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1 Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii 
 

· Detalii despre produs 
 

· Denumirea produsului Sulf 80 % WG 

· Număr de înregistrare - 

· Aplicaţia substanţei/preparatului 

• Protecţia plantelor - pesticide agricole utilizate ca fungicide 
 

· Fabricant/Furnizor: 

Sulphur Mills Limited 

604/605, 6th Floor, 
349-Business Point Western Express Highway, Andheri  

(East), 

Mumbai - 400 069,  

India· 

 
· Mai multe informaţii pot fi obţinute la: 

Tel.: + 91 22 – 4345 2222 

Fax: +91 22 4345/2245 

E-mail: sml@sulphurmills.com 

· Informaţii pentru urgenţe: 
 

 
 
 

2. Identificarea pericolelor 
 

· Clasificarea substanței sau a amestecului 

· Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 
 
 
 
 
 

GHS07 
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· Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE 

Xi 
 

 
 
 

Necombustibil 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

· Informaţii despre pericole specifice pentru oameni şi mediu: 

· Sistemul de clasificare: 

Clasificarea este în conformitate cu ultimele liste UE. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 
· Elemente de etichetare 

· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 

· Pictograme pericole 
 

 
 
 
 
 

GHS07 
 
 
 

· Elemente de etichetare care indică pericole: --- 

Nu există 

· Declaraţii de pericole 

Nu există 

· Declaraţii de precauţie 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

P420 Păstraţi departe de alte materiale. 

P270 Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării acestui produs. 

P280 A se purta mănuşi de protecţie/haine de protecţie/protecţie pentru ochi/protecţie pentru faţă.  

P262 Nu expuneţi ochii, pielea sau hainele la produs. 

P301+310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunaţi imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un doctor/medic 

.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

· Denumire în conformitate cu liniile de ghidare UE: 

 
Litera-cod si denumirea pericolului pentru produs: 

Xi 
 
 
 
 

Necombustibil 

 
· Fraze de risc: 

Nu există 
 

· Fraze de siguranţă: 

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S13 A se păstra  departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale 

S20/21: Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării 

S24 A se evita contactul cu pielea 

S37: A se purta mănuşi de protecţie corespunzătoare 

S46 În caz de înghițire, consultați imediat medicul și arătați-i acest recipient sau eticheta 

 
3 Compoziția/Informații despre ingrediente 

 

· Caracterizare chimică 

 
ingrediente: 

 

 
CAS: 7704-34-9 

EINECS: 231-722-6 

 
 

sulf 

 

 
------ 

 
 

80,00% 

 

· Informații suplimentare: Pentru textul integral al frazelor de risc menţionate consultaţi secţiunea 16. 
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4 Măsuri de prim ajutor 
 

Informaţii generale: Îndepărtaţi imediat orice haine atinse de produs. 

· După inhalare: Duceţi persoana la aer curat. Dacă persoana este inconştientă consultaţi medicul. 

· După contactul cu pielea: Spălaţi imediat cu apă şi săpun şi clătiţi bine. 

· După contactul cu ochii: spălaţi zonele afectate cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. 

· După înghiţire: Dacă simptomele persistă, consultaţi medicul. 

· Informaţii pentru doctor: Administraţi un tratament simptomatic şi de susţinere. 
 
 

· Pot apărea următoarele simptome: 

Primele simptome pot fi o combinaţie de senzaţie de greaţă, vomă şi iritarea ochilor şi a tubului bronhic în caz de 

inhalare 
Antidoturi: Nu există antidoturi, administraţi un tratament simptomatic. 

 
5 Măsuri de combatere a incendiilor 

 

Mijloace de stingere adecvate: 

Pulverizare cu CO2, pudră sau apă. Stingeţi incendiile mai mari prin pulverizare cu apă sau utilizând spumă rezistentă la 

alcool. 
· Agenţi de stingere nepotriviţi din motive de siguranţă: Jet de apă 
· Pericole speciale din cauza substanţei, a producerii de combustie sau a gazelor rezultate: 

Produce gaz toxic de dioxid de sulf. 
· Echipament de protecţie: 

Purtaţi haine de protecţie corespunzătoare pentru a evita contactul cu pielea.  

Purtaţi un dispozitiv de protecţie a respiraţiei autonom. 

· Informaţii suplimentare Arde cu o flacără albastră care poate fi greu de detectat în timpul zilei. 

 
6 Măsuri împotriva pierderilor accidentale 

 

Măsuri de precauţie personale: Purtați echipament de protecție. Nu permiteţi accesul persoanelor care nu au protecție. 

· Măsuri de precauţie pentru mediu: A nu se permite scurgerea în canale/ape de suprafaţă sau de adâncime. 

· Metode de curăţare/strângere: Ridicaţi prin mijloace mecanice. 

 
7 Manipulare și depozitare 

 

· Manipulare: 

· Informaţii de siguranţă privind manipularea: A se preveni formarea de aerosoli. 
· Information privind protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor: 

Protejaţi împotriva încărcărilor electrostatice. 
A se ţine departe de surse de aprindere - Este interzis fumatul. 
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· Depozitare: 

· Cerinţe ce trebuie respectate de incintele de depozitare şi recipiente: 

Păstraţi departe de materiale oxidante precum cloraţi, nitraţi. 
Preparatele care conţin sulf pot reacţiona la metale inclusiv la argint şi cupru, rezultând în decolorarea 
metalului. 

 
 

· Informaţii privind depozitarea într-o incintă de depozitare obişnuită: 

A nu se păstra împreună cu materiale şi produse alimentare incompatibile. 
· Informaţii suplimentare privind condiţiile de depozitare: A se păstra la loc răcoros, uscat, bine ventilat. 
· Aplicaţii specifice: Utilizat ca fungicid. 

 

 

8 Controlul expunerii/protecție personală 
 

· Informaţii suplimentare privind design-ul sistemelor tehnice: Nu există date suplimentare; consultaţi secţiunea 7 
 

· Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la punctul de lucru: 

Produsul nu conține cantităţi relevante de substanțe cu valori critice care ar necesita monitorizare la punctul de 
lucru. 

 
· Echipament de protecţie personală: 

· Măsuri de protecţie şi de igienă generale:  

    Nu păstraţi lângă produse alimentare, băuturi sau hrană pentru animale.  

   Îndepărtaţi imediat orice haine atinse şi contaminate Spălaţi mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul lucrului. 

Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. 

· Protecția respiratorie: Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de protecţie a respiraţiei corespunzător. 

 
· Protecţia mâinilor: 

 

  Mănuşi de protecţie 
 
 

Materialul mănuşilor trebuie să fie impermeabil şi rezistent la produs/substanţă/preparat. 

· Materialul mănuşilor 

Selecţia de mănuşi corespunzătoare nu depinde numai de material, ci şi de alte elemente de calitate 
şi variază de la producător la producător. Deoarece produsul este un preparat de substanţe, 
rezistenţa materialului mănuşilor nu poate fi calculată premergător şi aşadar trebuie verificată înainte de aplicaţie. 
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· Timp de penetrare a materialului mănuşilor 

Timpul de penetrare exact trebuie să fie stabilit de către fabricantul mănuşilor de protecţie şi trebuie să fie 
respectat. 

· Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie 
· Protecția corpului: Echipament protector de lucru 

 

 
 

9 Proprietăţi fizico-chimice 
 

· Informații generale 

· Consistenţă: 

Formă: Granule 

Culoare: Maro 

· Miros: miros de sulf 
 

· Schimbare de condiţie 

Punct de topire/Interval de topire: nedeterminat 

Punct de fierbere/ Interval de fierbere: 445°C 
 

· Punct de aprindere: Nu este cazul 
 

Temperatură de aprindere 260 °C 
 

Auto-aprindere produsul nu se auto-aprinde 
 

· Pericol de explozie: produsul nu prezintă pericol de explozie 
 

· Densitate: 0,88 g/ml 
 

· Solubilitatea în /miscibilitatea cu 

apa: insolubil 
 

Componenta solvent: organic: 0.00% , VOC(CE) 0.00 % 
 

 
Componenta solidă: 100,00% 

 

 
Informații suplimentare: Temperatură critică: 1040°C Presiune critică: 11800 kPa 
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10 Stabilitate și reactivitate 
 

· Descompunere termală/condiţii care trebuie evitate: 

A se păstra departe de căldură, aer sau 
umezeală.  

A se păstra departe de căldură excesivă 
· Materiale de evitat: Incompatibil cu materiale oxidante. 

· Reacţii periculoase Reacţionează violent cu oxidanţi puternici. 

· Produse de descompunere periculoase: 

La combustie, formează gaze de oxizi de sulf, toxice şi corozive, inclusiv dioxid de sulf.  
 

 
11 Informaţii toxicologice 

 

· Toxicitate acută: 
 

· Valorile LD/LC50 care sunt relevante pentru clasificare: 

7704-34-9 sulf 

Orală 
Pentru piele 

La inhalare 

LD 50 
LD 50 

LC 50 (4 ore) 

> 5000 mg/kg (şobolan) 

> 2000 mg/kg (şobolan) 

>2,63 mg/L în aer 

(şobolan) 
 

· Efect primar iritant: 

· pentru piele: nu este iritant pentru piele 
· pentru ochi: iritare minimă pentru ochi 
· Sensibilizare: Nu se cunoaşte nici un efect de sensibilizare. 

 
· Informaţii toxicologice suplimentare: 

------ 

 
· Toxicitate cu doză repetată 

Specie: Şobolan 
Perioadă de expunere: 100 de zile 
NOAEL: 56 mg/kg b.w 

Rezultat: Nu au fost găsite efecte sistemice. 

 
· efecte CMR (carcinogeneză, mutageneză şi toxicitate pentru reproducere) 

Mutageneză: Conform testului Ames substanţa a fost determinată ca fiind non-mutagenă. 
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12 Informaţii ecologice 
 

Practic fără toxicitate pentru oameni sau animale 
 

 
· Efecte toxice pentru mediu: 

 
7704-34-9 sulf 

 

LC50(96 ore) 

LC50(48 ore) 

LD50 

> 100 mg a.i./l („Brachydanio rerio”(peşti, apă dulce) 
 
>100mg/l („daphnia”) 

 
>2000 mg/kg („bobwhite quils”) 

 

 
 
 

Informaţii ecologice suplimentare: 

· Observaţii generale: 
Clasa de pericol pentru apă 1 (Regulamentul german) (Auto-evaluare): puţin periculos pentru apă 
Nu lăsaţi produsul să ajungă nediluat sau în cantităţi mari în ape subterane, în cursuri de apă sau în sistemul de 
canalizare. 

· 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB: - 

 
13 Informații privind evacuarea 

 
· Produs: 

· Recomandare 

A nu se evacua împreună cu deşeuri casnice. Nu lăsaţi produsul să ajungă in sistemele de canalizare. 
· Catalogul european al deşeurilor 20 01 19* pesticide  

 

· Ambalaje necurăţate: 

· Recomandare: Evacuarea trebuie realizată în conformitate cu regulamentele oficiale. 
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   14 Informaţii privind transportul 
 
 

Nr. ONU: 1350 

 
Clasa: 4.1 

 
Grupa de ambalare: III 

 
15 Informații privind 

reglementările aplicabile 
 

· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 

· Pictograme privind pericolele Consultaţi secţiunea 2 
· Cuvânt de semnalizare: Avertizare 
· Declaraţii privind pericolele Consultaţi secţiunea 2 

· Declaraţii de precauţie Consultaţi secţiunea 2 
 

· Etichetare în conformitate cu liniile de ghidare UE: 
 

· Fraze de risc: Consultaţi secţiunea 2 
 

· Fraze de siguranţă: Consultaţi secţiunea 2 

· Evaluare privind siguranţa chimică: 

O evaluare privind siguranţa chimică nu a fost realizată şi va fi disponibilă la momentul înregistrării REACH. 

 
· Reglementări naționale: 

· Alte reglementări, limitări şi prevederi de interzicere 

·  Substanţă cu grad foarte mare de risc (SVHC) conform REACH, Articolul 57 

Substanţa nu este pe lista de SVHC 

 
16. Alte informații 

Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele noastre actuale. Acestea nu trebuie, însa, să reprezinte o garanție 

pentru nici una din proprietățile specifice ale produsului şi nu stabilesc o relație contractuală legal valabilă. 
 

· Fraze de risc 

relevante 

Nu există 
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Departamentul care a emis Fişa tehnică de securitate: Departamentul pentru siguranţa produselor 

· Abrevieri și acronime: 

ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional al produselor periculoase 

 

 

RID: Acordul european privind transportul feroviar internațional al produselor periculoase IMDG: Codul maritim 

internaţional al mărfurilor periculoase 

IATA: Asociaţia Internaţională de Transport Aerian 

IATA-DGR: Regulamentele pentru produsele periculoase ale Asociaţiei Internaţionale de Transport Aerian (IATA)  

ICAO: Organizaţia Internațională a Aviației Civile 

ICAO-TI: Instrucţiuni tehnice ale Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO)  

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice VOC: Compuşi organici volatili (SUA, 

UE) 

LC50: Concentraţie letală, 50 procente 

LD50: Doză letală, 50 procente 


