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1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 
 

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumirea comercială : CLORURA DE AMONIU 
Nr. Index : 017-014-00-8 

Nr. CAS : 12125-02-9 

Nr.CE : 235-186-4 

Nr. REACH : 01-2119487950-27-xxxx 

 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: 1. Producerea substantei, Distributia substantei, Utilizari 
industriale 
SU3; SU3; ERC1; PROC2, PROC9 
2. Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri, 
Utilizari industriale 
SU3; SU3, SU10, SU16; ERC2, ERC5, ERC7, ERC8a, 
ERC9a, ERC9b; PROC4, PROC5, PROC8b, 
PROC9, PROC15, PROC19 
3. Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri, 
Aplicatii profesionale 
SU22; SU10, SU22; ERC2, ERC5, ERC7, ERC8a; PROC4, 
PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC15, PROC19, PROC26 
4. Utilizat ca agent de reticulare, Folosit în/drept materiale 
compozite pe bază de lemn, minerale şi fibre 
naturale, Utilizari industriale 
SU3; SU3, SU6a; ERC2, ERC3, ERC5, ERC6d; PROC6, 
PROC14 
5. Utilizare ca agent chimic de procesare, Utilizare in industria 
metalurgica, utilizare in prelucrarea 
suprafetelor metalice, Utilizare in tabacirea, finisarea si 
impregnarea pieilor,, Utilizare in 
galvanotehnica, Utilizare in finisaje textile, Utilizare in 
biotehnologie, Utilizari industriale, (utilizare 
interioara) 
SU3; SU3, SU5, SU9, SU10, SU14, SU15, SU24; ERC4, 
ERC6a, ERC6b, ERC8a; PROC4, PROC5, 
PROC6, PROC10, PROC13, PROC22, PROC23, PROC25 
6. Utilizare ca agent chimic de procesare, Utilizare in industria 
metalurgica, Utilizare in tabacirea, 
finisarea si impregnarea pieilor,, utilizare in prelucrarea 
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suprafetelor metalice, Utilizare in 
galvanotehnica, Utilizare in finisaje textile, Utilizare in 
biotehnologie, Utilizari industriale, (utilizare 
exterioara) 
SU3; SU3, SU5, SU9, SU10, SU14, SU15, SU22, SU24; 
ERC8d; PROC4, PROC5, PROC6, PROC10, 
PROC13, PROC22, PROC23, PROC25 
7. Utilizare ca agent chimic de procesare, Utilizare in industria 
metalurgica, utilizare in prelucrarea 
suprafetelor metalice, Utilizare in tabacirea, finisarea si 
impregnarea pieilor,, Utilizare in 
galvanotehnica, Utilizare in finisaje textile, Utilizare in 
biotehnologie, Aplicatii profesionale, (utilizare 
interioara) 
SU22; SU5, SU10, SU14, SU15, SU22; ERC4, ERC6b, 
ERC8a; PROC4, PROC5, PROC6, PROC10, 
PROC13, PROC23, PROC25 
8. Utilizare ca agent chimic de procesare, Utilizare in industria 
metalurgica, utilizare in prelucrarea 
suprafetelor metalice, Utilizare in tabacirea, finisarea si 
impregnarea pieilor,, Utilizare in 
galvanotehnica, Utilizare in finisaje textile, Utilizare in 
biotehnologie, Aplicatii profesionale, (utilizare 
exterioara) 
SU22; SU5, SU10, SU14, SU15, SU22; ERC8d; PROC4, 
PROC5, PROC6, PROC10, PROC13, 
PROC23, PROC25 
9. Productie de ingrasaminte, Utilizare in/la ingrasaminte, 
Formulare si re-/ambalare de substante si 
amestecuri, Utilizari industriale, (utilizare interioara), Productie 
SU3; SU1, SU3, SU8, SU10; ERC1, ERC2, ERC5; PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, 
PROC9, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26 
10. Productie de ingrasaminte, Utilizare in/la ingrasaminte, 
Formulare si re-/ambalare de substante si 
amestecuri, Utilizari industriale, (utilizare exterioara) 
SU3; SU1, SU3, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC14, PROC19, PROC26 
11. Productie de ingrasaminte, Utilizare in/la ingrasaminte, 
Formulare si re-/ambalare de substante si 
amestecuri, Aplicatii profesionale, (utilizare interioara) 
SU22; SU1, SU8, SU10, SU22; ERC1, ERC2, ERC5; PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, 
PROC9, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26; PC12 
12. Productie de ingrasaminte, Utilizare in/la ingrasaminte, 
Formulare si re-/ambalare de substante si 
amestecuri, Aplicatii profesionale, (utilizare exterioara) 
SU22; SU1, SU8, SU10, SU22; ERC8d, ERC8e; PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, 
PROC13, PROC14, PROC19, PROC26; PC12 
13. Utilizare in adezivi, Utilizare in produse de etanseizare, 
Aplicatii utilizator 
SU21; SU21; ERC8c, ERC8f; PC1 
14. utilizare in prelucrarea suprafetelor metalice, (Produs de 
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consum), Utilizare ca agent reactiv de proces 
SU21; SU21; ERC4, ERC8a, ERC8d; PC14, PC38; AC30 
15. Utilizare in baterii, Aplicatii utilizator 
SU21; ERC9b, ERC11a; AC3 
16. Utilizare in articole de lemn, Aplicatii utilizator 
SU21; SU21; ERC10a, ERC11a; AC11 
17. Utilizare in agenti de curatenie, Aplicatii utilizator 
SU21; SU21; ERC8d, ERC8e; PC35 
18. Utilizare in/la ingrasaminte, Utilizare in/ca formulare, 
Aplicatii utilizator 
SU21; SU1, SU21; ERC8e; PC12, PC27 
 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: Pana in acest moment nu au fost identificate restrictii de 
utilizare.. 

 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
 
Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  

STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
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 – 15:00) 

 
 

 

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 

Toxicitate acută Categoria 4  H302 

Lezarea gravă/iritarea 
ochilor 

Categoria 2  H319 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 
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Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

 

Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

Clasificare Fraze de risc 

Nociv (Xn)  R22 

Iritant (Xi)  R36 

 

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 
Cele mai importante efecte adverse 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
capitolul 9 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

 

2.2. Elemente pentru etichetă 
 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 

 

Simboluri de pericol :  

 
 

Cuvânt de avertizare : Atenţie 
 

Fraze de pericol : H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 

Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P264 Spălaţi-vă pe piele bine după utilzare. 

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul 
utilizării produsului. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 
de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

 
Răspuns : P301 + P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un 

CENTRU DE INFORMARE 



 

 

 

CLORURA DE AMONIU 
 

 

R55232 / Versiune 7.1 5/18 RO 

TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă 
simţiţi bine. 

P330 Clătiţi gura. 
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. 

 
 
 
  
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 
• Clorură de amoniu 
 

 
2.3. Alte pericole 

 
Nu sunt disponibile informatii suplimentare. 

 
 
 

3. Compoziţie/ informaţii privind componenţii 
 

3.1. Substanţe 
 

Componente potenţial periculoase Continut (%) 

Clasificare 
(REGULAMENTUL (CE) NR. 

1272/2008) 

Clasificare 
(67/548/CEE) 

Clasă de pericol / 

Categorie de 

pericol 

Fraze de 

pericol 

Clorură de amoniu 

Nr. Index : 017-014-00-8 
Nr. CAS : 12125-02-9 

Nr.CE : 235-186-4 
Înregistrarea : 01-2119487950-27-xxxx 
 

> 99,5 

Acute Tox.4 
Eye Irrit.2 
 

H302 
H319 
 

Nociv; Xn; R22 
Iritant; Xi; R36 

 

 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 

 
 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

 
Indicaţii generale : Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. 

Se va consulta un medic.  
 
Dacă se inhalează : Se va ieşi la aer curat. În caz de respiraţie neregulată sau de 

stop respiratoriu se va aplica respiraţie artificială. Administrare 
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de oxigen, dacă este necesar. Nu se va face respiraţie 
artificială gură-la-gură sau gură-la-nas. Se vor folosi aparate/ 
instrumente speciale. Se va chema de urgenţă medicul. 

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

pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Se recomanda consult 
oftalmologic, imediat.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. 

Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană 
inconstientă să înghită. Se va chema de urgenţă medicul. 
Dacă o persoană vomită fiind culcată pe spate, va fi întoarsă 
pe o parte.  

 
 

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

Simptome : Simptome: Expunerea peste limita stabilita poate cauza:, 
vomitare, letargie, stare confuza, hiperventilatie, greaţă, 
migrenă  

 
 

Efecte : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 
 

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

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
 

 
 

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. 
Produsul în sine nu arde. 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu apar 
 

 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: Acid clorhidric gazos 
Amoniac 
 

 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protecţie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom si combinezon de protectie chimica 
În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala fumul. 
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Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie eliminată în sistemul de 
canalizare. 
Reziduurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale. 
Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. 
 

 
 

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 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Purtaţi 
echipament de protecţie respiratorie. Se vor ţine persoanele la 
distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de 
vânt. Se va evita formarea de praf. Evitaţi contactul cu pielea 
şi ochii. Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 

 
 

6.2  Precauţii pentru mediul înconjurător 

 
Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare.  
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  
 

 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

 
Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi pentru 
curăţenie 

: Se va folosi un echipament de curatare mecanic. Se va păstra 
materialul astfel adunat in containere închise şi adecvate 
pentru eliminare.  

 
Informaţii suplimentare : Se va elimina în conformitate cu reglementările locale 

 
 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 

 
Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 

 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
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Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Se va evita formarea de praf. In locurile unde este manipulat 
acest produs vor fi prevazute instalatii speciale pentru spalarea 
ochilor, in caz de accident.  

Măsuri de igienă : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Este interzisă 
inhalarea prafului şi a jetului de pulverizare. Se va evita 
contactul cu pielea şi ochii. A se păstra departe de hrană, 
băuturi şi hrană pentru animale. Fumatul, mâncatul şi băutul 
sunt interzise în spaţiul de utilizare. Se vor spăla mâinile înainte 
de pauze şi la sfârşitul programului de lucru.  

 
 

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

 
 

Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Nu sunt necesare precauţii speciale.  

 
 
 
 

Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra într-un loc uscat.  

 
Măsuri de protecţie în cazul 
depozitării în locuri comune 

: Incompatibil cu baze tari şi agenţi oxidanţi.  

 
Clasa de depozitare 
germană 

: 10-13 Cod german de depozitare de la 10 la 13  

 
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

 
Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

: Nu există inca informaţii disponibile. 

 
 
 
 

8. Controale ale expunerii/ protecţia personală 
 

8.1. Parametri de control 
 

Componente:  Clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Alte valori limita de expunere 

 
Baza de reglmentare 
juridica 

: Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici 
conf. HG 1218/2006 
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Lista reglementarilor 
legale 

: RO OEL 

valoare determinata : Valoare limita de expunere 8 ore 

Valoare : 5 mg/m3 

 
Baza de reglmentare 
juridica 

: Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici 
conf. HG 1218/2006 

Lista reglementarilor 
legale 

: RO OEL 

valoare determinata : Valoare limita de expunere termen scurt (15 min.) 

Valoare : 10 mg/m3 

Componente:  Clorură de amoniu Nr. CAS 

12125-02-9 

Nivel calculat fara efect (DNEL) / Nivel calculat cu efect minim (DMEL) 

 
DNEL   

Lucrători, expunere pe termen lung – sistemic, Inhalare  
 

: 43,97 mg/m3 
 

DNEL   

Lucrători, expunere pe termen lung – sistemic, Contact cu 
pielea  
 

: 128,9 mg/kg 
 

DNEL   

Consumatori, expunere pe termen lung – sistemic, Inhalare  
 

: 9,4 mg/m3 
 

DNEL   

Consumatori, expunere pe termen lung – sistemic, Contact 
cu pielea  
 

: 55,2 mg/kg 
 

DNEL   

Consumatori, expunere pe termen lung – sistemic, Ingerare  
 

: 55,2 mg/kg 
 

Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) 

 
Apă proaspătă  
 

: 0,25 mg/l 
 

Apă de mare  
 

: 0,025 mg/l 
 

degajari intermitente  
 

: 0,43 mg/l 
 

sediment (apa dulce)  
 

: 0,9 mg/kg 
 

Sediment (apa sarata)  
 

: 0,09 mg/kg 
 

Sol  
 

: 50,7 mg/kg 
 

apa reziduala  
 

: 13,1 mg/l 
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8.2. Controale ale expunerii 
 
 Măsuri de ordin tehnic 

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 
 

 Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei   
 

Sfat : Necesar în caz de eliberare de praf 
Aparat respirator prevăzut cu filtru pentru praf 
Filtru pentru particule P3 
 

 
Protecţia mâinilor   

 
Sfat : A se purta mănuşi corespunzătoare. 

Materialul pentru manusi va fi ales in functie de timpul de penetrare 
al produsului, rata de difuzie si timpul de degradare. 
Informatiile urmatoare sunt aplicabile in cazul utilizarii solutiilor 
apoase saturate. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

Material : Cauciuc natural 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,5 mm 
 

 
Material : Policloropren 

 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime manusi : 0,5 mm 

 
 

Material : Cauciuc nitril 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,35 mm 
 

 
Protecţia ochilor   

 
Sfat : Ochelari de protecţie perfect adecvaţi 

 
Protecţia pielii şi a 
corpului 
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Sfat : Îmbrăcăminte de pretecţie 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 
 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  cristalin 
 

Culoare :  alb 
  

Miros :  foarte slab 
Pragul de acceptare a mirosului :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 

informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
pH  : 4,5 - 5,5 

50 g/l 
20 °C 
 

 
punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: 335 °C 
sublimeaza 

Punctul de fierbere : nu se aplică 
 

Punctul de aprindere : nu se aplică 
 

 
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 : 1,3 hPa 
30 °C 
 

  67 hPa 
250 °C 
 

Densitatea de vapori relativă : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

Densitate : 1,53 g/cm3 
 

Solubilitate în apă: : 374 g/l 
20 °C 
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Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă : -4,37 
Metodă: estimată 
 

Temperatură de aprindere : > 400 °C 
 

Descompunere termică :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

Vâscozitate cinematică : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

explozivitate :  Produsul nu este exploziv 
 

Proprietăţi oxidante :  nu există date 
 

9.2 Alte informaţii 

Greutate volumetrică : 600 - 900 kg/m3 
 

 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 
conform normelor. 

 
10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Stabil 
 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Incompatibil cu agenţi oxidanţi.Prin contact cu baze tari 
eliberează amoniac. 

 
 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. 
 

 
10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi 
Acid azotos şi alţi agenţi de nitrare 
 

 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Acid clorhidric gazos 
Amoniac 
 

 
 

11. Informaţii toxicologice 
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11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Informaţii suplimentare 

 
Experienta privind 
expunerea umana 

: Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele. 

 

Componente:  clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
valoare determinata : LD50 

Valoare : 1.650 mg/kg 

Specii : şobolan 

valoare determinata : LD50 

Valoare : 1.410 mg/kg (test BASF) 

Specii : şobolan 

 

Dermic 

 
valoare determinata : LDLo 

Valoare : 500 mg/kg 

Specii : şoarece 

 

Iritaţie 

Piele 

 
Specii : iepure 

Rezultat : Nu irită pielea 

 

Ochi 

 
Specii : iepure 

Rezultat : Iritant pentru ochi. 

 

Sensibilizare 

 
Specii : cobai 

Rezultat : nesensibilizant(ă) 

Metodă : Test de maximizare 
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12. Informaţii ecologice 
 

12.1. Toxicitate 

Componente:  Clorură de amoniu Nr. CAS 

12125-02-9 

Toxicitate acută 

Peşte 

 
LC50 
 

: 42,91 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h)  
 

 
 

 46,27 mg/l ( Prosopium williamsoni,  96 h)  
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice 

 
EC50 
 

: 98,5 mg/l (Ceridaphnia Dubla (purece de apă); 48 h) (test static) 
 

EC50 
 

: 136,6 mg/l (Daphnia magna (purice de apă); 48 h) (test static) 
 

alge 

 
EC50 
 

: 1300 mg/l (Chlorella vulgaris (alge de apă dulce); 5 d) (test static) 
Informaţiile furnizate se bazează pe date obţinute pe substanţe 
similare. 
 

EC50 
 

: 2700 mg/l (Chlorella vulgaris (alge de apă dulce); 18 d) (test static) 
Informaţiile furnizate se bazează pe date obţinute pe substanţe 
similare. 
 

Bacterii 

 
EC20 
 

: circa 850 mg/l (noroi activ; 0,5 h) (Îndrumar de test OECD, 209) 
 

Toxicitate cronică 

Peşte 

 
EC10 
 

: 4,28 mg/l (Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus); 30 d) (test 
de curgere) 
 

Nevertebrate acvatice 

 
EC10 
 

: 2,52 mg/l (70 d) (test semi-static) 
 

 
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
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Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Persistenţă şi degradabilitate 

Persistenta 

 
Observaţii : nu se poate elimina din apa prin metode de epurare biologica 

Poate fi oxidat la azotat, sau poate fi redus la azot de către 
microorganisme. 

 

Componente:  clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 

 
Observaţii : Metodele de determinare a biodegradabilităţii nu sunt aplicabile la 

substanţele anorganice. 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
 

Componente:  clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Biocumulare 

 
Observaţii : Nu este un produs care se bioacumuleaza. 

 

12.4. Mobilitate în sol 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Mobilitate 

 
Observaţii : nu există date 

 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

 
Observaţii : Nu este aplicabil pentru substante 

anorganice. 
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12.6. Alte efecte adverse 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Informaţii ecologice adiţionale 

 
Observaţii : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 

canalizare. 
 
 
 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs : Este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. 
Este necesară o eliminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. 

Ambalaje contaminate : Se va elimina drept produs nefolosit. Se va elimina în 
conformitate cu reglementările locale. 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 
 

14. Informaţii referitoare la transport 
 

Bunuri nepericuloase  
 

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 
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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 

 
 

 
 

15. Informaţii de reglementare 
 

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

 

  
PLONOR :  Clorură de amoniu: Este inclusă pe o listă  
Alte reglementări :  Produsul a fost clasificat si etichetat conform Directivei 67/ 547/ 

CEE. 
 
 

Clorură de amoniu:  
Lista reglementarilor legale Notificare Număr de notificare 
AICS DA  
DSL DA  
INV (CN) DA  
ENCS (JP) DA (1)-218 
ISHL (JP) DA (1)-218 
TSCA DA  
EINECS DA 235-186-4 
KECI (KR) DA KE-01645 
PICCS (PH) DA  

 
15.2. Evaluarea securităţii chimice 

 
In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

 

 

16. Alte informaţii 
 

 

 
 Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 

 

R22 Nociv în caz de înghiţire. 

R36 Iritant pentru ochi. 

 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 
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H302 Nociv în caz de înghiţire.  

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 
 Informaţii suplimentare 

 
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. 
 

 
 
 

 


