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1. DATE DE IDENTIFICARE 
1.1. Denumirea comercială …………………………     SARE TS 15 

1.2.  Domeniu de utilizare…………………………… Încălzirea metalelor 

1.3. Informaţii privind                                          ATTAS S.r.l. 
producătorul/furnizorul….                          Corso Susa, 31 – CASELETTE (TO)                   

 

2. COMPOZIŢIE / INFORMAŢII CU PRIVIRE LA INGREDIENTE 
 

Substanţele conţinute, considerate periculoase conform directivei 67/548 CEE şi clasificării 
corespunzătoare: 
 
2.1.  Caracterizare chimică : 

* Amestec de nitriţi şi nitraţi alcalini. 
*= Identitate şi/sau procentaj cu character rezervat. (Par. 1 Art. 7 directiva 83/739/CEE) 

 

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
Denumirea pericolului / indicaţii speciale privind pericolele pentru om şi mediu. 
 
3.1 Avertizări generale: 
     Produsul este toxic. 
     Pătrunde în organism pe cale cutanată/mucoasă, respiratorie, (orală/digestivă) 
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Primele simptome cauzate de expunere 
 
Căi respiratorii: în prezenţa fumurilor, vaporilor, iritaţie foarte puternică. 
Aparatul digestiv: arsuri bucale, stomacale, greaţă, vărsături cu sânge, diaree şi stare de indispoziție 
generală. 
Simptome generale: stare de rău, puls ridicat, palpitaţii, leşin şi stare de leşin. 

 

4. MĂSURI PENTRU AJUTOR DE URGENŢĂ 
 
Mijloace speciale disponibile la faţa locului: duş de urgenţă, butelii de oxigen. 

4.1. Piele şi ochi: 
Spălaţi cu multă apă ochii şi părţile contaminate ale corpului. 

4.2. În caz de inhalare: 
În caz de inhalare a gazului nitros, solicitaţi ajutorul medicului şi ţineţi sub observaţie persoana 
bolnavă timp de 48 de ore. 
În caz de inhalare mai gravă, administraţi oxigen, menţineţi persoana la temperatură caldă şi 
aplicaţi respiraţie artificială doar în caz de stop respirator. 

4.3. În caz de ingestie: 
În caz de ingestie accidentală, provocaţi imediat voma: beţi apă caldă cu sare de masă. 
Administraţi Natrium Sulfurium (1 linguriţă în 4 litri de apă). Solicitaţi asistenţă medicală în 
funcţie de simptome şi menţineţi inima sub observaţie: nitritul de sodiu acţionează ca producător 
de methemoglobină.  

 

5. MĂSURI ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
 
Îndepărtaţi sacii din zona de incendiu. 

5.1.  Mijloace adecvate de stingere:                                    Apă, apă pulverizată. 

5.2.  Materiale împotriva incendiilor de evitat:                NU UTILIZAŢI NICIODATĂ CO₂ 

5.3. Riscuri derivate din combustia produsului:               Se formează gaze toxice (NOₓ). 

5.4. Echipament de protecţie adecvat:                              Eliminaţi vaporii cu ajutorul apei 
pulverizate.                         

                                                                                                 Îndepărtaţi persoanele prezente şi asiguraţi-vă     
                                                                                                că nu sunt afectate de fum. 

 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE PIERDERI ACCIDENTALE 
6.1  În cazul în care se dispersează în jur cantităţi mici de produs, încercaţi să le adunaţi mecanic; în caz 
că sarea nu poate fi utilizată din cauza poluării sale, trebuie eliminată conform prevederilor legale. 
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7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
 

7.1. Manipulare: 
Ventilaţie corespunzătoare a incintelor, aspirare fie la faţa locului, fie în timpul deschiderii 
butoaielor. 
Evitaţi încălzirea excesivă > 500⁰C. Respectaţi normele de igienă la locul de muncă, nu consumaţi 
alimente şi băuturi, nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Nu respiraţi fumul. Spălaţi-vă 
insistent mâinile după utilizare. 

7.2. Depozitare : 
Păstraţi produsul în recipiente bine închise, la loc uscat şi departe de produsele uşor oxidabile. 
Aspiraţi praful în timpul umplerii. 
Separaţi produsul de componetele amoniacale, cianuri, acizi, produse comestibile, băuturi, hrană 
pentru animale. 

 

8. LIMITE DE EXPUNERE / PROTECŢIE INDIVIDUALĂ 
 

8.1.  Componente cu valori limită care trebuie controlate la locul de muncă: 
 
TLV-TWA     50 ppm pentru vapori nitroşi pentru praful MAK 6 mg/m³ 
 

8.2. Echipament de protecţie personală: 
 
Protecţie împotriva inhalării:   întotdeauna în caz de urgenţă şi în prezenţa prafului, cu filtre 
(‚P2’,  ‚P3’). 
Protecţia mâinilor:  cu mănuşi de protecţie pentru lucrul la cald. 
Protecţia ochilor : cu ochelari de protecţie pentru lucrul la cald. 
Protecţia corpului : cu echipament de protecţie cu mâneci lungi. 
 

8.3. Măsuri generale de protecţie şi igienă : 
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9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
9.1. Formă:                   praf cristalin fin 

Culoare:                gălbui 
Miros:                   inodor 
 

9.2. Schimbare stare: 
Punct/interval de fuziune:                142⁰C 
 
Punct/interval de fierbere:                 ⁰C 
 

9.3. Autoinflamabilitate:                         nu 
          Inferioară:                                  % 
          Superioară:                                % 
 

9.4. Proprietăţi oxidante:                da 
Propritetăţi explozive:             nu 

 
9.5. Densitate la 20⁰C:                   1,94    g/cm³ 

Densitate aparentă:               1150 kg/m³ 
 

9.6. Solubilitate în apă:                 la 20⁰C. 1000 g/l – la 50⁰C. 3000 g/l 
 

9.7. pH-ul soluţiei 1%:                   7 – 9 
 

9.8. Temperatura de descompunere:    > 500⁰C 
Vâscozitate : 

 

10.  STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
10.1. Condiţii de evitat: 

     A se evita expunerea la căldură excesivă. 
10.2. Substanţe de evitat: 

                  A se evita contactul cu: acizi, CO₂, peroxizi, pirosulfiţi, amine, sodamine, amide, substanţe 
reducătoare, substanţe organice oxidabile. 

10.3. Produşi de descompunere periculoşi: 
Se formează NOₓ 

10.4. Informaţii suplimentare: 
În cazul unei creşteri de temperatură şi contact, pot apărea reacţii violente, explozive, însoţite de 
o creştere a presiunii şi producere de gaze toxice. 
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11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
11.1. Indicaţii generale: 

TOXIC 
 

11.2. Persoane: 
Un contact superficial provoacă iritaţii la nivelul pielii şi mucoaselor şi, eventual, efecte caustice 
(la nivelul ochilor, căilor respiratorii, stomacului, şi tubului digestiv). După ingestie, absorbţie 
rapidă, dureri abdominale, vomă, diaree, scăderi de tensiune, creşterea ritmului cardiac, cefalee, 
ameţeală, şi, eventual, formarea hemoglobinei. Cantităţile mai mari de 0,5 g produc efecte 
toxice, dozele mai mari de 3 g cauzează otrăvire severă, doza letală este de aproximativ 6 g.  
 

11.3. Animale: 
Nu există cazuri remarcabile. 
Nitrit de sodiu: toxicitate orală acută pe cobai. 
LD 50 (oral şobolan) : 85 mg/kg (NaNO₂) CAS 7632-00-0, CEE 007-010-00-4 

 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
      Toxicitate acvatică: peşti LC  ₅₀/ 96h 10 – 100 mg/l 
                                          Crustacee EC ₅₀ / 48h 40 mg/l 
    Se impune tratarea deşeurilor anterior trimiterii acestora către tratarea biologică. 

 

13. CONSIDERENTE PRIVIND SCURGEREA 
 

13.1. În măsura în care este posibil, deşeurile trebuie recuperate. Direcţionaţi spre instalaţii de 
tratare autorizate sau instalaţii de incinerare controlată. Soluţiile apoase trebuie declarate 
inofensive şi non-toxice înainte de a fi trimise la canalizare sau de a fi tratate pe cale biologică. 
Se recomandă operarea conform regulamentelor locale, naţionale şi europene în vigoare. 
Sarea de vulcanizare trebuie tratată ca deşeu special. 
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14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
Mărfuri periculoase în ceea ce priveşte regulamentele de transport: 

                           DA                                           NU 
              Transportul sării de vulcanizare se supune clasei de risc aferentă materialelor oxidante. 

14.1. ESTE OBLIGATORIE DEŢINEREA: 
                        Abilitării autovehiculelor (RID / ADR 31,8⁰ C IMDG 5,1) 
                        protecţiei privind încărcarea în depozite commune de hrană pentru animale – 
alimente – combustibil – materiale inflamabile şi acizi 
ÎN CAZ DE INCENDIU: 
    Nu utilizaţi gaz carbonic (CO₂)! 

ÎN CAZ DE DISPERSARE ÎN APĂ: 
   Anunţaţi imediat poliţia. 

 

15. INFORMAŢII PRIVIND PREVEDERILE 
 

15.1. Marca în conformitate cu directiva CE          DA                   NU 
                     Pictogramă de pericol                                           O, T 
                     Denumire pericol                                                      Toxic 
                     Componenta/componentele care determină pericolul: 
Fraze R 
           8               Favorizează inflamarea materialelor combustibile 
        25               Toxic în caz de ingestie 
Fraze S 
          13           Menţineţi la distanţă de alimente şi băuturi, inclusiv cele pentru animale. 
          16           Menţineţi la distanţă de orice sursă de aprindere – Nu fumaţi. 
         29           Nu aruncaţi deşeurile în canalizare. 
         44           În caz de îmbolnăvire, consultaţi medicul (dacă este posibil, arătaţi-i eticheta). 

 

16. ALTE INFORMAŢII 
Vizite periodice conform DPR 303/56: nu se prevăd 

 

Prin datele indicate, care corespund stadiului actual de cunoştinţe  şi experienţei pe care le deţinem, ne 
descriem produsul în ceea ce priveşte securitatea. În consecinţă, nu ne asumăm nicio responsabilitate 
pentru proprietăţile sau pentru calitatea produsului. 

 










