
FISA TEHNICA DE SECURITATE 
 
 
 
 
1. Identificarea substantei sau a amestecului si a societatii/întreprinderii  

 Date de identificare a produsului
 Denumire: REACTIV pentru TEST Argint
 Codul produsului: AM.RO7.AG


 Utilizari recomandate ale substantei sau amestecului si utilizari nerecomandate: Test acid 

pentru argint
 Distribuitor: CARRUS EXPERT SRL - Bucuresti
 Informatii suplimentare: www.anpc.ro; www.carrusexpert.ro  

 Numar de telefon de urgenta: 112



2. Compozitie/informatii asupra ingredientelor 



 Descriere: Amestecurile substantelor listate mai jos cu substante non-periculoase.
 Componente periculoase: CAS: 7697-37-2 acid nitric 25-50 % 

EINECS: 231-714-2 C, O; R8-35 
CAS: 7778-50-9 potassium dichromate 10-25 % 

EINECS: 231-906-6 T+, O, N; R 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43- 
48/23-50/53 


 Informatii suplimentare: Pentru detaliile cu privire la frazele de risc, va rugam analizati 

sectiunea 16.



3. Identificarea situatiilor periculoase 




 Descrierea situatiilor periculoase: Foarte toxic T+
 Informatii cu privire la diferitele situatii periculoase pentru om si mediul inconjurator:


Produsul trebuie etichetat potrivit procedurii de calcul a “Ghidului de clasificare generala de preparare 
al Uniunii Europene” in ultima versiunea actualizata. 
R 49 Poate cauza cancer prin inhalare 


R 46 Poate cauza disfunctii genetice ereditare. 
R 21 Daunator in contact cu pielea. 
R 25 Toxic daca se inghite. 


R 26 Foarte toxic prin inhalare. 

R 35 cauzeaza arsuri severe. 
R 43 Poate cauza sensibilitate prin contact cu pielea. 

 Sistem de clasificare:
Clasificarea este in concordanta cu ultimele editii ale listei Uniunii Europene. 

http://www.anpc.ro/
http://www.carrusexpert.ro/


4. Masuri de prim ajutor 
 

 Informatii generale: Îndepartati-va hainele contaminate. Simptomele de otravire pot aparea dupa 

cateva ore; este necesar ca persoana in cauza sa fie sub observatie medicala cel putin 48 de ore dupa 

incident. Indepartati echipamentul de respirat doar dupa ce hainele contaminate au fost indepartate 

complet. In cazul unor problem respiratorii, apelati la respiratia artificial.

 Dupa inhalare: Chemati un doctor si suplimentati cantitatea de oxygen. In caz de inconstienta, asteptati 

linistit pentru procedura de transportare.
 Contactul cu pielea: spalati-va imediat cu apa din abundenta. Daca iritatia persista, consultati un medic.

 Dupa contactul cu ochii: spalati imediat cu apa din abundenta timp de cel putin 15 minute. Consultati 

imediat un medic.
 Dupa inghitire: Chemati imediat un medic. Beti multa apa si respirati aer curat.
 
 

 

5. Masuri împotriva incendiului 
 
 Mijloace de stingere neadecvate:


Substantele adecvate pentru stingere sunt: dioxidul de carbon, spuma, pulberea chimica. Pentru 

pierderile si scurgerile de produs ce nu au luat foc, se poate utiliza apa pulverizata pentru a dispersa 

vaporii inflamabili si pentru a proteja persoanele implicate în oprirea pierderii. 

 Echipament de protectie: Casca de protectie cu viziera, îmbracaminte ignifuga (haina si pantaloni 

ignifugi cu benzi în jurul bratelor, gambelor si taliei), manusi de interventie (anti-incendiu, anti-taiere si 

antistatice), recirculator (protectie respiratorie).

 

6. Masuri în caz de pierderi accidentale 
 

 Masuri de precautie pentru persoane: Purtati echipament de protectie. Tineti la distanta persoanele 
neprotejate.


 Masuri de precautie pentru mediul inconjurator: Diluati cu multa apa. Preveniti patrunderea produsului 

în canalizari, în apele de suprafata, în pânza freatica si în zonele învecinate.



Masuri de curatare/colectare: 

 Colectati cea mai mare parte a materialului cu echipamente ce nu provoaca scântei si depozitati-l în 

recipiente speciale pentru eliminarea deseurilor. Produsele solide trebuie colectate cu mijloace 

mecanice ce nu provoaca scântei si introduse în recipiente din plastic. Eliminati reziduurile cu jet de apa, 

doar daca nu exista contraindicatii în acest sens. Asigurati aerisirea suficienta a locului unde a avut loc 

pierderea. Eliminarea materialului contaminat trebuie efectuata în conformitate cu dispozitiile de la 

punctul 13.

 

7. Masuri de precautie pentru manipulare si depozitare în 
siguranta:  Manipulare  
  Informatii despre manipulare in siguranta: Asigurati o buna ventilare a spatiului de lucru. Preveniti  

formarea aerosolilor.  
  Informatii despre incendiu si protectie impotriva exploziilor: Nu se impun masuri speciale. 



 Depozitare:

 Cerinte ce trebuie indeplinite in spatiile de depozitare si recipiente: Depozitati doar in recipientele 

originale.
 Informatii despre depozitarea intr-un singur spatiu alocat: Nu depozitati impreuna cu solutii caustice.
 Informatii suplimentare despre conditiile de depozitare: Pastrati recipientul perfect sigilat.

 

8. Controlul expunerii/protectie personala: 
 

 Informatii suplimentare despre design si facilitati tehnice: Nu se impun.
 Ingrediente cu valori minime care necesita monitorizare la spatiul de lucru:

7697-37-2 acid nitric (50-100 %) 


WEL Short-term value: 10 mg/m³, 4 ppm 
Long-term value: 5.2 mg/ m³, 2 ppm 


7647-01-0 hydrogen chloride (10-25 %) 

WEL Short-term value: 8 mg/m³,5 ppm 

Long-term value: 2 mg/ m³, 1 ppm 
 Informatii suplimentare: Listele valide basic au fost folosite in procesul de fabricare.
 Echipament de protectie personal:

 Masuri generale de protectie si igienice: Feriti expunerea fata de mancare, bauturi si furaje. Indepartati 

imediat imbracamintea contaminata si patata. Spalati mainile inainte de pauze si la sfarsitul zilei de 
lucru. Evitati contactul cu ochii si pielea.


 Protectie respiratorie: In cazul unei expuneri usoare sau a poluarii reduse, folositi dispozitive de filtrare. 

In cazul unei expuneri lungi sau intensive, folositi un recirculator cu aer comprimat cu circuit deschis.

 Protectia mainilor: Protejati mâinile cu manusi de lucru de categoria I (ref. Directiva 89/686/CEE si 

norma EN 374) precum din latex, PVC sau materiale similare. Pentru alegerea materialului pentru 

manusile de lucru trebuie luati în considerare urmatorii factori: degradarea, timpul de rupere si 

permeabilitatea. În cazul preparatelor, rezistenta manusilor de lucru trebuie verificata înainte de 

utilizare, din moment ce aceasta nu poate fi prevazuta. Manusile au un timp de uzura ce depinde de 

durata expunerii.

 Protectia ochilor: Se recomanda purtarea de ochelari de protectie cu aparatori laterale.
 
 

 

9. Proprietati fizice si 

chimice:  Informatii generale:  
Forma: Fluida  
Culoare: Rosu  
Miros: Intepator  

  Conditii de schimbare:  
Punct de topire: Nedeterminat.  
Punct de fierbere: Nedeterminat.  
Punct de aprindere: Nu este cazul.  
Inflamabilitate: Produsul nu este auto-inflamabil. 



Pericol de explozie: Produsul nu prezinta pericol de explozie. 
 

Densitate la 20°C: ca. 1.45 g/cm³ 
 

Solubilitate in apa: Solubilitate ridicata. 
 

Valoarea PH-ul la 20° Celsius: Aciditate ridicata 

 

10. Stabilitate si Reactivitate 
 
 Descompunere termica / conditii de evitat: Nu există pericole particulare de reacţie cu alte substanţe în 

condiţii normale de utilizare.


 Materiale de evitat: metale, alcaliu


 Reactii periculoase:


Cand se dilueaza, adaugati acid peste apa, niciodata invers. 
Reactioneaza cu metale formand hydrogen. 



Corodeaza metale. 


 Produse de descompunere periculoase: hirogen, oxizi de azot
 Informatii suplimentare: Depozitat si folosit conform specificatiilor nu reprezinta pericol.
 
 

 

11. Informatii Toxicologice 

 Toxicitate acuta:  
 Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: 

7778-50-9 clorura de hydrogen  
Oral LD 50 190 mg/kg  

  Efect principal: produce iritatii 
 
a) ochi = efect caustic puternic.  
b) piele = effect caustic puternic.  
 Iritatii: Sunt posibile in urma inhalarii si a contactului cu pielea.
 Informatii toxicologice suplimentare: Produsul prezinta urmatoarele pericole conform analizei 

prezente in General EU Classification Guidelines for Preparations:  
a) Coroziv 
 
b) Inghitirea lui produce arsuri grave la nivelul gurii si a gatului, cu pericolul de a perfora esofagul si 

stomacul.  
c) Foarte toxic  
d) Iritant  
e) Daunator  
f) Produsul poate produce afectiuni ereditare.  
g) Cancerigen. 

 

12. Informatii Ecologice 
 
 Informatii generale: daunator apei.

Nu permiteti intrarea in contact cu apa din panza freatica. 


Nu permiteti intrarea in contact cu apa de canalizare nediluat sau fara a fi neutralizat. 
Toxic pentru organismele acvatice. 



Periculos pentru apa potabila chiar si atunci cand ajunge in cantitati mici in paman 
 

Prezinta un pericol pentru apa potabila indifferent de cantitatea care ajunge in contact cu panza 
freatica. 

 
 Remarca: Toxic pentru pesti.

 

13. Consideraţii privind eliminarea deşeurilor  
  Produs:  
  Recomandare: Nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul de casa. Nu permiteti intrarea in contact cu apa  

de canalizare.  
  Ambalaje contaminate:  
 Recomandare: Eliminarea deseurilor trebuie realizata cu respectarea normelor naţionale şi eventual, 

locale. 
 

 
14. Informaţii privind transportul 

A. Transport rutier  
 
 
 
 
 
 

 Clasa ADR/RID: 8 (C1) substante corisive
 Nr. Kemler: 85
 UN: 3093
 Grupa de ambalare: II
 Eticheta: 8
 Denumire tehnică: 3093 lichid coroziv, acid, anorganic, acid azotic





B.  Transport maritim 







 Clasa IMDG: 8

 UN : 3093

 Eticheta: 8
 Grupa de ambalare: II

 Denumire tehnică: lichid coroziv, acid, anorganic, acid azotic 



C.  Transport aerian 
 
 
 
 
 

 

 Clasa ICAO/IATA: 8

 UN : 3093

 Eticheta: 8

 Grupa de ambalare: II

 Denumire tehnică: lichid coroziv, acid, anorganic, acid azotic 
 
 

 

15. Reglementari 
 

 Etichetare conform reglementari EU: Acest produs a fost clasificat in concordanta cu directive / 
ordonante EU despre materiale periculoase.

 Cod produs periculos: T+ Foarte toxic
 Componente periculoase: potassium dichromate; acid nitric
 Fraze de risc:

35 provoaca arsuri grave. 
49 poate provoca cancer prin inhalare 
46 poate cauza boli ereditare 
21 daunator in contact cu pielea 
25 Toxic prin inghitire 
26 Foarte toxic prin inhalare 
43 Poate cauza iritatii in contact cu pielea 

 Fraze de siguranta:
17 Tineti departe de material inflamabile. 


18 Manevrati si deschideti cu grija containerul. 
24/25 Evitati contactul cu ochii si pielea. 


26 Daca intra in contact cu ochii, spalati repede cu apa si consultati un doctor. 
28 Daca intra in contact cu pielea, spalati repede cu apa. 

 Reglementari nationale:
 Informatii despre limitele utilizarii:

Trebuie analizate limitele legale ale angajarii minorilor si femeilor. 
 
 

 

16. Alte informatii 
 

 Informaţiile incluse în această fişă au fost stabilite pe baza cunoştinţelor disponibile nouă la data 

publicării acestui document. Acest document nu trebuie interpretat ca o garanţie a vreunei 
proprietăţi specifice a produsului.

 Fraze de risc:



34 provoaca arsuri. 
 

35 provoaca arsuri grave. 
 

37 provoaca iritatii sistemului respirator. 
 

8 in contact cu materiale inflamabile poate cauza inendiu. 
 

43 Poate cauza iritatii in contact cu pielea 
 

45 poate cauza cancer 
 

46 poate cauza boli ereditare 
 

21 daunator in contact cu pielea 
 

25 toxic prin inghitire 
 

26 foarte toxic prin inhalare 
 

48/23 toxic: deficient grave prin expunerea prelungita prin inhalare 
 

50/53 foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung in mediul 
acvatic. 

 
60 provoaca infertilitate 

 
61 poate provoca daune fatului. 


