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Agro-Feed 23-7-23+ME 
FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 453/2010 

Data emiterii: 05.12.2011                   Data revizuirii: 30.04.2015                      Versiune: 2.0 

 

SECłIUNEA 1. Identificarea substanŃei/amestecului şi a companiei/întreprinderii 
  

1.1. Identificarea produsului 
 

Forma produsului : Mixt 
Nume : Poly-Feed 5.0.0 neclasificat 
Sinonime : Poly-Feed GG / Poly-Feed Picătură / Poly-Feed Foliar / Poly-Feed Mar / Multifeed / Haifa Solubil /    

  Soluplant / Eure-ka 
Grup de produse : Amestec 
 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanŃei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 

1.2.1. Utilizări relevante identificate 
Categoria principală de utilizare : Îngrăşământ 
Utilizarea substanŃei/amestecului : Îngrăşământ 
  

1.2.2. Utilizări nerecomandate 
Nu există informaŃii suplimentare disponibile. 

 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate (FDS) 
 
Furnizor Distribuitor  
Haifa Chemicals Haifa Chemicals Northen Europe  
P.O.Box 15011 Matam Generaal de Wittelaan 17, bus 16, B-2800 Mechelen, Belgia  
3190500 Haifa - Israel Mechelen - Belgia 
T +972-74-7373737 - F +972-74-7373733 T +32-15-270811 - F +32-15-270815  
Regulatory@haifa-group.com - www.haifa-group.com NorthWestEurope@haifa-group.com - www.haifa-group.com 
 
 
1.4. Numere de telefon de urgenŃă 
 
Număr de urgenŃă :  +972-48469603/4     

 +972-48469603/4     
       

łară  OrganizaŃie/Companie  Adresă  Număr de urgenŃă 

MAREA BRITANIE 
 Serviciul NaŃional de Informare privind IntoxicaŃiile 
(Centru Belfast) 
Spitalul Royal Victoria 

 

Grosvenor Road 
BT12 6BA Belfast 

 0844 892 0111 
(MB, doar Luni – Vineri, între 

orele 8:00-18:00) 

   

   

   
       

MAREA BRITANIE 
 Serviciul NaŃional de Informare privind IntoxicaŃiile 
(Centru Birmingham) 
City Hospital 

 

Dudley Road 
B18 7QH Birmingham 

 0844 892 0111  
(MB, doar Luni – Vineri, între 

orele 8:00-18:00) 

   

   

   
       

MAREA BRITANIE 
 Serviciul NaŃional de Informare privind IntoxicaŃiile 
(Centru Cardiff) 
Gwenwyn Ward, Llandough Hospital 

 

Penarth 
CF64 2XX Cardiff 

 0844 892 0111  
(MB, doar Luni – Vineri, între 

orele 8:00-18:00) 

   

   

   
       

MAREA BRITANIE 
 Serviciul NaŃional de Informare privind IntoxicaŃiile  
Edinburgh  
Royal Infirmary of Edinburgh 

 

51 Little France Crescent 
EH16 4SA Edinburgh 

 0844 892 0111  
(MB, doar Luni – Vineri, între 

orele 8:00-18:00) 

   

   

   
       

MAREA BRITANIE 
 Serviciul NaŃional de Informare privind IntoxicaŃiile 
(Centru Newcastle) 
Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 

 Claremont Place 
Newcastle-upon-Tyne 
NE1 4LP Newcastle 

 0844 892 0111  
(MB, doar Luni – Vineri, între 

orele 8:00-18:00) 

   

   

   

   

 
 

 
SECłIUNEA 2. Identificarea riscurilor 
 
2.1. Clasificarea substanŃei sau a amestecului în concordanŃă cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Neclasificat. 
 
2.2. Elemente ale etichetei 
 

Etichetare în concordanŃă cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Nicio etichetare aplicabilă. 
 
2.3. Alte riscuri 
 

Nu există informaŃii suplimentare disponibile. 
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SECłIUNEA 3. CompoziŃie/informaŃii despre ingrediente 
 
3.1. SubstanŃă 
 

Nu se aplică. 
 
3.2. Amestec 
 
 

Nume Product identifier % 
Clasificare după 

Regulamentul (CE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Azotat de potasiu 
Număr CAS: 7757-79-1 
Număr CE: 231-818-8 
Număr REACH: 01-2119488224-35 

< 54 Ox. Sol. 3, H272 

 

Testul complet al formulărilor H: vedeŃi SecŃiunea 16. 
 
 
SECłIUNEA 4. CompoziŃie/informaŃii despre ingrediente 
 
4.1. Descrierea măsurilor de prim-ajutor 
 
Măsuri generale de prim-ajutor : VerificaŃi funcŃiile vitale. InconştienŃă: menŃineŃi o respiraŃie adecvată. Stop 

respirator: respiraŃie artificială sau oxigen. Stop cardiac: efectuaŃi resuscitarea. 
Victimă conştientă, cu dificultăŃi de respiraŃie:  aşezaŃi pe scaun. Victimă în stare de 
şoc: întindeŃi pe spate, cu picioarele uşor ridicate. Vomă: preveniŃi 
asfixierea/pneumonia de aspiraŃie. PreveniŃi răcirea prin acoperirea victimei (fără 
încălzire). ContinuaŃi să urmăriŃi victima. OferiŃi ajutor psihologic. PăstraŃi victima 
calmă, în repaos. În funcție de starea victimei: medic/spital. Nu daŃi niciodată alcool 
victimei. 

Măsuri de prim-ajutor după inhalare : ScoateŃi victima la aer curat. Probleme respiratorii: consultaŃi un medic / serviciul 
medical. 

Măsuri de prim-ajutor după contactul cu pielea : ClătiŃi cu apă, eventual şi săpun. Nu aplicaŃi agenŃi de neutralizare (chimici). DuceŃi 
victima la medic dacă iritaŃia persistă. 

Măsuri de prim-ajutor după contactul cu ochii : ClătiŃi cu apă. Nu aplicaŃi agenŃi de neutralizare. DuceŃi victima la oftalmolog dacă 
iritaŃia persistă. 

Măsuri de prim-ajutor după ingerare : În cazul în care sunt înghiŃite cantităŃi mari din acest produs, chemaŃi imediat un 
medic. Nu induceŃi voma decât la indicaŃia personalului medical. Nu administraŃi 
nimic pe cale bucală unei persoane în stare de inconştienŃă. 

 
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate  
 
Simptome/leziuni : Efectul la expunere nu este cunoscut. 
 
4.3. IndicaŃii cu privire la asistenŃa medicală imediată şi la tratamentele speciale necesare  
 

MenŃiuni către medic: Nu există un antidot specific, personalul medical este rugat să contacteze Centrul de Informare privind 
IntoxicaŃiile. Toate tratamentele ar trebui să fie bazate pe semne şi simptome de disconfort observate la pacient. Trebuie luată în 
considerare posibilitatea ca pacientul să fi fost expus excesiv şi la alte produse decât cel în cauză.  
 
 

SECłIUNEA 5. Măsuri de combatere a incendiilor 
 
5.1. Mijloace de stingere 
 

Mijloace adecvate de stingere  : MEDIU DE STINGERE PENTRU INCENDIILE EXTINSE 
Mijloace neadecvate de stingere  : Nu există 
 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanŃa sau amestecul în cauză 
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Pericol de foc  : PERICOL DE INCENDIU DIRECT. Necombustibile. PERICOL DE INCENDIU INDIRECT. 
Promovează combustia. ReacŃii care implică un pericol de incendiu: a se vedea "Reactivitate 
pericol". 

Reactivitate în caz de incendiu : Acest material creşte riscul de incendiu şi se poate adăuga combustia 
Produse periculoase de 
descompunere în caz de incendiu 

: Oxizi de potasiu şi oxizi de azot 

 
5.3. Recomandări pentru pompieri 
 
Măsuri de precauŃie la foc : Expunerea la foc/căldură: păstrați direcŃia opusă vântului. Expunerea la foc /căldură: luaŃi în 

considerare evacuarea. Expunerea la foc/căldură: să aveŃi uşi şi ferestre în imediata apropiere. 
InstrucŃiuni de luptă împotriva 
incendiilor 

: RăciŃi rezervoarele /tobele cu jet de apă/ scoateŃi-le în siguranță. Nu mişcaŃi încărcătura dacă 
este expusă la căldură. Se diluează gazele toxice cu jet de apă. 

ProtecŃie în timpul luptei împotriva 
incendiilor 

: Expunerea la căldură/ incendiu: aparat de aer comprimat / oxigen. 

Alte informaŃii : MutaŃi recipientele din zona de incendiu, dacă este posibil să faceŃi acest lucru fără riscuri. 
 
 

SECłIUNEA 6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
 
6.1. PrecauŃii personale, echipament de protecŃie şi proceduri de urgenŃă 
 
6.1.1. Pentru personalul care nu este de urgenŃă 
 
Echipament de protecŃie : Mănuşi. Echipament de protecŃie. Producere nor de praf: aparat de compresie aer/oxigen. 

Risc de reactivitate: aparat de compresie aer/oxigen. Risc de reactivitate: costum etanş la 
gaze. 

Proceduri de urgenŃă : MarcaŃi zona de pericol. PreveniŃi formarea norilor de praf, de exemplu prin umectare. Fără 
foc deschis. PăstraŃi containerele închise. În caz de reacŃii periculoase: păstraŃi direcŃia opusă 
vântului. În caz de pericol de reactivitate: luaŃi în considerare evacuarea. 

Măsuri în caz de eliberare a prafului : În cazul producŃiei de praf: păstraŃi direcŃia opusă vântului. Producerea de praf: să aveŃi uşi şi 
ferestre în imediata apropiere. 

 
 

6.1.2. Pentru răspuns de urgenŃă 
 

Nu sunt disponibile informaŃii suplimentare. 
 
6.2. PrecauŃii pentru mediul înconjurător 
 

Nu lăsaŃi această substanŃă chimică să intre în mediul înconjurător. A se păstra departe de canalele de scurgere, de apele de 
suprafaŃă şi cele subterane. 
 
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăŃenie 
 

Pentru izolare : IzolaŃi substanŃa eliberată, puneŃi-o în recipiente adecvate. ConsultaŃi secŃiunea 
"Manipularea materialului" pentru a selecta materialul pentru containere. ConectaŃi scurgerea, 
tăiaŃi alimentarea. BlocaŃi scurgerile solide. DoborâŃi/diluaŃi norul de praf cu jet de apă. În cazul 
unei reacŃii: diluaŃi  gazul/vaporii toxici cu jet de apă. łineŃi cont de apa toxică/corozivă 
provenită din precipitaŃii. 

Metode pentru curăŃare : PreveniŃi dispersia prin acoperirea cu nisip/pământ uscat. AdunaŃi scurgerile solide în 
containere închise. ConsultaŃi secŃiunea  "Manipularea materialului" pentru a selecta materialul 
pentru containere. Deversările nu trebuie să se întoarcă în ambalajul original. CurăŃaŃi 
suprafețele contaminate cu exces de apă. SpălaŃi hainele şi echipamentele după manipulare. 

Alte informaŃii : UtilizaŃi un instrument pentru a aduna materialul solid şi puneŃi-l într-un recipient adecvat 
pentru deşeuri etichetate. Nu amestecaŃi cu rumeguş sau alte materiale combustibile. EvitaŃi 
crearea unor condiŃii de praf şi preveniŃi împrăştierea de către vânt. PăstraŃi departe de firele 
de apele curgătoare.  

 
6.4. Trimiteri către alte secŃiuni 
 

ConsultaŃi SecŃiunea 13 pentru informaŃii suplimentare privind tratarea deşeurilor. 
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SECłIUNEA 7. Manipularea şi depozitarea 
 
7.1. PrecauŃii pentru manipularea în condiŃii de siguranŃă 
 
Riscuri suplimentare în caz de 
procesare 

: MinimizaŃi generarea şi acumularea de praf. 

PrecauŃii pentru manipularea în 
condiŃii de siguranŃă 

: PăstraŃi departe de flăcări deschise/căldură. EvitaŃi inhalarea de praf. Nu atingeŃi de ochi, 
piele sau haine. 

Măsuri de igienă : Mâncatul, băutul şi fumatul sunt interzise în zonele în care se lucrează cu acest produs, unde 
este depozitat şi procesat. Lucrătorii trebuie să se spele pe mâini şi pe faŃă înainte de a 
mânca, bea şi fuma. ÎndepărtaŃi îmbrăcămintea contaminată şi echipamentul de protecŃie 
înainte de a pătrunde în zonele de alimentaŃie.  

 
7.2. CondiŃii pentru depozitare în condiŃii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităŃi 
 
CondiŃii de depozitare : PăstraŃi recipientul închis ermetic. PăstraŃi în ambalajul original. 
Produse incompatibile : Acizi puternici. Baze puternice. 
Temperatura de depozitare : 20 °C  
Surse de căldură şi aprindere : PĂSTRAłI SUBSTANłA DEPARTE DE: surse de căldură. 
Interziceri de depozitare în amestec : PĂSTRAłI SUBSTANłA DEPARTE DE: materiale inflamabile, agenŃi de reducere, acizi 

(puternici), metale, materiale organice. 
Zona de depozitare : DepozitaŃi într-o zonă uscată. Boxă ignifugă. Clădire de sine stătătoare. AsiguraŃi îndeplinirea

cerinŃelor legale. 
Reguli speciale privind ambalarea : CERINłE SPECIALE: închidere; curăŃenie; etichetare corectă; îndeplinirea cerinŃelor legale. 

AsiguraŃi păstrarea ambalajelor fragile în containere solide. 
 
 

7.3. Utilizare finală specifică(e) 
 

Nu există informaŃii suplimentare disponibile. 
 
 

SECłIUNEA 8. Controlul expunerilor/protecŃia personală 
 
8.1. Parametri de control 
 
Azotat de potasiu (7757-79-1) 
DNEL/DMEL (Muncitori) 
Acut - efecte sistemice, dermice : 20,8 mg/kg corp/zi 
Acut - efecte locale, inhalare : 36,7 mg/m3 
DNEL/DMEL (PopulaŃie generală) 
Acut - efecte sistemice, orale : 12,5 mg/kg corp/zi 
Acut - efecte locale, inhalare : 10,9 mg/m3 
Termen lung – efecte sistemice, 
dermice 

: 12,5 mg/kg corp/zi 

PNEC (Apă) 
PNEC acvatic (apă dulce) : 0,45 mg/l 
PNEC acvatic (apă marină) : 0,045 mg/l 
 

 
8.2. Controale ale expunerii 
 
Controale tehnice adecvate : UtilizaŃi incintele, ventilaŃia locală de evacuare sau alte controale tehnice pentru a menŃine 

concentraŃiile din aer sub limitele de expunere recomandate. În cazul în care operaŃiunile 
utilizatorului generează praf, fum sau ceaŃă, utilizaŃi ventilaŃia pentru a menŃine expunerea la 
substanŃele contaminante aeropurtate sub limita de expunere. 

Echipament individual de protecŃie : Mască de particule de unică folosinŃă. Mănuşi. Ochelari de protecŃie. Echipament de 
protecŃie. 

Materiale pentru echipament de 
protecŃie 

: OFERĂ O REZISTENłĂ BUNĂ: cauciucul butil, nepren, cauciuc. OFERĂ O REZISTENłĂ 
SCĂZUTĂ: fibre naturale. 

ProtecŃia mâinilor : Mănuşi. 
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ProtecŃia ochilor : Ochelari de protecŃie. În cazul producerii de praf: ochelari de protecŃie. 
ProtecŃia pielii şi corpului : Îmbrăcăminte de protecŃie. 
ProtecŃie respiratorie : Producerea de praf: mască de praf cu filtru de tip P2. 
 

 

 

 

 

 

 

SECłIUNEA 9. ProprietăŃi fizice şi chimice 
 

9.1. InformaŃii privind proprietăŃile fizice şi chimice de bază 
 

Starea fizică : Solidă 
Aspect : Solid cristalin. Pulbere cristalină. 
Culoare : Albastru. Verde. Roşu. Galben. 
Miros : Inodor 
Prag acceptare miros : Nu există date disponibile. 
pH : Nu există date disponibile. 
Rata de evaporare relativă (butilacetat = 1) : Nevolatil 
Punct de topire : 334 °C (Azotat de potasiu) 
Punct de îngheŃ : Nu există date disponibile. 
Punct de fierbere : Nu se aplică. 
Punct de aprindere : Nu se aplică. 
Temperatură de autoaprindere : Nu se aplică. 
Temperatură de descompunere : 400 °C (Azotat de potasiu) 
Inflamabilitate (solid, gaz) : Neinflamabil 
Presiune de vapori : Nu se aplică. 
Densitate relativă de vapori la 20 °C : Nu există date disponibile. 
Densitate relativă : Nu există date disponibile. 
Solubilitate : Nu se aplică. 
Log Pow : Nu există date disponibile. 
Vâscozitate, cinematică : SubstanŃă non-vâscoasă 
Vâscozitate, dinamică : Nu există date disponibile. 
ProprietăŃi explozive : Produsul nu prezintă pericol de explozie (pe baza structurii moleculare). 
ProprietăŃi oxidante : Nu există date disponibile. 
Limite de explozie : Nu există date disponibile. 
 

9.2. Alte informaŃii 
 

Energie minimă de aprindere : Nu se aplică. 
SADT (temperatura autoaccelerată de descompunere) : Nu se aplică. 
ConŃinut de compuşi organici volatili : Nu se aplică.  
 

SECłIUNEA 10. Stabilitate şi reactivitate 
 

10.1. Reactivitate 
 

Nu există informaŃii suplimentare disponibile. 
 
10.2. Stabilitate chimică 
 

Stabil în condiŃii normale. 
 

10.3. Posibilitate de reacŃii periculoase 
 

În condiŃii normale de depozitare şi utilizare, nu vor apărea reacŃii periculoase. 
 
10.4. CondiŃii pentru a evita 
 

Condiții de praf, umiditate extremă şi căldură în exces. 
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10.5. Materiale incompatibile 
 

Baze puternice. Acizi puternici. Agent oxidant. 
 
10.6. Produse de descompunere periculoase 
 

Produsul nu se descompune, în condiŃii de utilizare normală. 
 

 
SECłIUNEA 11. InformaŃii toxicologice 
 

11.1. InformaŃii privind efectele toxicologice 
 
Toxicitate acută  : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
 

Azotat de potasiu (7757-79-1) 
LD50 oral, şobolani : 2000 mg/kg 
LD50 dermic, şobolani : 5000 mg/kg 
LC50 inhalare, şobolani (Praf – mg/l/4h) : 0,527 mg/l/4h 
 

Corodarea / iritarea pielii : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Lezarea/iritarea gravă a ochilor : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Cancerigenitate : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Toxicitate pentru reproducere : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
Toxicitate specifică de organ-Ńintă 
(expunere unică) : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 

Toxicitate specifică de organ-Ńintă 
(expunere repetată) : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 

Pericol prin inhalare : Neclasificat (pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite) 
 

 
SECłIUNEA 12. InformaŃii ecologice 
 

12.1. Toxicitate 
 

Ecologie – aer   : Neclasificat ca fiind periculos pentru stratul de ozon (Regulamentul CE nr. 1005/2009) 
 

Azotat de potasiu (7757-79-1) 
LC50 peşti 1 : 162 mg/l (96 h; Peşti; Mortal) 
EC50 alte organisme acvatice 1 : ≥ 490 mg/l 48h; Daphnia 
LC50 peşti 2 : ≤ 1378 mg/l 
NOEC (acut) : 1700 mg/l alge 
TLM peşti 1 : 3000 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus) 
TLM peşti 2 : 162 mg/l (96 h; Gambusia affinis) 
Prag limită alte organisme acvatice 1 : 39 mg/l (96 h; Daphnia magna) 
Prag limită alte organisme acvatice 2 : 490 mg/l (48 h; Daphnia magna) 

 
12.2. PersistenŃă şi degradabilitate 
 

Azotat de potasiu (7757-79-1) 
PersistenŃă şi degradabilitate : În principiu, doar procesele abiotice de degradare sunt relevante pentru substanŃă. În 

soluŃii apoase, substanŃa se va disocia în ioni de potasiu şi azotat. În condiŃii anoxice, 
denitrificare are loc şi azotatul este în cele din urmă transformat în azot molecular, ca 
parte a ciclului azotului. 

Cererea de oxigen biochimic (BOD) : Nu se aplică. 
Cererea de oxigen chimic (COD) : Nu se aplică. 
ThOD : Nu se aplică. 
BOD (% din ThOD) : Nu se aplică. 
 
12.3. PotenŃial de bioacumulare 
 

Azotat de potasiu (7757-79-1) 
Log Pow : <1 Nu este de aşteptat să bioacumuleze. 
PotenŃial de bioacumulare : Nu există date disponibile legate de bioacumulare.. 
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12.4. Mobilitate în sol 
 

Azotat de potasiu (7757-79-1) 
Ecologie – sol  : Coeficientul de partiŃie sol/apă (Koc): PotenŃial scăzut de absorbŃie. 
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB   
Nu sunt disponibile informaŃii suplimentare. 
 
12.6. Alte efecte adverse 
 

SubstanŃe care contribuie la eutrofizare           : NitraŃi 
 

 
SECłIUNEA 13. ConsideraŃii privind eliminarea 
 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
 
LegislaŃia regională (deşeuri) : Directiva 2008/98 / CE privind deşeurile, din 19 noiembrie 2008: În funcŃie de ramura 

industriei şi procesul de producŃie, de asemenea, alte coduri EURAL pot fi aplicabile. 
Metode de tratare a deşeurilor : Deşeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările de control al mediului 

naŃionale, judeŃene şi locale. 
Recomandări de eliminare a apelor 
reziduale 

: Containerele goale trebuie să fie luate pentru reciclare, recuperare sau eliminare a 
deşeurilor. 

Recomandări de eliminare a deşeurilor : Eliminarea deşeurilor, în conformitate cu reglementările locale şi/sau naŃionale. 
Deşeurile periculoase nu se amestecă împreună cu alte deşeuri. Diferite tipuri de deşeuri 
periculoase nu trebuie amestecate între ele, dacă acest lucru ar putea atrage după sine 
un risc de poluare sau de a crea probleme pentru gestionarea ulterioară a deşeurilor. 
Deşeurile periculoase sunt gestionate în mod responsabil. Toate entităŃile care 
depozitează, transportă sau manipulează deşeuri periculoase trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a preveni riscurile de poluare sau de afectare a oamenilor sau 
animalelor. Precipitat/ făcut insolubil. A se elimina la o groapă de gunoi autorizată (Clasa 
I). Nu evacuaŃi în apele de suprafaŃă. 

InformaŃii suplimentare : LWCA (Olanda): categoria KGA 05. deşeuri periculoase în conformitate cu Directiva 
2008/98 / CE. 

Codul Listei europene a deşeurilor (LoW) : 06 10 02 * - deşeuri cu conŃinut de substanŃe periculoase 
 

 
SECłIUNEA 14. ConsideraŃii privind eliminarea 
 

În conformitate cu ADR / RID / IMDG / IATA / ADN. 
 

14.1. Număr UN 
 

Nu este reglementat pentru transport. 
 

14.2. Nume de transport adecvat UN 
 

Nume de transport (ADR) : Nu se aplică. 
Nume de transport (IMDG) : Nu se aplică. 
Nume de transport (IATA) : Nu se aplică. 
Nume de transport (ADN) : Nu se aplică. 
Nume de transport (RID) : Nu se aplică. 
 

14.3. Clasă(e) de pericol transport 
 

ADR  
Clasă de pericol transport (ADR) : Nu se aplică. 
IMDG  
Clasă de pericol transport (IMDG) : Nu se aplică. 
IATA  
Clasă de pericol transport (IATA) : Nu se aplică. 
ADN  
Clasă de pericol transport (ADN) : Nu se aplică. 
RID  
Clasă de pericol transport (RID) : Nu se aplică. 
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14.4. Grupa de ambalare 
 

Grupa de ambalare (ADR) : Nu se aplică. 
Grupa de ambalare (IMDG) : Nu se aplică. 
Grupa de ambalare (IATA) : Nu se aplică. 
Grupa de ambalare (ADN) : Nu se aplică. 
Grupa de ambalare (RID) : Nu se aplică. 
 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
 

Pericole pentru mediu : Nu 
Poluant marin : Nu  
Alte informaŃii : Nu există informaŃii suplimentare disponibile. 
 

14.6. PrecauŃii speciale pentru utilizatori 
 

Transportul pe uscat  
Reglementări privind transportul (ADR) : Nu se aplică. 

Transportul pe mare  
Reglementări privind transportul (IMDG) : Nu se aplică. 
Transportul aerian  
Reglementări privind transportul (IATA) : Nu se aplică. 

Transportul pe căile navigabile interne  
Reglementări privind transportul (ADN) : Nu se aplică. 
Nu fac obiectul ADN : Da 

Transportul pe calea ferată  
Reglementări privind transportul (RID) : Nu se aplică. 
Servicii transportare interzise (RID) : Nu 
 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 șșșși Codul IBC 
 

Nu se aplică. 
 
 

SECłIUNEA 15. ConsideraŃii privind eliminarea 
 

15.1. SiguranŃă, sănătate şi reglementări de mediu / legislaŃie specifică pentru substanŃa sau amestecul în 
cauză 
 

15.1.1. Reglementări UE 
 

Nu conŃine substanŃe cu restricŃii din Anexa XVII 
Nu conŃine nicio substanŃă pe lista de candidate REACH 
Nu conŃine substanŃe din Anexa XIV REACH 

ConŃinut VOC : Nu se aplică. 
 

15.1.2. Reglementări naŃionale 
 

Nu sunt disponibile informaŃii suplimentare. 
 

15.2. Evaluarea securităŃii chimice 
 

O evaluare a securităŃii chimice a fost efectuată 
 

Pentru următoarele substanŃe din acest amestec o evaluare a securităŃii chimice a fost efectuată 

azotat de potasiu 
 

 
SECłIUNEA 16. Alte informaŃii 
 

Textul integral al frazelor H- şi EUH-: 
Ox.Sol. 3 : SubstanŃe solide oxidante, Categoria 3 
H272 : Poate agrava un incendiu; oxidant  
 

SDS EU (REACH Anexa II) 

 

Această informaŃie se bazează pe cunoştinŃele noastre actuale şi este destinat să descrie produsul doar în scopul sănătăŃii, siguranŃei şi numai cerinŃelor de mediu. Aceasta nu ar trebui, 
prin urmare, interpretată ca garantând orice proprietate specifică a produsului. 


