prezinta sub forma unui complex 
de saruri anorganice,  sub forma unor cristale, care poate fi utilizat in sezonul rece, in amestec de 
2% de coroziune si 98% sare, la intretinerea drumurilor, trotuarelor, pistelor de aterizare-decolare ale 
aeroporturilor. Actiunea aditivului sporeste efectul de degivrare a fondantului chimic, clorura de 
sodiu(NaCl), astfel incat permite obtinerea unui produs de degivrare calitativ superior si cu efecte 
corozive mult mai reduse. Amestecul de saruri anorganice, componente ale inhibitorului de 
coroziune pentru sare, are drept efect inhibarea coroziunii produsa clorura de sodiu. 

 
1.2.2 Utilizări nerecomandate: a nu se pune in contact cu ochii  
 

1.3 Identificarea societăţii/întreprinderii 

 Furnizor (producător):  

S.C. EST AUTOAGROSERV S.R.L. 

 Str. FUNDATURA TINJALA nr. 1, Loc. Iasi, jud Iasi 

 Telefon: 0753 938 411,Tel/Fax: 0232 471 924 

E-mail (persoana competentă): helixib2002@yahoo.com 

    

1.4 Număr de telefon pentru urgenţă:  

Biroul de Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica: 021-318.36.06 
      (Apelabil intre orele 8:00 – 15:00) 

Telefon unic de urgenta : 112 

 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1 Clasificarea substanţei/amestecului 

 Acest preparat este clasificat conform Regulamentului European nr. 1272/2008 - CPL, fiind clasificat 
prin aplicarea criteriilor  privind clasificarea amestecurilor. Din această cauză, acest produs necesită 
o fişă cu date  de securitate. Informaţiile în plus despre sănătate şi/sau pericolul pentru mediu se 
găsesc în secţiunile 11 şi 12 ale acestui document. 
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2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare conform Regulamentului European (EC) nr. 1272/2008, cu modificari si completari 
ulterioare: 
- Denumirea etichetei: Inhibitor de coroziune marca FEELX® 
- Cuvant de avertizare: Atentie 
- Simboluri de pericol: 

 

              
    GHS  07                           

 
Fraza de pericol: 
H315: Provoacă iritarea pielii. 
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 
Fraze  de precautie: 
Generale: 
P280: Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a 
ochilor/echipament de protectie a fetei. 
P302+P352: IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun. 
P305+P351+P338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai 
multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu 
usurinta. Continuati sa clatiti. 
P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.. 
P332+P313: În caz de iritare a pielii: consultați medicul. 
 

2.3 Alte pericole 

Evaluare PBT si vPvB: Aceasta substanta nu este persistenta, bioacumulabila sau toxica. 
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3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

Informaţii referitoare la amestec: 

Denumire chimică Nr. EC Nr. Înreg. 
REACH 

Nr. CAS Cant. 
(%) 

Clasificare CLP 

Regulamentul 1272/2008 

Clase de pericol/ 
Categorii de pericol 

Fraze de pericol 

Dodecahidrat 
monofosfat trisodic 
Trisodium 
orthophosphate 

231-509-8 01-
2119489800-
32-0008 

7601-54-9 50-70 Skin Irrit. 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

Sodium phosphate, 
dihydrate 

600-053-5 - 10028-24-7 10-15 Eye Irrit. 2; H319 

Pentasodium 
triphosphate 

231-838-7  7758-29-4 10-15 Neclasificat 

 

Tetrapotassium 
hexacyanoferrate 

237-722-2 - 14459-95-1 <1.5 Acvatic cronic 1, H412 

Acetic acid 200-580-7 - 64-19-7 0.5 Lich infl.3, H 226 

Cor.piele 1 A, H 314 

Sodium hydroxide 215-185-5 01-
2119457892-
27-0065 

1310-73-2 0.5 Pentru: 0.5% ≤ C < 2% 

Skin Irrit. 2; H315  

Eye Irrit. 2; H319 

Sodium nitrate  231-554-3 - 7631-99-4 <0.5 Solid ox. 2, H272 

Tox. acut. 4, H 302 

 
Informaţii suplimentare 

             In secțiunea 16 este mentionat textul complet al fiecărei fraze de pericol relevante. 

 

4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor, funcţie de căile de expunere relevante: 

In caz de expunere sau daca va simtiti rau: sunati la Centru de informare Toxicologica sau 
prezentati-va la medic. Daca este posibil puneti la dispozitie aceasta Fisa cu date de Securitate.  

În cazul contactului cu ochii: ridicaţi pleoapele şi spălaţi cu multă apă timp de 15 min după care 
prezentati-va la medicul specialist.  

În caz de înghiţire: i se va da accidentatului să înghită multă apă şi se va transporta de urgenţă la 
medic. Nu se induce voma înainte de consultul medical.  

În caz de inhalare: pacientul trebuie transportat imediat la aer curat. Daca nu respira se va 

aplica respiratie artificiala. Daca respira cu greutate se va administra oxigen. Se acorda asistenta 

medicala.  
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În caz de contact cu pielea: se indeparteaza imediat hainele contaminate. Este necesara 

spalarea cu multa apa si sapun timp de 15 minute. Daca simptomele persista se acorda asistenta 

medicala. Hainele si incaltamintea vor fi spalate inainte de reutilizare. 

 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, acute şi întârziate 

Produsul nu este toxic acut prin cai de expunere orale, dermice sau inhalare. 

Produsul presupune un risc de iritare gravă a ochilor si a pielii. 

Poate fi anticipată doar greață după ingerarea substanței. 

 

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

Urmati instructiunile date in sectiunea 4.1. 

 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

 

5.1 Mijloace de stingre a incendiilor 

Nu prezinta pericol de autoaprindere. Nu este exploziv. Nu este auto-inflamabil. Nu este inflamabil. 

Ca agenti de stingere se pot utiliza: stingator cu spumă obişnuită, cu praf si CO2 sau nisip.  

 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Nu sunt 

 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 

Deoarece focul poate duce la produşi de descompunere termică toxici, pompierii vor purta un aparat 
respirator autonom care să protejeze întreaga faţă şi care să funcţioneze la presiunea cerută sau la 
suprapresiune sau echipament complet de protecţie şi măşti cu cartuş filtrant. 
 

5.4.  Alte informaţii 
Reziduurile rezultate de la stingerea incendiului nu se vor deversa în canalele de alimentare cu apă. 
 

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Se utilizeaza haine de protectie, manusi de protective chimica si masca antipraf.  

Se va preveni inhalarea prafului. Se va evita contactul cu pielea si ochii.  

Se va asigura o ventilatie adecvata a spatiului de lucru. 

 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 

Se incearca recuperarea produsului, daca este posibil. Deversările accidentale nu se vor arunca 
direct în cursurile de apă sau la canalizare. 
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6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

6.3.1.  Mod de izolare a unei cantităţi vărsate. 

Deversările se vor absorbi cu material absorbant ( pământ, rumeguş, dolomită).  

6.3.2.  Mod de curăţare a unei cantităţi vărsate 

Dacă e necesar se spală zona contaminată cu multă apă.  

 

6.3.3.  Alte informaţii referitoare la vărsări şi dispersii 

Deşeurile se colectează în recipiente închise etanş. Deşeurile se tratează ca deşeu periculos. 

 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 

Sfaturi aditionale: A se vedea sectiunile 8, 13. 

7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Se va evita deteriorarea fizică a ambalajului.  

Se evita contactul cu pielea si ochii. Se evita inhalarea produsului.  

Se spala mainile dupa utilizarea produsului. Nu se bea si nu se mananca in timpul utilizarii 
produsului.  

 

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

Produsele se depozitează în încăperi uscate şi curate, la temperaturi cuprinse între 15º - 25º C, ferite 
de razele soarelui şi surse de căldură. Produsele se pastreaza in saci de polietilena. 
Nu se impun masuri speciale de depozitare. 

 

7.3 Utilizare finală specifică 

Va rugam sa consultati utilizarile specifice din Sectiunea 1.2 
 

8.  CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 
Preparat fără limită ocupaţională de expunere. 

 
8.1.      Parametri de control 

- protecţie respiratorie: masca de protectie antipraf. Daca emisiile sunt mai mari este necesara o 
masca pentru toata fata cu filtru pentru particule (NIOSH N100 cu filtru). Pentru cazuri speciale 
(urgente) cand nivelul expunerii nu se cunoaste se foloseste o masca pentru toata fata care 
functioneaza la presiune pozitiva. 
- protecţia mâinilor: purtarea manusilor de protectie. 
- protecţia ochilor: purtarea ochelari de protectie, sau masca pentru toata fata. Este recomandat ca 
in spatiul de lucru sa existe surse de apa pentru spalare. 
- protecţia corpului: se va folosi echipament de protectie (salopete protectiva, bocanci, manusi). Se 
indeparteaza hainele contaminate dupa terminarea lucrului.  
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8.2.      Controlul expunerii 
 
8.2.1    Controlul expunerii profesionale 

Masuri generale de protectie si igiena in timpul lucrului: a se spala mainile inaintea pauzelor si la 
terminarea lucrului.  
Nu se mananca, nu se bea si nu se fumeaza in timpul lucrului.  
Sistem de ventilatie: este recomandat a se utiliza un sistem de ventilatie local/general pentru a evita 
expunerea lucratorilor la noxe. Sistemul de ventilatie (exhaustare) local este de preferat deoarece 
controleaza mai bine emisiile si in acelasi timp previne dispersia produsului in tot spatiul de lucru. 
 

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 

9.1.       Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Aspect  Granulat  
Miros  
Culoare 

Inodor  
Nuanta albastra 

pH  Pe produs 6.5 – 8.5  
Punct de inghetare  Sol 40%, -19…-22

0
C  

Punct initial de fierbere  n.a.  
Punct de aprindere  n.a.  
Viteza de evapoare  n.a  
Inflamabilitatea  n.a.  
Limita superioara/inferioara de 
inflamabilitate sau de explozie  

n.a.  

Presiunea de vapori  n.a.  
Densitatea relativa  1,1 ± 0,05 g/cm3 
Solubilitatea  n.a.  
Temperatura de autoaprindere  n.a.  
Vascozitatea  n.a 
Proprietati explozive  n.a.  
Proprietati oxidative  n.a.  

 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

10.1      Reactivitate 

nu este cazul 

10.2     Stabilitate chimică 

Stabil în timp, depozitat in condiţii normale recomandate de producator (spatii inchise, protejate de 
umezeala si curate).  

10.3      Posibilitatea de reacţii periculoase 

nu este cazul 

10.4      Condiţii de evitat 

nu este cazul 

10.5      Materiale incompatibile 

nu este cazul 

10.6      Produşi de descompunere periculoşi 

nu este cazul 
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11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

11.1      Informaţii privind efectele toxicologice 

În concordanţă cu datele disponibile, acest produs nu este toxic. Oricum, trebuie manipulat cu 
atenţie, în concordanţă cu buna practică industrială. Produsul poate avea efecte slabe asupra 
sănătăţii pentru persoanele sensibile prin inhalare şi/sau absorbţie cutanată şi/sau contactul cu ochii 
şi/sau ingestie.  
Corosiune: produsul nu este corosiv 
Iritatia pielii: contactul singular cu substanţa pură provoacă iritaţii. Contactul prelungit cu pielea 
poate cauza o reacţie inflamatorie acută de contact  
Iritarea ochilor: iritant  
Sistem respirator: iritant 
Informaţiile toxicologice şi despre sănătate relevante disponibile pentru componenta 
principala din amestec, substanţa „Trisodium orthophosphate” sunt urmatoarele: 
Toxicitate acută:  
LD50: 7400 mg/kg (oral sobolan) 
Efecte cronice: non-teratogenic, non-mutagenic, non-carcinogenic, non-toxic pentru reproducere  
Efecte asupra sanatatii umane: prin inhalare poate irita sistemul respirator simptomele putand fi 
tuse si dificultati de respiratie. Expunerea intensa prin inhalare poate conduce la distrugerea 
membranelor mucoase si poate cauza bronsite astmatice, pneumonii chimice sau edeme 
pulmonare. Prin ingerare poate cauza iritatii gastrointestinale. Simptomele pot fi: greata,varsaturi si 
diaree. De asemenea poate cauza mici arsuri ale gurii, tractului si stomacului. Daca este de natura 
alcalina afecteaza esofagul si tractul digestiv. In contact cu pielea poate cauza iritatii. Simptomele 
includ inrosire, mancarime si durere. Iritatiile depind de durata expunerii. Efecte mai grave pot 
aparea daca pielea este umeda. In contact cu ochii poate produce iritatii ale acestora chiar pana la 
afectarea corneei. 
Expunerea cronica: Expunerea repetata poate produce iritatii permanente ale pielii si ochilor. 
 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

12.1      Toxicitate 

Produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru mediu. Aceasta insa nu exclude posibilitatea 

contaminarii mediului la deversarea accidentala a unor mari cantitati de produs. 

Informaţiile toxicologice şi despre sănătate relevante disponibile pentru componenta 
principala din amestec, substanţa „Trisodium orthophosphate” sunt: 

LC50(96 ore): 1650 mg/l la pesti 

Produsul este solubil in apa 

12.2.     Persistență și degradabilitate 

Informaţii privind persistenta si degradabilitatea: nedeterminată  

12.3.     Potențial de bioacumulare 

Bioacumulare: nedeterminată  

12.4.     Mobilitate 

Mobilitate: nedeterminată  

12.5.     Rezultatele evaluării PBT și vPvB 

Nu este PBT. 
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12.6      Alte efecte adverse 

Produsul nu se lasă să se infiltreze în ape curgătoare, ape pluviale sau sol. 

 

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

13.1      Metode de tratare a deşeurilor 
Manipularea în siguranţă a deşeurilor: scurgerile sau deversările accidentale care nu pot fi 
recuperate sau reciclate se vor manipula ca reziduuri periculoase. Distrugerea acestora se va face în 
conformitate cu normele şi reglementările legale privind protecţia mediului.  

Gestionarea deseurilor: se face conform legislatiei Uniunii Europeane: 

- Directiva 2006/12/CE privind deseurile. 

- Directiva 1991/689/CEE privind deseurile periculoase. 

 

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 

Transportul se realizează conform reglementărilor RID/ADR (pentru transportul pe cale ferată sau 
rutier) şi IMDG (maritim).  

Produsul nu este periculos din punct de vedere al Reglementărilor de Transport 

 

                               Număr ONU  Clasa de pericol  Cod de clasificare 

RID                   Nu este cazul  Nu este cazul  Nu este cazul 

ADR                   Nu este cazul  Nu este cazul  Nu este cazul 

IMDG                   Nu este cazul  Nu este cazul  Nu este cazul 

ICAO/IATA      Nu este cazul  Nu este cazul  Nu este cazul 

 

15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 

15.1     Regulamente/legislaţie ăn domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice S/A 

Legislaţie: 

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH - privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si 
restrictionarea produselor chimice;  

- Regulamentul(UE) nr.830/20158 de modificare a  Regulamentului (UE) nr.1907/2006.  

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a 
amestecurilor; 

- Regulamentul 528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață si utilizarea produselor biocide. 

Autorizări şi/sau restricţii la utilizare: nu sunt 

Alte reglementări UE, ex. SEVESO: nu este o substanta SEVESO, nu contribuie la reducerea 
stratului de ozon si nu este un poluant organic persistent. 

Reglementări naţionale 

- Legea nr.319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca;  

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru 
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu 
modificari si completari ulterioare. 
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15.2     Evaluarea Securităţii Chimice 

    Nu s-a întocmit un Raport de Securitate Chimică (nu este cazul) 

 

16. ALTE INFORMAŢII 

16.1    Fraze H relevante (număr şi text complet): 

H226 – Lichid si vapori inflamabili; 

H272 - Poate agrava un incendiu; oxidant. 

H302 - Nociv în caz de înghițire; 

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; 

H315 - Provoacă iritarea pielii; 

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor; 

H412 - Nociv pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată. 

 

Recomandări pentru formare profesională: nu necesita recomandari speciale 

Sursa datelor: Fişe cu date de securitate furnizori pentru produsele chimice din amestec si legislatie 
nationala si europeana 

 

16.2     Abrevieri:  

CAS = Chemical Abstract Service (numar unic de inregistrare a fiecarei substante) 

CLP = Classification, Labelling and Packaging (Clasificare, Etichetare și Ambalare - 
Regulamentul CE nr 1272/2008) 

EC = European Comission (Comisia Europeana) 

LC50 = concentratia substantei care cauzeaza o mortalitate de 50 % a populatiei testate 

LD50 = doza mortala de substanta care determina o mortalitate de 50 % a populatiei testate 

ONU = Organizatia Natiunilor Unite 

PBT/ vPvB = persistent, bioacumulativ si toxic/ foarte persistent si foarte toxic 

REACH = Registration, Evaluation, Authorization on CHemichals (Regulamentul CE 1907/2006 
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea produselor chimice) 

 

16.3      Informaţii suplimentare 

Aceste informatii se refera numai la produsul mai sus mentionat si nu pot fi folosite pentru alte 
produse. Prezentul document constituie doar un ghid de utilizare in siguranta a produsului si nu ofera 
nicio garantie asupra produsului in conditii de utilizare neadecvate. 

 




