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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : SULFAT DE ALUMINIU 
Numele substanţei : Aluminium sulphate 
Nr.CE : 233-135-0 
REACH-Reg. Nr. : 01-2119531538-36-xxxx 

   

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: In acest moment nu avem inca informatii privind utilizarile 
identificate. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa 
tehnica de securitate imediat ce vor fi disponibile. 
 

 
Utilizări nerecomandate : Pana in acest moment nu au fost identificate restrictii de 

utilizare. 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea : Brenntag SRL 
Str. Garii, Nr.1; Com. Chiajna, Sat Chiajna 
RO 077040 Judetul IIflov  

Telefon : +40 741 816503 
Fax :  
Adresa electronică (e-
mail)  

: Stela.Vizireanu@Brenntag.RO 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 

Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 021 318 36 06 (lu-vi; 8:30 – 15:30) 

 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol 
Categorie de 

pericol 
Organe ţintă Fraze de pericol 
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Lezarea gravă/iritarea 
ochilor 

Categoria 1 --- H318 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta 
Secţiunea 16. 

 
Cele mai importante efecte adverse 
 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
capitolul 9/10 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 

 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 
Simboluri de pericol :  

 

    

 
Cuvânt de avertizare : Pericol 

 
Fraze de pericol : H318 Provoacă leziuni oculare grave. 

 
Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ 

ceaţa/ vaporii/ spray-ul. 
P264 Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 

de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

 
Răspuns : P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. 

 
Depozitare : P406 Depozitaţi într-un recipient rezistent la 

coroziune/recipient din .? cu dublură 
interioară rezistentă la coroziune. 

 
 
Etichetare adiţională: 
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EUH210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 

• Aluminium sulphate 
 

2.3. Alte pericole 

Pentru rezultatele evaluarii PBT si vPvB a se vedea sectiunea 12.5. 
 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.1. Substanţe 

Natură chimică : substanta 
 

Componente potenţial periculoase Continut (%) 

Clasificare 
(REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

 
Clasă de pericol / 

Categorie de 

pericol Fraze de pericol 

Aluminium sulphate 

Nr. CAS : 10043-01-3 

Nr.CE : 233-135-0 
REACH-
Reg. Nr. 

: 01-2119531538-36-xxxx 

 

100  Eye Dam.1 
 

H318 
 

 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 

 
 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Dacă se inhalează : Se va ieşi la aer curat. Se va sta în repaus.  
 

În caz de contact cu 
pielea 

: Se va spăla cu apă şi săpun. Se vor scoate hainele şi 
încălţămintea contaminate.  

 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 10 minute. Se va îndepăra lentila de 
contact. Se va chema un medic.  

 
Dacă este ingerat : Se va clăti gura. Se va bea apă drept măsură de repvedere. 

NU se va induce stare de vomă. Daca apar manifestari 
neplacute solicitati un consult medical.  

 

4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 
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simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 
 

Efecte : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 
simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 

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

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu există informaţii disponibile. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: În caz de incendiu se pot forma produşi de descompunere 
periculoşi, cum ar fi: Oxizi de sulf 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale 
de protecţie pentru 
pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. 

Recomandari 
suplimentare 

: Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.  

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: In cazul in care deversarile de produs sunt semnificative, 
contactati imediat autoritatile competente.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Impiedicati imprastierea produsului, daca acest lucru se poate 
face fara a va pune in pericol. Se va evita formarea de praf. 
Se va păstra in containere închise şi adecvate pentru 
eliminare. A se vedea si cap. 13: Consideratii privind 
eliminarea.  
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6.4. Trimitere la alte secţiuni 

Pentru informatii de urgenta vedeti datele din capitolul 1. 
Datele despre echipamentul personal de protectie se regasesc in capitolul 8. 
Consultati capitolul 13 pentru datele privind modul de tratare a deseurilor. 
 

 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 
normelor de securitate. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. A nu 
se inspira praful. Se va evita formarea de praf. 

 
Măsuri de igienă 
 

: Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Fumatul, 
mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 

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

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: Păstraţi ambalajul închis ermetic şi uscat (ferit de umiditate). 
Produsul este higroscopic. 

 

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 
 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1. Parametri de control 

8.2. Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare 

Se va asigura ventilaţie adecvată. 

Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se formează praf. 
Reduceti expunerea personalului prin utilizarea tehnologiei corecte. 
In locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevazute instalatii speciale pentru spalarea 
ochilor, in caz de accident. 
Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : Purtaţi echipament de protecţie respiratorie. 
Tipul filtrului recomandat:P 

 
Protecţia mâinilor 
 
Sfat : Mănuşi de preotecţie 



 

 

 

SULFAT DE ALUMINIU 
 

 

R20079 / Versiune 5.2 6/12 RO 

 
Material : Neopren 

 

 
Material : PNC 

 
Protecţia ochilor 

 
Sfat : Ochelari de protecţie 

 
Protecţia pielii şi a corpului 

 
Sfat : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : In cazul in care deversarile de produs sunt semnificative, contactati 
imediat autoritatile competente. 
 

 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  granular 
 

Culoare :  alb 
 

Miros :  nici unul 
 

Pragul de acceptare a mirosului :  nu există date 
 

pH  : circa 3 (100 g/l ) 
 

Punctul de îngheţare : nu există date 
 

Punctul de fierbere : nu există date 
 

Punctul de aprindere : nu există date 
 

Viteza de evaporare :  nu există date 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu există date 
 

Limită superioară de explozie : nu există date 
 

Limită inferioară de explozie : nu există date 
 

Presiunea de vapori : nu există date 
 

Densitatea de vapori relativă : nu există date 
 

Densitatea relativă : nu există date 
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Solubilitate în apă: : 630 g/l (20 °C)  
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: nu există date 

 
Temperatura de autoaprindere : nu există date 

 
Descompunere termică :  650 °C  

 
Vâscozitate dinamică : nu există date 

 
explozivitate :  nu există date 

 
Proprietăţi oxidante :  nu există date 

 

9.2. Alte informaţii 

Greutate volumetrică : 950 - 990 kg/m3  
 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Nu există informaţii disponibile. 

10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 
conform normelor. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Nu există informaţii disponibile. 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat :  > 650 °C 
Descompunere termică 

  : Se va evita umiditatea. 
Descompunere termică : 650 °C 

 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Metale 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: În caz de incendiu se pot forma produşi de descompunere 
periculoşi, cum ar fi: Oxizi de sulf 

 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 
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11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Datele pentru produsul 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
  Materialul poate avea riscuri minore asupra sanatatii umane, in 

cazul in care a fost ingerat in cantitati semnificative.  
 

Inhalare 

 
  Poate avea efect iritant.  

 

Iritaţie 

Piele 

 
Rezultat : Contactul prelungit cu pielea poate provoca iritaţia acesteia. 

 

Ochii 

 
Rezultat : Poate cauza durere puternica. 

Risc de leziuni oculare grave. 
 

Informaţii suplimentare 

 
Informaţii referitoare 
la efectele datorate 
expunerii umane 
 

: Inhalarea frecventa a produsului pulverulent poate provoca 
afectiuni respiratorii.,  
 

Componente

: 

Aluminium sulphate Nr. CAS 10043-01-3 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
Oral LD50 : > 2000 mg/kg (Şobolan, mascul sau femelă) (Ghid de testare 

OECD 401) 
 

 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitatea 

Componente

: 

Aluminium sulphate Nr. CAS 10043-01-3 

Toxicitate acută 
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Peşte 

 
LC50 
 

: > 85,9 mg/l (Danio rerio (peştele zebră); 96 h; Substanţă de test: 
Aluminiu) (test semi-static; Ghid de testare OECD 203) 
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice 

 
 
 

 nu există date 
 

12.2. Persistența și degradabilitatea 

Datele pentru produsul 

Persistența și degradabilitatea 

Biodegradare 

 
Rezultat 
 

: Metodele pentru determinarea biodegradabilităţii nu sunt aplicabile 
la substanţele anorganice. 
 

12.3. Potenţialul de bioacumulare 

Datele pentru produsul 

Biocumulare 

 
Rezultat 
 

: Nu se bioacumulează. 
 

   

12.4. Mobilitatea în sol 

Datele pentru produsul 

Mobilitate 

 
Rezultat 
 

: Aceste informaţii nu sunt disponibile.  
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

Datele pentru produsul 

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

 
Rezultat 
 

: nu există date 
 

12.6. Alte efecte adverse 

Datele pentru produsul 
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Informaţii ecologice adiţionale 

 
Rezultat 
 

: Produsul este mobil in mediul acvatic. 
 

 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
 

: Eliminarea deseurilor de produs se va face in conformitate cu 
respectarea cerintelor legale in vigoare. Ambalajele 
contaminate vor fi eliminate in acelasi mod. Nu deversaţi în 
canalizare sau în mediul înconjurător. 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Dupa golirea ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in 
acelasi mod cu deseurile de produs. 
 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 
 

: Codul deşeului trebuie să fie stabilit de către utilizator, 
conform aplicaţiei produsului respectiv. 
 

 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

Marfa nepericuloasa pentru transport  in conformitate cu ADR, RID, IMDG si IATA. 

14.1. Numărul ONU 

Nu se aplica 
 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

Nu se aplica 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

Nu se aplica 

14.4. Grup de ambalaje 

Nu se aplica 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Nu se aplica 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu se aplica 

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

IMDG : Nu se aplica 
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Informaţi suplimentare pentru transport 
 

Bunuri nepericuloase în accepţia autorităţilor de transport internaţionale ADR/RID, ADNR, 
IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR 

 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 
 
 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

nu există date 
 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 

 
H318 Provoacă leziuni oculare grave.  

 
Abrevieri si acronime 
 

BCF factor de bioconcentrare 

CBO consum biochimic de oxigen 

CAS Chemical Abstracts Service 

CLP clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

CMR cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere 

COD consum chimic de oxigen 

DNEL nivel calculat fără efect 

EINECS Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe 
piaţă 

ELINCS Lista europeană a substanţelor chimice notificate 

GHS Sistemul armonizat global de clasificare şi etichetare a substanţelor 
chimice 

LC50 concentraţie letală medie 

LOAEC concentraţia minima pentru care s-a observat un efect advers 

LOAEL nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers 

LOEL nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect 

NLP no-longer polymer 

NOAEC concentraţie la care nu se observă niciun efect advers 

NOAEL nivel la care nu se observă niciun efect advers 

NOEC concentraţie la care nu se observă niciun efect 
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NOEL nivel la care nu se observă niciun efect 

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

OEL limită de expunere profesională 

PBT persistent, bioacumulativ şi toxic 

PNEC concentraţie predictibilă fără efect 

STOT toxicitate asupra unui organ ţintă specific 

SVHC substanța care prezintă motive de îngrijorare deosebită 

UVCB substanţă cu compoziţie necunoscută sau variabilă, produse de 
reacţie complexă sau materiale biologice 

vPvB foarte persistent şi foarte bioacumulativ 

Informaţii suplimentare 
 

Trimiteri către literatura 
de specialitate şi către 
sursele de date 

: Pentru editarea acestei fise cu date de securitate au fost 
utilizate rezultatele inregistrate pentru fiecare substanta la 
Agentia Europeana pentru Chimicale (ECHA) 

Metode utilizate pentru 
clasificare 

: Clasificarea pericolelor pentru sanatate umana, pentru mediu 
sau cele fizico chimice deriva din combinarea metodelor de 
calcul cu datele obtinute in urma testelor 

Informatii pentru 
instruire 

: Lucrătorii trebuie să fie instruiți în mod regulat cu privire la 
manipularea în condiții de siguranță a produsului, pe baza 
informațiilor furnizate de FDS și conditiile specifice locului de 
muncă. Reglementările naționale privind formarea profesională 
a lucrătorilor în manipularea substantelor periculoase trebuie 
să fie respectate. 
 

 
Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de 

Securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre 
si informatiilor disponibile din momentul publicarii acestui 
document. Aceste informaţii sunt date cu scop informativ 
pentru a permite manipularea,fabricarea, depozitarea, 
transportul, distribuţia, utilizarea si eliminarea în condiţii 
corespunzătoare de securitate şi<(>,<)> de 
aceea<(>,<)> nu pot fi considerate drept un certificat de 
calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest 
produs se găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau 
în orice proces de fabricaţie fără specificaţie expresă. 

 
|| Indică secţiunea adusă la zi. 


