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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 
In conformitate cu Directiva EC  91/155/EEC 

 

SULFAT DE SODIU cristalizat p.a. 
 
1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII: 

 Identificarea produsului: Sulfat de sodiu cu 10 molecule apa de cristalizare ; 
 Numele produsului: Sulfat de sodiu  decahidrat p.a.; 
 Utilizarea substantei/preparatului: producţie, producţie chimică şi farmaceutică, analiză chimică şi 

farmaceutică. 
 Identificarea societăţii SC REMED PRODIMPEX SRL.; tel: 021/3527998; fax: 021/3528071; 

2. COMPOZITIE/INFORMATII DESPRE INGREDIENTI: 
 CAS-No 7757-82-6; CE-Nr. 231-820-9; 
 Masa moleculară: 322,19 g/mol; 
 Formula chimică: Na2SO4*10H2O; 

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR: 
 Produs nepericulos conf. specificaţiei din Directiva 67/548/EEC 

4. MASURI DE PRIM AJUTOR: 
 După inhalare: aer curat. 
 După contactul cu pielea: spălati cu multă apă şi indepărtaţi îmbrăcămintea contaminată; 
 După contactul cu ochii: clătiti cu multă apă pleoapa tinută larg deschisă,chemati oftalmologul; 
 După înghitire (cantităţi mari): consultati medicul dacă victima nu se simte bine. 

5. MASURI CONTRA INCENDIILOR: 
 Moduri adecvate de stingerea incendiilor: adaptare la materialele care sunt depozitate  în imediata 

apropiere; 
 Riscuri deosebite: necombustibil; căldura ambientală poate genera vapori periculosi; in caz de incendiu 

se pot degaja următoarele: oxizi de sulf. 
 Echipamente speciale de protectie contra incendiilor: nu stationati în zonele periculoase fără mască de 

gaze cu cartuş filtrant; 
 Alte informatii: a se evita ca apa de stingerea incendiului să se deverseze în apele de suprafaţă sau în 

pânza freatică; 
6. MASURI ÎN CAZ DE EMISII ACCIDENTALE 

 Măsuri de precauţie privitoare la persoane: a nu se genera şi inhala prafurile; asigurati furnizarea de 
aer proaspăt în încăperile închise; 

 Măsuri de protectia mediului: a se evita admisia în sistemul de canalizare. 
 Proceduri pentru curăţare / absorbtie: strângeţi uscat; curăţati zona afectată prin spălare cu multă apă; 

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE 
 Manipulare/manevrare: fără alte cerinte. 
 Depozitare: ermetic închis într-un loc bine ventilat; temp. de depozitare fără restricţii. 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECTIEI PERSONALULUI: 
 Echipament de protectie a personalului: imbrăcămintea de protectie trebuie selectată specific locului de 

muncă, în functie de concentratia si cantitatea de materiale cu risc manipulate; rezistenta îmbrăcămintii 
de protectie la chimicale trebuie  să fie stabilită cu furnizorul; 

 Protectia căilor respiratorii: când sunt generate pulberi; 
 Protectia mâinilor: in contact total: mănusi din cauciuc; 
 Siguranţa în laborator: schimbati îmbrăcămintea contaminată; spălaţi mâinile după lucrul cu substanţa; 

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE: 
 Starea de agregare: solid 
 Culoare: alb; 
 Miros: fără miros; 
 Valoare pH (50 g/l, H2O, 20°C): ~ 5-7,5 
 Densitate (20 °C): 2,70 g/cm3 
 Solubilitatea în apa (20 °C): 420   g/l 

 

SC REMED PRODIMPEX SRL 
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E-mail: remedlaborator@gmail.com 
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10. STABILITATE SI REACTIVITATE: 

 incompatibilităţi chimice: aluminiu; 
 produsi de descompunere periculosi: în caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.; 
 informaţii suplimentare: higroscopic. 

11. INFORMATII TOXICOLOGICE: 
 Toxicitate acuta: nu sunt disponibuile date cantitative despre toxicitatea acestui produs 
 Informatii toxicologice suplimentare: după contactul cu ochii, iritaţii slabe; în caz de inghiţire de cantităţi 

mari: tulburări cardiovasculare, greaţă, vomă; 
 Date suplimentare: Produsul trebuie manevrat cu grijă mai ales în contact cu alte chimicale; 

12. INFORMATII ECOLOGICE: 
 Degradare biologică: Metodele pentru determinarea biodegradabilitătii nu sunt aplicabile substantelor  

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

13. INFORMATII DESPRE TRANSPORT: 
 Nu constituie subiectul reglementărilor de transport; 

14. INFORMATII DE REGLEMENTARE: 
 Etichetare conform cu Directivele EC 
 Simbol:  _______                      
 Fraze-R: -------. 
 Fraze-S: --------- 

15. ALTE INFORMATII: 
Informatiile prezentate aici se bazeaza  pe nivelul actual al cunostintelor. Ele caracterizeaza produsul cu 

privire  la masurile de siguranta corespunz atoare.Ele nu reprezinta o garantie a proprietatilor produsului. 
 
 
 


