
Fisa tehnica de securitate 

 

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

1.1. Elemente de identificarea a produsului  

            Numele produsului : Solutie testare Aur 12 k – titlu 500 

Formula chimica : HNO3 

Nr.CAS: 7697-37-2 

Nr.CE: 231-714-2 

Nr REACH: 01-2119487297-23 

Masa moleculara : 63,1 g/mol. 
 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 

1.2.1 Utilizari identificate: utilizare industriala ,ca si intermediar pentru fabricarea altor produse chimice, 

reactiv pentru analize chimice, etc. 

1.2.2 Utilizari nerecomandate : utilizările se limitează la cele menționate mai sus. 

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

pentru aur 

o Distribuitor: CARRUS EXPERT SRL - Bucuresti 
o Informatii suplimentare: www.anpc.ro; www.carrusexpert.ro 
o Numar de telefon de urgenta: 112 



 

 

 

 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 
Lichide oxidante (Categoria 3), H272 
Corosive pentru metale (Categoria 1), H290 
Toxicitate acută, Inhalare (Categoria 3), H331 
Corodarea pielii (Subcategoria 1A), H314 
Lezarea gravă a ochilor (Categoria 1), H318 

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta 
Secţiunea 16. 

 2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008  
Pictogramă 

Cuvânt de avertizare Pericol 

Afirmaţie/afirmaţii despre risc 
H272 Poate agrava un incendiu; oxidant. 
H290 Poate fi corosiv pentru metale. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H331 Toxic în caz de inhalare. 

Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii 

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, 
scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. 

P220 A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale 
combustibile. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament 

de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat 
toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. 

P304 + P340 + P310 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-
o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați imediat la un 
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. 

P305 + P351 + P338 + P310 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. Sunați 
imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. 

P370 + P378 În caz de incendiu: a se utiliza nisip uscat, spumă chimică 
uscată sau  

rezistentă la alcool pentru a stinge. 
P403 + P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul 
închis etanş. 

Informatii suplimentare de risc (EU) 
EUH071 Corosiv pentru căile respiratorii. 
2.3 Alte riscuri Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, 
bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% 
sau mai mari. 



 

 

Parametri UM 

V a l o r i 

 ACID AZOTIC ( d=1,41) % vol. 100 
 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.2 Amestecuri  

Formula : HNO3 

Greutatea moleculară : 63,01 g/mol 

Ingrediente periculoase conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 

Componente Clasificare Concentraţie 

Nitric acid 
Nr. CAS 7697-37-2 Ox. Liq. 2; Met. Corr. 1; Acute 67- 68 
Nr.CE 231-714-2 Tox. 1; Skin Corr. 1A; Eye   
Nr. Index 007-004-00-1 
Număr de 01-2119487297-23-XXXX 

Dam. 1; H272, H290, H330, 
H314, H318 

  

înregistrare Limite de concentraţiei:   
  >= 20 %: Skin Corr. 1A, 

H314; 5 - < 20 %: Skin Corr. 
  

  1B, H314; 65 - < 99 %: Ox.   
  Liq. 3, H272; 1 - < 3 %: Eye   
  Irrit. 2A, H319; 3 - < 5 %: 1, 

H318; >= 1 %: Met. Corr. 1, 
H290; 1 - < 5 %: Skin Irrit. 2, 

H315; >= 99 %: Ox. Liq. 2, 
H272; >= 3 %: Eye Dam. 1, 
H318; 1 - < 3 %: Eye Irrit. 2, 
H319; 1 - < 5 %: Skin Irrit. 2, 
H315; <= 70 %: Acute Tox. 3, 
H331; > 70 %: Acute Tox. 1, 
H330; 

  

 

 
Reteta conform Ordinului nr. 102/2004 din 28/04/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 

426 din 12/05/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si 
aliajelor acestora 

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16. 



 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale 

Se va consulta un medic. Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului. 

Dacă se inhalează 
Dacă a inhalat produsul, deplasaţi persoana la aer liber. Dacă nu respiră, se va face respiraţie artificială. 
Se va consulta un medic. 

În caz de contact cu pielea 
Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă. 
Pacientul va fi dus de urgenţă la spital. Se va consulta un medic. 

În caz de contact cu ochii 

Se va clăti bine cu apă multă cel puţin 15 minute şi se va consulta un medic. 

Dacă este ingerat 

NU se va induce stare de vomă. Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare 

de inconștiență. Se va clăti gura cu apă. Se va consulta un medic. 

 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
Simptomele cunoscute,cele mai importante sunt descrise pe eticheta (vezi sectiunea 2.2) si/sau 
sectiunea 11 

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

Nu există date 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere corespunzătoare  
Pulbere uscată Nisip uscat 

 5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză 
Nu există date 

 5.3 Recomandări destinate pompierilor 

Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. 

 5.4 Informaţii suplimentare 

Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise. 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Se va purta dispozitiv de protecţie respiratorie. Se va evita respirarea vaporilor/ceţii/gazului. Se va 
asigura ventilaţie adecvată. Se va evacua personalul în zone sigure. 
Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 

 6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Se va 
împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. 

 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
Se va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, 
(spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru eliminare 
conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). 

 6.4 Trimitere la alte secţiuni 
Pentru eliminare vezi paragraful 13. 



 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

 7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Se va evita inhalarea vaporilot sau a ceţii. 
A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.Se va ţine la distanţă de 
sursele de căldură şi foc. 
Pentru precautii vedeti sectiunea 2.2. 

 7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat şi bine ventilat. Containerele care sunt deschise 
vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. Se va depozita la rece. 

 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 
O parte din utilizari sunt mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt stipulate alte utilizari specifice 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1 Parametri de control 

Componente avănd limită de expunere profesională 

Componente Nr. CAS ValoareFor 

mă de 
expunere 

Parametri de 
control 

Bază 

Nitric acid 7697-37-2 STEL 1 ppm 
2,6 mg/m3 

Europe. Valori limită orientative 
de expunere profesională 

  Observaţii Indicativă 

    STEL 1 ppm 
2,6 mg/m3 

Norme Generale de Protecţie a 
Muncii - anexa nr. 31: Valora 
limitǎ de expunere profesionalǎ 
pentru agenţii chimici 

 

8.2 Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare 
Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat 
după manipularea produsului. 

Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia ochilor / feţei 
Ochelari de protecţie perfect adecvaţi Utilizaţi echipamentele de protecţie a ochilor testate şi 
aprobate în cadr NIOSH (SUA) sau EN 166 (UE). 

Protecţia pielii 

Manipulaţi cu mănuşi. Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire. Utilizaţi tehnica corectă 
de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafa cu acest produs. Eliminaţi mănuşile contaminate 
după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator. Spălaţi şi 
ştergeţi mîinile. 

Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC 
şi standardului EN 374 derivat din aceasta. 

Contact total 
Material: Cauciuc fluorinat 
Grosimea minimă a stratului: 0,7 mm 
Timpul de perforare: 480 min 
Material testat:Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, marime M) 

Contact prin stropire 
Material: Latex natural/cloropren 
Grosimea minimă a stratului: 0,6 mm 
Timpul de perforare: 120 min 
Material testat:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, marime M) 



 

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 

test method: EN374 

Dacă este folosit sub formă de soluţie sau în amestec cu alte substanţe şi în condiţii ce diferă de 
EN374 se va contacta furnizorul mănuşilor aprobate CE. Aceasta recomandare are doar rol 
consultativ si trebuie evaluata de un igenist industrial si de un responsabil cu protectia muncii, 
familiar cu situatia specifica de folosire anticipata de catre clientii nostri Nu trebuie explicata, ca 
oferind un acord pentru orice scenariu de utilizare specifica. 

Manipulaţi cu mănuşi. Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire. Utilizaţi tehnica corectă 
de înlăturare a mănuşilor (fără a atinge suprafa cu acest produs. Eliminaţi mănuşile contaminate 
după folosire în conformitate cu legile aplicabile şi cu praticile corecte de laborator. Spălaţi şi 
ştergeţi mîinile. 

Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi 
standardului EN 374 derivat din aceasta. 

Protecţia corpului 
Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice, Tipul echipamentului de protecţie 
trebuie să fie selecţionat în conformitate cu concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă 
aflată la locul de muncă specificat. 

Protecţia respiraţiei 
Atunci când evaluarea riscurilor arată că dispozitivele de respiraţie şi d dispozitiv de respiraţie 
pentru întreaga faţă cu o combinaţie de cartuşe 14387) ca o măsură de siguranţă faţă de 
elementele de control tehnic. Dac protecţie, folosiţi un dispozitiv de respiraţie pentru întreaga faţă 
cu a Folosiţi dispozitive de respiraţie şi componente ale acestora care au fost guvernamentale 
corespunzătoare, cum ar fi NIOSH (SUA) sau CEN (UE). 

Controlul expunerii mediului înconjurător 
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel. Se va 
împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

a) Aspect Formă: lichid  
Culoare: incolor 

b) M i r o s  N u  e x i s t ă  d a t e  

c) Pragul de acceptare a Nu există 
date mirosului 

d) p H  <  1  

e) Punctul de 
topire/punctul de 
îngheţare 

f) Punctul iniţial de 
fierbere şi intervalul 
de fierbere 

Nu există date 

120,5 °C - lit. 

 

g) Punctul de aprindere Nu există date  

h) Viteza de evaporare Nu există date  

i) Inflamabilitatea (solid, 
gaz) 

j) Limite de inflamabilitate 
sau de explozie 
inferioare/superioare 

Nu există date  

Nu există date 

mailto:sales@kcl.de


 

k) Presiunea de vapori 49 hPa la 50 °C 

l) Densitatea vaporilor  Nu există date 

m) Densitatea relativă 1,41 g/cm3 la 20 °C 

n) Solubilitate în apă Nu există date 

o) Coeficientul de partiţie: 
n-octanol/apă 

p) Tem peratura de 

autoaprindere 

q) Temperatura de 
descompunere 

Nu există date  

Nu există date  

Nu există date 

r) Vâscozitatea Nu există date 

s) Proprietăţi explozive Nu există date 

t) Proprietăţi oxidante Nu există date 

9.2 Alte informatii de siguranta  

Nu există date 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1 Reactivitate  
Nu există date 

10.2 Stabilitate chimică 
Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 
Nu există date 

10.4 Condiţii de evitat 
Se poate decolora la expunere în aer şi lumină. 

10.5 Materiale incompatibile 
Metale alcaline, Materiale organice, Anhidridă acetică, Acetonitril, Alcooli, Acrilonitril 

10.6 Produşi de descompunere periculoşi 
Alţi produşi de descompunere - Nu există date 

Produşi de descompunere periculoşi formaţi în condiţii de incendiu. - Oxizi de azot (NOx) 
In cazul unui incendiu: vedeti sectiunea 5 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 
LC50 Inhalare - Şobolan - mascul sau femelă - 4 h - > 2,65 mg/l (Nitric acid) 
(Ghid de testare OECD 403) 

Corodarea/iritarea pielii 

Cauzează o slabă vindecare a rănilor. (Nitric acid) 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 

Provoacă leziuni oculare grave. (Nitric acid) 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 
Mutagenitatea celulelor germinative 
Test Ames (Nitric acid) 
Salmonella typhimurium 
Rezultat: negativ 

Cancerogenitatea 



 

IARC: Nici una din componentele acestui produs prezente în cantităţi mai mari sau egale cu 0.1% 

nu a fost identificată drept cancerigen uman probabil, posibil sau confirmat, de către IARC. 

Toxicitatea pentru reproducere 

Toxicitatea pentru reproducere - obolan - Oral(ă) 
Efecte pe nou născut: biochimice şi metabolice. (Nitric acid) 

Toxicitate asupra embrionului - obolan - Oral(ă) 
Efecte pe embrion sau fetus: Fetotoxicitate(excepţie-moartea, de exemplu,oprirea creşterii fetale) (Nitric 
acid) 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere  

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată  

Pericol prin aspirare 

Informaţii suplimentare  

RTECS: QU5775000 

senzaţie de arsură, Tuse, respiraţie îngreunată, laringită, Insuficienţă respiratorie, spasm, inflamare şi edem 
laringeal, spasm, inflamare şi edem bronhial, pneumonii, edem pulmonar, Materialul este extrem de 
distructiv la nivelul ţesuturilor mucoasei membranare şi a tractului respirator superior, ochi şi piele., După 
cunoştinţele noastre, proprietăţile chimice, fizice şi toxicologice nu au fost investigate complet. (Nitric acid) 

Ficat - Neregularităţi - Bazat pe dovezile obţinute pe oameni (Nitric acid) 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice  

12.1 Toxicitatea 

12.2 Persistența și degradabilitatea 
Metodele pentru determinarea biodegradabilităţii nu sunt aplicabile la substanţele anorganice. 

12.3 Potenţialul de bioacumulare  

12.4 Mobilitatea în sol 

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 
Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative 

şi toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari. 

12.6 Alte efecte adverse 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea  

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor.  

Ambalaje contaminate 
Se va elimina drept produs nefolosit. 



 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

14.1 Numărul ONU 

ADR/RID: 2031 IMDG: 2031 IATA: 2031 

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie  
ADR/RID: ACID NITRIC 
IMDG: NITRIC ACID 
IATA: Nitric acid 
Passenger Aircraft: Not permitted for transport 

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
  

  ADR/RID: 8 (5.1) IMDG: 8 (5.1) IATA: 8 (5.1) 

14.4 Grup de ambalaje   
  ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător   

  ADR/RID: nu IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori   

  Nu există date    

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

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

Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No. 1907/2006. 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 
A fost efectuată a evaluare a securităţii chim ice a acestei substanţe. 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 

EUH071 Corosiv pentru căile respiratorii. 
H272 Poate agrava un incendiu; oxidant. 
H290 Poate fi corosiv pentru metale. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H330 Mortal în caz de inhalare. 
H331 Toxic în caz de inhalare. 

Informaţii suplimentare 
Copyright 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC.. Licenţă acordată pentru realizarea unui număr nelimitat 
de copii pe hârtie, numai pentru uz intern. 



 

Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte, dar nu trebuie să se considere că includ toate 
detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ. Informaţiile din acest document se bazează pe 
cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia respectării precauţiilor de securitate 
corespunzătoare. Nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.Corporatia Sigma Aldrich si 
Afiliatii, nu pot fi raspunzatori de nicio vatamare rezultata din manevrare sau contact cu produsul de mai 
sus. Urmariti www.sigma-aldrich.com si/sau reversul paginii de factura sau de impachetare pentru 
termenii aditionali sau pentru conditiile de vanzare. 

http://www.sigma-aldrich.com/


 

Anexă: Scenariu de expunere 

Utilizări identificate: 

Utilizare: Folosit drept intermediar chimic 

SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru industrial 

SU 3, SU9: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru 
industrial, Producţia produselor chimice fine 

PC19: Intermediari 

PROC1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de expunere 
PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 

cadrul unităţilor specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 

ERC1, ERC4, ERC6a: Fabricarea substanţelor, Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole, Utilizare industrială care duce la fabricarea altei 
substanţe (utilizarea intermediarilor)  

Utilizare: Formularea de preparate 

SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru industrial 

SU 10: Formularea [amestecul] preparatelor şi/ sau reambalare (exclusiv aliaje) 

PROC2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de expunere 
PROC5: Amestecarea sau combinarea în pro-cese discontinue pentru formularea de preparate şi articole 
(contact în mai multe etape şi/ sau contact semnificativ) 
PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor nespecializate 

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, incluzând 
cântărire) 

ERC2: Formularea de preparate  

Utilizare: Folosit drept reagent de laborator 

SU 22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-
guri) 

SU1, SU 22: Agricultură, exploatare silvică, pescuit, Utilizări profesionale: Domeniul public 
(administraţie, învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

PC21: Substanţe chimice de laborator 

PROC15: Utilizarea ca reactiv de laborator 

ERC8a, ERC8b: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în sisteme 
deschise, Utilizare larg răspândită la interior a substanţelor reactive în sisteme deschise  

Utilizare: Tratamentul suprafeţei 

SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru industrial 
SU 3, SU9: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru 
industrial, Producţia produselor chimice fine 

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare 

ERC7: Utilizarea industrială a substanţelor în sisteme închise 



 

Utilizare: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni 
parte din articole 

SU 3: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru industrial 

SU 3, SU9: Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în cadru 
industrial, Producţia produselor chim ice fine 

PC20: Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi de 
neutrali-zare 

PROC3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau form ulare) 
PROC4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilita-tea de 
expunere PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ 
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/ descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în 
cadrul unităţilor specializate 
PROC9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedica-tă, 
incluzând cântărire) 

ERC4, ERC6b: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte 
din articole, Utilizarea industrială a agenţilor auxiliari reactivi de prelucrare  

1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Folosit drept intermediar chimic 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3 
Sectoare de utilizare finală : SU 3, SU9 
Categoria produsului chimic : PC19 
Categoriile de proces : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 

PROC8b, PROC9 

Categorii de eliberare în mediu : ERC1, ERC4, ERC6a: 

2. Scenariu de expunere 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC1, ERC4, ERC6a 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PC19 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : Lichid cu volatilitate medie 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata aplicării : > 4 h 
Frecvenţa folosirii : 220 zile/an 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 

Exterior / Interior : Interior 

Condiţii şi măsuri tehnice 
Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu aspirare de aer., Este necesară o 
bună practică de lucru. 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se va asigura că operatorii au fost învăţaţi cum să micşoreze cât mai mult posibil expunerile. 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor folosi protecţii adecvate pentru ochi şi mănuşi., Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 
8. 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia 



 

Mediu 
 

A fost efectuata o evaluare a securitatii chimice conform REACH, art. 14 (3), anexa I, sectiunea 3 

(Evaluarea 
riscului asupra mediului inconjura tor) si 4 (Clasificare PBT/vPvB). Deoarece nu s-a identificat niciun ris c, 

nu 
sunt necesare evaluarea expunerii si caracterizarea riscului (REAC H, anexa I, sectiunea 5.0). 

Lucrători 

Contribuţia la 

scenariu 
Metoda de  
estimare a  
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul  

expunerii 

RCR* 

PROC1 MEASE Fără Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,001 mg/m3  0,001 

PROC2 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,001 mg/m3  0,001 

PROC3 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

PROC4 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,05 mg/m3  0,038 

PROC5 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,055 mg/m3  0,042 

PROC8a MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,05 mg/m3  0,038 

PROC8b MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

PROC9 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

*Raport de caracterizare a riscurilor 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul limitelor fixate de 
Scenariul de Expunere 

Vă rugam să consultati urmatoarele documente: ECHA Guidance on informati on requirements and 
chemical safety assessment Chapter R.12: Use descrip tor system; ECHA Guidance for downstream 
users; ECHA Guidance on informa tion requirements and chemical safety assessment Part D: 
Exposure Scenar io Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS ; VCI/Cefic 
REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicat ions in the Supply Chain; CEFIC 
Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) 

1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Formularea de preparate 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3 
Sectoare de utilizare finală : SU 10 
Categoriile de proces : PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 

PROC9 

Categorii de eliberare în mediu : ERC2: 

2. Scenariu de expunere 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC2 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 



 

Forma fizică (în momentul folosirii) : Lichid cu volatilitate medie 

 

Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata aplicării : > 4 h 
Frecvenţa folosirii : 220 zile/an 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

Condiţii şi măsuri tehnice 

Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu aspirare de aer., Este necesară o 
bună practică de lucru. 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se va asigura că operatorii au fost învăţaţi cum să micşoreze cât mai mult posibil expunerile. 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor folosi protecţii adecvate pentru ochi şi mănuşi., Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 
8. 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia  

Mediu 

A fost efectuata o evaluare a securitatii chimice conform REACH, art. 14 (3), anexa I, sectiunea 3 
(Evaluarea 
riscului asupra mediului inconjura tor) si 4 (Clasificare PBT/vPvB). Deoarece nu s-a identificat niciun ris c, 
nu 
sunt necesare evaluarea expunerii si caracterizarea riscului (REAC H, anexa I, sectiunea 5.0). 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de  
estimare a  
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul  
expunerii 

RCR* 

PROC2 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,001 mg/m3  0,001 

PROC3 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

PROC4 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,05 mg/m3  0,038 

PROC5 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,055 mg/m3  0,042 

PROC8a MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,05 mg/m3  0,038 

PROC8b MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

PROC9 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

*Raport de caracterizare a riscurilor 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul limitelor fixate de 
Scenariul de Expunere 

Vă rugam să consultati urmatoarele documente: ECHA Guidance on informati on requirements and 
chemical safety assessment Chapter R.12: Use descrip tor system; ECHA Guidance for downstream 
users; ECHA Guidance on informa tion requirements and chemical safety assessment Part D: 
Exposure Scenar io Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS ; VCI/Cefic 
REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicat ions in the Supply Chain; CEFIC 
Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) 

1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Folosit drept reagent de laborator 

Grupuri de utilizatori principali : SU 22 



 

Sectoare de utilizare finală : SU1, SU 22 

Categoria produsului chimic : PC21 

Categoriile de proces : PROC15 
Categorii de eliberare în mediu : ERC8a, ERC8b: 

2. Scenariu de expunere 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a, ERC8b 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC15, PC21 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : Lichid cu volatilitate medie 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata aplicării : > 4 h 
Frecvenţa folosirii : 220 zile/an 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

Condiţii şi măsuri tehnice 
Se va asigura sistem de ventilaţie adecvat., Este necesară o bună practică de lucru. 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se va asigura că operatorii au fost învăţaţi cum să micşoreze cât mai mult posibil expunerile. 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 

Se vor folosi protecţii adecvate pentru ochi şi mănuşi., Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 
8. 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia  

Mediu 

A fost efectuata o evaluare a securitatii chimice conform REACH, art. 14 (3), anexa I, sectiunea 3 
(Evaluarea 
riscului asupra mediului inconjura tor) si 4 (Clasificare PBT/vPvB). Deoarece nu s-a identificat niciun ris c, 
nu 
sunt necesare evaluarea expunerii si caracterizarea riscului (REAC H, anexa I, sectiunea 5.0). 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de  
estimare a  
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul  
expunerii 

RCR* 

PROC15 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

*Raport de caracterizare a riscurilor 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul limitelor fixate de 
Scenariul de Expunere 

Vă rugam să consultati urmatoarele documente: ECHA Guidance on informati on requirements and 
chemical safety assessment Chapter R.12: Use descrip tor system; ECHA Guidance for downstream 
users; ECHA Guidance on informa tion requirements and chemical safety assessment Part D: 
Exposure Scenar io Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS ; VCI/Cefic 
REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicat ions in the Supply Chain; CEFIC 
Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) 



 

1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Tratamentul suprafeţei 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3 
Sectoare de utilizare finală : SU 3, SU9 
Categoria produsului chimic : PC35 
Categoriile de proces : PROC10, PROC13 
Categorii de eliberare în mediu : ERC7: 

2. Scenariu de expunere 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC7 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC10, PROC13, PC35 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în momentul folosirii) : Lichid cu volatilitate medie 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata aplicării : > 4 h 
Frecvenţa folosirii : 220 zile/an 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

Condiţii şi măsuri tehnice 
Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu aspirare de aer., Este necesară o 
bună practică de lucru. 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 

Se va asigura că operatorii au fost învăţaţi cum să micşoreze cât mai mult posibil expunerile. 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor folosi protecţii adecvate pentru ochi şi mănuşi., Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 
8. 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia  

Mediu 

A fost efectuata o evaluare a securitatii chimice conform REACH, art. 14 (3), anexa I, sectiunea 3 
(Evaluarea 
riscului asupra mediului inconjura tor) si 4 (Clasificare PBT/vPvB). Deoarece nu s-a identificat niciun ris c, 
nu 
sunt necesare evaluarea expunerii si caracterizarea riscului (REAC H, anexa I, sectiunea 5.0). 

Lucrători 

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de  
estimare a  
expunerii 

Condiţii specifice Valoare Nivelul  
expunerii 

RCR* 

PROC10 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,05 mg/m3  0,038 

PROC13 MEASE Ventilaţie cu 
Aspiraţie la Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

*Raport de caracterizare a riscurilor 



 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dacă acesta lucrează în cadrul limitelor fixate de 

Scenariul de Expunere 

Vă rugam să consultati urmatoarele documente: ECHA Guidance on informati on requirements and 
chemical safety assessment Chapter R.12: Use descrip tor system; ECHA Guidance for downstream 
users; ECHA Guidance on informa tion requirements and chemical safety assessment Part D: 
Exposure Scenar io Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS ; VCI/Cefic 
REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communicat ions in the Supply Chain; CEFIC 
Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) 

1. Scurt titlu al scenariului de expunere: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole 

Grupuri de utilizatori principali : SU 3 
Sectoare de utilizare finală : SU 3, SU9 
Categoria produsului chimic : PC20 
Categoriile de proces : PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9 
Categorii de eliberare în mediu : ERC4, ERC6b: 

2. Scenariu de expunere 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4, ERC6b 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în : Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % (dacă 
amestec/articol nu este specificat altfel). 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la: PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PC20 

Caracteristicile produsului 
Concentraţia substanţei în 
amestec/articol 

: Acoperă procentul de substanţă în produs până la 100 % 
(dacă nu este specificat altfel). 

 

Forma fizică (în momentul folosirii) : Lichid cu volatilitate medie 

Frecvenţa şi durata de folosire 

Durata aplicării : > 4 h 
Frecvenţa folosirii : 220 zile/an 

Alte condiţii operaţionale ce afectează expunerea lucrătorilor 
Exterior / Interior : Interior 

Condiţii şi măsuri tehnice 
Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu aspirare de aer., Este necesară o 
bună practică de lucru. 

Măsuri organizatorice pentru a preveni/limita scăpările, dispersarea şi expunerea 
Se va asigura că operatorii au fost învăţaţi cum să micşoreze cât mai mult posibil expunerile. 

Condiţii şi măsuri referitoare la protecţia personalului, igienă şi evaluarea stării de sănătate 
Se vor folosi protecţii adecvate pentru ochi şi mănuşi., Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 
8. 

3. Estimarea expunerii şi referinţa la sursa acesteia  

Mediu 

A fost efectuata o evaluare a securitatii chimice conform REACH, art. 14 (3), anexa I, sectiunea 3 
(Evaluarea 
riscului asupra mediului inconjura tor) si 4 (Clasificare PBT/vPvB). Deoarece nu s-a identificat niciun ris c, 
nu 
sunt necesare evaluarea expunerii si caracterizarea riscului (REAC H, anexa I, sectiunea 5.0). 



 

Lucrători 

*Raport de caracterizare a riscurilor

Contribuţia la 
scenariu 

Metoda de  
estimare a  
expunerii 

Condiţii 
specifice 

Valoare Nivelul  
expunerii 

RCR* 

PROC3 MEASE Ventilaţie 
cu Aspiraţie la 
Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

PROC4 MEASE Ventilaţie 
cu Aspiraţie la 
Sursă 

Inhalare 0,05 mg/m3  0,038 

PROC8a MEASE Ventilaţie 
cu Aspiraţie la 
Sursă 

Inhalare 0,05 mg/m3  0,038 

PROC8b MEASE Ventilaţie 
cu Aspiraţie la 
Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 

PROC9 MEASE Ventilaţie 
cu Aspiraţie la 
Sursă 

Inhalare 0,01 mg/m3  0,008 



 



 

 


