
 

 
 
 
 

 
FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 

Conform cu Reglementările UE No. 1907/2006, Regulamentul (UE) 528/2012 

si 

 Directiva 93/42 EEC(HG 54/2009) 

Solutie de clorura de potasiu 3M 
 

 Ghid ECHA  

Versiunea 3.1/11/2015 

Editia 2/2016 

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

1.1 Element de identificare a produsului  

Numele produsului : Clorura de potasiu 3M 

Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar de inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt exceptate de la 

inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE) Nr 190 7/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau inregistrarea este 

prevazuta pentru un termen ulterior.  

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate  

Utilizări identificate:Reactiv pentru analiză 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate  

Societatea : SC REMED PRODIMPEX SRL 

TEL: +40(0)21-3527998; 

FAX: +40(0)21-3528071; 

Adresa electronică (email): remedlaborator@gmail.com 

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

Nr. Telefon de urgenţă : +40(0)744.517.844 

 

SECŢIUNEA 2. Identificarea pericolelor  

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului  

Acestă substanţă nu este clasificată ca fiind periculoasă conform legislaţiei Uniunii Europene.  

2.2 Elemente pentru etichetă  

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

Nu este o substanţă periculoasă conform cu GHS.  

Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE) 

În conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte etichetă.  

2.3 Alte pericole  

Necunoscut.  

 

SECŢIUNEA 3. Compoziţie/informaţii privind componenţii  

3.1 Solutie apoasa  

Componeta 1 : Clorura de potasiu p.a. 223,35 g. 

CAS-No 7447-40-7 ; 

Nr. CE : 31-211-8 ; 

Masa moleculară: 74,45 g/mol; 

Formula chimică: KCl; 

Compenta 2 : Apa distilata 

Nr.CAS: 7732-18-5 

Formula chimica: H20 

Masa moleculara: 18 g/mol 

 

SECŢIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor  

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Dupa inhalare: aer curat.  

Dupa contactul cu pielea: spalati cu multa apa. Indepartati îmbracamintea contaminata . 

Dupa contactul cu ochii: clatiti cu multa apa cu pleoapa tinuta larg deschisa. 

 Dupa înghitire:  victima sa bea multa apa.Consultati doctorul daca persoana nu se simte bine 

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

Nu avem nici o descriere a vreunui simptom toxic.  

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

Nu există informaţii disponibile.  

 

SECŢIUNEA 5. Măsuri de combatere a incendiilor  

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Necombustibil 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Nu exista date 

SC REMED PRODIMPEX SRL 
ROMANIA, BUCURESTI; 

   B-DUL BASARABIA, NR. 208-A; 
SECTOR 2, COD POSTAL 022131;  

R.C. J40/4974/1995; 
C.U.I. RO7447015; 

CAPITAL SOCIAL:62.500 LEI 
E-mail: remedlaborator@gmail.com 

www.remedlab.ro 
TEL: +40(0)21-3527998; 
FAX: +40(0)21-3528071; 
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5.3 Recomandări destinate pompierilor echipamentelor speciale de protecţie pentru pompieri 

Nu exista date 

 

SECŢIUNEA 6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală  

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Masuri de precautie privitoare la persoane: nu sunt indicatii speciale. 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 

Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare.  

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Strângeti cu un material absorbant de lichide si trimiteti pentru evacuare 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 

Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13. 

  

SECŢIUNEA 7. Manipularea şi depozitarea  

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în condiţii de securitate.Se vor respecta indicaţiile de pe etichetă.  

Măsuri de igienă :schimbaţi îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi mâinile după lucrul cu substanţa.  

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

Condiţii de depozitare:Închis ermetic. Uscat.  

A se depozita între +5 °C şi +25 °C.  

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Cu exceptia utilizarilor mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt prevazute alte utilizari specifice.  

 

SECŢIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecţia personală  

8.1 Parametri de control  

Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională.  

8.2 Controale ale expunerii  

Măsuri de ordin tehnic  

Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prioritate asupra utilizarii echipamentelor de protectie personala. Vezi 

sectiunea 7.1.  

Măsuri de protecţie individuale  

Îmbrăcămintea de protecţie trebuie selectată specific locului de muncă, în funcţie de concentraţia şi cantitatea de materiale cu risc manipulate. 

Rezistenţa la chimicale, a îmbrăcăminţii de protecţie trebuie să fie stabilită cu furnizorul.  

Protecţia mâinilor 

contact total: Materialul mănuşii: Cauciuc nitril  

Grosimea mănuşilor:0,11 mm  

Timpul de penetrare:> 480 min  

contact prin stropire: Materialul mănuşii: Cauciuc nitril  

Grosimea mănuşilor:0,11 mm  

Timpul de penetrare:> 480 min  

 

SECŢIUNEA 9. Proprietăţile fizice şi chimice  

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază  

Formă : solutie 

Culoare : solutie limpede; 

Miros : fara miros 

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există informaţii disponibile. 

Valoarea pH: 6,2.  

Punctul de topire : Nu există informaţii disponibile.  

Punctul de fierbere : Nu există informaţii disponibile.  

Punctul de aprindere : Nu există informaţii disponibile.  

Viteza de evaporare : Nu există informaţii disponibile.  

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu există informaţii disponibile. 

Limită inferioară de explozie : Nu există informaţii disponibile. 

Limită superioară de explozie : Nu există informaţii disponibile. 

Presiunea de vapori : Nu există informaţii disponibile.  

Densitatea 20 0C : 1,13 g/cm3.  

Solubilitate în apă: la 20 °C :solubil  

Coeficientul de partiţie n-octanol/apă :Nu există informaţii disponibile.  

Temperatura de autoaprindere:Nu există informaţii disponibile.  

Temperatura de descompunere: Nu există informaţii disponibile.  

Vâscozitate dinamică: Nu există informaţii disponibile.  

Proprietăţi explozive: Nu există informaţii disponibile.  

Proprietăţi oxidante: Nu există informaţii disponibile.  

 

SECŢIUNEA 10. Stabilitate şi reactivitate  

10.1 Reactivitate 

Solutie nu prezinta reactivitate. 

10.2 Stabilitate chimică 

Produsul este stabil chimic in conditii ambientale standard (temperatura camerei). 

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 

Nu este cazul. 

10.4 Condiţii de evitat 

Nu este cazul. 

10.5 Materiale incompatibile 

Nu este cazul. 



10.6 Produşi de descompunere periculoşi 

Nu este cazul. 

 

SECŢIUNEA 11. Informaţii toxicologice  

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice  

Toxicitate acuta 

LD50(orala, sobolan): 2600 mg/kg (substanta anhidra (RTECS). 

Toxicitate subacuta spre cronica 

Mutagenicitate bacteriala: Salmonella typhimurium: negativ. (substanta anhidra) (Programul National de Toxicologie)  

Informatii toxicologice suplimentare 

Proprietate care trebuie anticipata pe baza component ̧ilor preparatului:  

Dupa contactul cu ochii: Iritatii slabe.  

In caz de înghitirea unei cantitati mari: Greata voma, tulburari cardiovasculare, agitatie, spasme. 

Date suplimentare 

Produsul trebuie manevrat cu grija mai ales în contact cu chimicale 

 

11.2 Informaţii suplimentare 

Proprietăţile periculoase nu pot fi excluse, dar sunt improbabile când produsuleste manevrat  

corespunzător. Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate.  

 

SECŢIUNEA 12. Informaţii ecologice  

Efecte ecotoxice: Efecte biologice:  

Toxicitate peste: Gambusia affinis LC50: 920 mg/l /96 h (substanta anhidra) (IUCLID).  

Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC50: 825 mg/l /48 h (substanta anhidra) (IUCLID).  

Toxicitate alge: Desmodesmus subspicatus IC50: 2500 mg/l /72 h (substanta anhidra) (IUCLID).  

Date ecologice suplimentare: A nu se permite infiltrarea în ape, ape reziduale sau sol. 

 

SECŢIUNEA 13. Consideraţii privind eliminarea  

Metode de tratare a deşeurilor 

Deseurile trebuie eliminate conform Directivei 2008/98 CE privind deseurile, precum si in conformitate cu alte reglementari nationale si locale. 

Pastrati chimicalele in recipientele originale. Nu le amestecati cu alte tipuri de deseuri. Manipulati recipientele necuratate cu  

aceleasi precautii ca si produsul. Pentru actiuni privitoare la returnarea chimicalelor si containerelor, contactati-ne daca aveti intrebari 

suplimentare.  

 

SECŢIUNEA 14. Informaţii referitoare la transport  

Nu constitue subiectul reglementarilor de transport 

 

SECŢIUNEA 15. Informaţii de reglementare  

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

Regulamente UE 

Reglementare referitoare la riscul de accident major 96/82/EC  

Nu se aplică Directiva 96/82/CE  

Reglementarea 1005/2009/CE referitoare la substanţele care afectează stratul de ozon  

Nu este cazul. 

Regulamentul (CE) Nr. 850/2004 al Parlamentului European si al Consiliul ui din 29 aprilie 2004 privind poluantii organici persistenti si Directi 

va de modificare 79/117/CEE  

Nu este cazul. 

Reglemetarea (CE) NR. 689/2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase  

Nu este reglementat  

Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita (SVHC)  

Acest produs nu contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita peste limita respectiva reglementata (> 0.1 % (w/w) 

Regulamentu l (CE) Nr.1907/2006 (REACH), art. 57).  

 

15.2 Evaluarea securităţii chimice  

Pentru acest produs, nu a fost efectuata o evaluare de securitate chimica conform Regulamentului (CE) REACH Nr. 1907/2006. 

 

SECŢIUNEA 16. Alte informaţii  

Recomandări pentru formarea personalului : 

Se vor furniza informaţii adfecvate, instrucţiuni şi cursuri pentru operatori.  

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

 

 


