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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII 
 
1.1  Element de identificare a produsului 
1.1.1  Denumirea comercială a produsului 

Metanol 
1.1.2  Codul produsului 

- 
1.1.3  Număr de înregistrare REACH 

01-2119433307-44-0058 
1.2  Utilizări relevante identificate ale substan�ei sau amestecului �i utilizări contraindicat 
 - 
1.3  Detalii privind furnizorul fi�ei cu date de securitate 
1.3.1  Furnizor 
 REACHLaw Ltd. 
1.3.2  Informaţii de contact 

Strada - Keilaranta 15 
birou Cod poştal şi post - -02150 Espoo, Finland 
- 
P. O. Box - 
birou Cod poştal şi post - - 
- 
Telefon -+358(0) 9 412 3055 
Telefax -+358(0) 9 412 3049 
E-mail- SDS@reachlaw.fi  

1.3.3  Producător, importator, alte întreprinderi 
 Joint Stock Company ”Shchekinoazot” 
 Strada - 19, Simferopolskaya Street 
 birou Cod poştal şi post - Pervomayskiy, Shchekino district, Tula Region 301212, Russia 
 P. O. Box - 
 birou Cod poştal şi post - - 
 - 
 Telefon -+7 (48751) 9 23 04, +7 (48751) 9 28 20 
 Telefax - +7 (495) 915 01 72, +7 (48751) 9 28 41 
 E-mail- alv@azot.net 

 

1.4  Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen�ă 
1.4.1 

Poison centres, Europe: http://www.who.int/pcs/poisons/centre/directory/euro/en/
 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 
 
2.1  Clasificarea substan�ei sau a amestecului 

Regulamentul CE 1272/2008: 
Flam. Liq. 2 
Acute Tox. 3 
Acute Tox. 3 
Acute Tox. 3 
STOT SE 1 

 
Directiva UE 67/548/CEE: 
F; Foarte inflamabil. 
T; Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. 

 

2.2  Elemente pentru etichetă 
componente periculoase pentru etichetarea:  Metanol 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/dictionary?source=translation&hl=sv&q=&langpair=en|tr
http://www.who.int/pcs/poisons/centre/directory/euro/en/
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Pictograme: 
 
 
 
 
 
 

 
Semnal de cuvânt:  Pericol 
Fraze de pericol (H-declaraţii):  
H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
H301 - Toxic în caz de înghiţire. 
H311 - Toxic în contact cu pielea. 
H331 - Toxic în caz de inhalare. 
H370 - Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi 
calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest 
pericol>.. 

 
Fraze de precauţie (P-declaraţii): 
P210 - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. - Fumatul interzis. 
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau 
un medic. 
P304+P310 - ÎN CAZ DE INHALARE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau 
un medic. 
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. 
P403+P233 - A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. 
P405 - A se depozita sub cheie. 

 

2.3  Alte pericole 
 

3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 
 
3.1  Componente potenţial periculoase 
3.1.1 CAS/ EINECS & 
Număr de înregistrare 

3.1.2 Denumirea 
chimică a substanţei 

3.1.3 Concentraţie 3.1.4 Clasificare 

200-659-6 Metanol (CH4O) 99,85 T, F ; R11-23/24/25-39/23/24/25 
Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, STOT SE 1 ; H225, 
H301, H311, H331, H370 

 

3.2  Informaţii suplimentare 
- 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 
4.1  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

- 
Inhalare 
Dacă este inhalat, se va scoate victima la aer proaspăt.  Dacă respiraţia este dificilă, se va da oxigen. Se 
va culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură. Se va chema un medic. 
Contact cu pielea 
Se vor scoate hainele şi încălţămintea contaminate. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. Se va 
culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură. Se va chema un medic. 
Contact cu ochii 
Se va îndepăra lentila de contact. Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puţin 
10 minute. Se va chema un medic. 
Ingerare 
Se va chema de urgenţă medicul. 

4.2  Cele mai importante simptome �i efecte, atât acute, cât �i întârziate 
Simptome de intoxicare pot să nu apară decât după câteva ore. Se va ţine sub control medical timp de cel puţin 
48 de ore. 

4.3  Indica�ii privind orice fel de asisten�ă medicală imediată �i tratamentele speciale necesare 
Dacă este inghiţit, NU se va induce stare de vomă decât dacă este indicat de către personalul medical. 
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5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

5.1  Mijloace de stingere a incendiilor 
Se va folosi un jet de apă, spumă rezistentă la alcooli, un produs chimic uscat sau bioxid de carbon. Se vor  
 
păstra la rece containerele şi yona inconjurătoare, prin pulveriyare cu jet de apă.  O reacţie explozovă ar 
putea să se manifeste la încălzire sau ardere.  echipamentelor speciale de protecţie pentru pompieri 

 

5.2  Pericole speciale cauzate de substan�a sau amestecul în cauză 
Produşi de descompunere periculoşi formaţi în condiţii de incendiu.Monoxid de carbon , Bioxid de carbon (CO2) 
şi Formaldehidă 

5.3  Recomandări destinate pompierilor 
Arde cu flacără invizibilă. Zona periculoasă trebuie să fie identificată şi delimitată folosind 
semnalizatoare adecvate de avertizare şi securizare. 
În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. În cazul prafului şi/sau al fumului care se 
inhalează, se va folosi aparat de respirat autonom şi neapărat haine de protecţie împotriva prafului. Se va 
purta aparat respirator autonom şi îmbrăcăminte de protecţie. 

 

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
 
6.1  Precau�ii personale, echipament de protec�ie �i proceduri de urgen�ă 

Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Se va evacua personalul în zone sigure.  Se va purta dispozitiv 
de protecţie respiratorie. Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va absorbi cu un absorbant 
inert. 

6.2  Precau�ii pentru mediul înconjurător 
 

Se va preveni penetrarea materialului in sistemul de canalizare şi în cursurile de ape. Se va dilua cu multă apă. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunţa autorităţile 
competente conform cu dispoziţiile legale în vigoare. 

 

6.3  Metode �i material pentru izolarea incendiilor �i pentru cură�enie 
Se va îndepărta orice sursă de aprindere. Conţine scurgeri, se vor absorbi cu material absorbant 
necombustibil (spre exemplu nisip, pământ, pământ kiselgur, vermiculit) şi se vor transporta la un container 
pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale/naţionale (vezi secţiunea 13). 

6.4  Trimiteri către alte sec�iuni 
- 

 

7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
 
7.1  Precau�ii pentru manipularea în condi�ii de securitate 

Se va folosi numai cu o ventilaţie adecvată/protecţie personală adecvată. Se va folosi numai echipament 
antideflagrant.Se va ţine ambalajul ermetic închis.  Se va ţine la distanţă de surse de incendiu - Fumatul 
interzis. Se va folosi produsul numai în sistem închis. Se va păstra în containere etichetate corespunzător. 
Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 

7.2  Condi�ii de depozitare în condi�ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilită�i 
Oţel inoxidabil Sticlă 
Materiale improprii: Aluminiu şi  Zinc 
Condiţii de depozitare sigură Se va păstra închis sub cheie sau într-o zonă accesibilă numai poersonalului 
calificat sau persoanelor autorizate. Se va păstra în containere etichetate corespunzător.  Se va ţine 
ambalajul ermetic închis. Se va depozita la rece. Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat, 
rece şi bine ventilat. 

7.3  Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Lucrătorii implicaţi în curăţarea containerelor folosite pentru acest produs, trebuie să ia la cunoştiinţă 
informaţia referitoare la pericol şi măsurile de prevedere din aceste norme de tehnica şi securitatea muncii. 
Se va folosi echipament de protecţie individual. 
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8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1  Parametri de control 
8.1.1  Praguri limită 
 

67-56-1                Methanol (CH4O)  200 ppm (8 h) 250 ppm (15 min) 
                                                                             270 mg/m3 (8 h) 330 mg/m3 (15 min) 
 
8.1.2  Alte informaţii referitoare la valorile limită 

- 
8.1.3  DNEL 

- 
8.1.4  PNEC 

- 
8.2  Controale ale expunerii 
8.2.1  Controale tehnice corespunzătoare 

Se va asigura ventilaţie corespunzătoare, în special în locurile închise.  Se va folosi ventilaţie adecvată pentru a 
menţine expunerea sub limitele de expunere recomandate. Se vor consulta Normele de tehnica şi 
securitatea muncii. 

8.2.2  Măsuri de protecţie individuale 
Ochelari de protecţie Se va asigura ca sistemele de clătire a ochilor şi duşurile de siguranţă să fie situate 
în apropierea locului de muncă. 

8.2.3  Protec�ia ochilor/fe�ei 
Echipament de protecţie personal conţinând: mănuşi de protrecţie adecvate, ochelari de protecţie 
şi îmbrăcăminte de protecţie 

8.2.4  Protec�ia pielii 
Mănuşi rezistente chimic fabricate din cauciuc butil sau cauciuc nitril categoria III, conform cu EN374. 

8.2.5  Protec�ia mâinilor 
Mănuşi rezistente chimic fabricate din cauciuc butil sau cauciuc nitril categoria III, conform cu EN374. 

8.2.6  Protec�ia respira�iei 
Aparat respirator prevăzut cu filtru pentru vapori (EN 141) 

8.2.7  Controlul expunerii mediului 
Nu va fi eliberat in mediul înconjurător. 

 
 

9. PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 
 
9.1  Informa�ii privind proprietă�ile fizice �i chimice de bază 

- 
9.1.1  Aspect  clar lichid 
9.1.2  Miros  alcoolic 
9.1.3  Pragul de acceptare a mirosului  - 
9.1.4  pH  Nu se aplică. 
9.1.5  Punctul de topire/punctul de înghe�are  -97.8 °C 
9.1.6             Punctul ini�ial de fierbere �i intervalul  
                       de fierbere                                                               64.5 °C 
9.1.7  Punctul de aprindere  11°C (TCC) 
9.1.8  Viteza de evaporare  5.3 ( dietil eter  ) 
9.1.9  Inflamabilitatea (solid, gaz)  Nu se aplică. 
9.1.11  Limită inferioară de explozivitate  6 vol. % 
9.1.12  Limită superioară de explozivitate  36 vol. % 
9.1.13  Limită superioară de explozivitate  127 hPa (20 °C) , 535 hPa (50 °C) 
9.1.15  Densitatea relativă  0.792 (20 °C) 
9.1.16  Solubilitatea (solubilită�ile)  dietil eter, Acetonă , Cloroform 
9.1.17  Coeficientul de parti�ie: n-octanol/apă  -0.82/ -0.66 
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9.1.18  Temperatura de autoaprindere  385°C 
9.1.19  Temperatura de descompunere  - 
9.1.20  Vâscozitatea  0.0006 Pa.s 
9.1.21  Proprietă�i oxidante  - 
9.2  Informaţii suplimentare 

- 
 

10. STABILITATE SI REACTIVITATE 
 
10.1  Reactivitate 

Stabil în condiţii normale. 
10.2  Stabilitate chimică 

Stabil în condiţii normale. 
10.3  Posibilitatea de reac�ii periculoase 

Stabil în condiţii normale. 
10.4  Condi�ii de evitat 

Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. Agenţi oxidanţi Acizi şi baze 
10.5  Materiale incompatibile 

Plumb şi . Aluminiu 
10.6  Produ�i de descompunere periculo�i 

Formaldehidă , Monoxid de carbon şi  Bioxid de carbon (CO2) 
 
 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
11.1  Informa�ii privind efectele toxicologiceRO 

Poate să provoace orbire dacă este înghiţit.  Inhalarea de vapori cu concentraţii ridicate poate provoca 
simptome cum sunt: dureri de cap, pierderea echilibrului, oboseală, ameţeală şi stări de vomă. Produsul 
provoacă iritaţia ochilor, a pielii şi a mucoaselor. Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare 
şi prin înghiţire. 

 

11.2  Toxicitate acută DL50/orală/şobolan 
= 5628 mg/kg DL50/cutanată/iepure 
= 15800 mg/kg 
CL50/inhalare/4h/şobolan = 85 mg/l 
CL50/inhalare/4h/şobolan = 64000 ppm 

 

11.3  Iritaţie şi coroziune 
- 

11.4  Sensibilizare 
- 

11.5  Cancerogenitatea 
- 

11.6  Mutagenitatea celulelor germinative 
- 

11.7  Toxicitatea pentru reproducere 
Poate provoca malformaţii.  Conţine un material care ar putea să aiba efecte nefaste asupra dezvoltării fătului. 

11.8  STOT (toxicitate asupra organelor �intă specifice) – expunere unică 
- 

11.9  STOT (toxicitate asupra organelor �intă specifice) – expunere repetată 
- 

11.11  Alte informaţii despre toxicitatea acută 
- 

 
 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
12.1  Toxicitate 

Toxicitate acvatică 
CL50/96h/păstrăv curcubeu = 10800 
mg/l CE50/48h/daphnae = 24500 mg/l 



Data 15.9.2010 Data precedentă -

FISA TEHNICA DE SECURITATE                                                                                         Pagina 6 / 7 
Metanol 
                                                                                                  
_____________________________________________________________________________________________________________          

CE50/72h/alge = 8000 mg/l 
12.2  Persisten�ă �i degradabilitate 

Biodegradare BOD5 : 0.6 - 1.1 g O2/g , COD : 1.42 g O2/g 

12.3  Poten�ial de bioacumulare 
Biodegradare 
log Pow: -0.82/-0.66 
 
 
Factor de bioconcentrare (FBC) : < 10 (LEUCISCUS IDUS) 

12.4  Mobilitate în sol 
- 

12.5  Rezultatele evaluării PBT �i vPvB 
- 

12.6  Alte efecte adverse 
- 

 
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 
13.1  Metode de tratare a de�eurilor 

Se va elimina drept deşeu periculos în conformitate cu reglementările locale şi naţionale. 
 
 

14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 
 

 

14.1 
 

Numărul ONU 
 

1230 
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expedi�ie UN 1230, Metanol 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

Clasa 
 

3 
14.4 Grupul de ambalare 

IMDG 
 

II 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 

ICAO/IATA 
 

- 
14.6 Precau�ii speciale pentru utilizatori 

- 
 

14.7  Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 �i Codul IBC 
- 

 
 

15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 
 

15.1  Regulamente/legisla�ie în domeniul securită�ii, sănătă�ii �i al mediului specifice (specifică) pentru 
substan�a sau amestecul în cauză 
Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerinţele Reglementările UE No. 1907/2006. 

 
15.2  Evaluarea securită�ii chimice 

- 
 
 

16. ALTE INFORMAŢII 
 

16.1  Adăugiri, suprimări sau modificări 
- 

16.2  Legenda tuturor abrevierilor şi a acronimelor utilizate în fişa cu date de securitate 
- 

16.3  Trimiteri către literatura de specialitate şi către sursele de date 
- 

16.4  Procedură de clasificare 
- 

16.5  Lista frazelor R, a frazelor de pericol, a frazelor de pruden�ă �i/sau a frazelor de securitate relevante 
R11  Foarte inflamabil. 
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R23/24/25  Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. 
R39/23/24/25  Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea şi 

prin înghiţire. 
S1  A se păstra sub cheie. 
S7/9  Păstrati ambalajul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat. 
S16  A se păstra departe de orice flacara sau sursa de scantei. Fumatul interzis. 
S28  După contactul cu pielea, se spala imediat cu multă de apă. 
S46  În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. 
 

 
16.6 Recomandări pentru formarea personalului  
16.7 Data  
16.8  Semnătura   

 
 

 

 
 
 


