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Data: Octombrie 2020 

 

 

2. Identificarea pericolelor: 

 

2.1 Clasificarea substantei/preparatului:  

Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP]  

Substanta nu apartine nici unei liste de substante considerate periculoase pentru sanatatea omului 

sau animalelor, si nici vreunei liste cu substante  care au limite de expunere recunoscute.  

Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE  

Substanta nu apartine nici unei liste de substante considerate periculoase pentru sanatatea omului 

sau animalelor, si nici vreunei liste cu substante  care au limite de expunere recunoscute. 

 

2.2. Etichetarea 

 

Fraze de risc/pericol obligatorii: Nu se aplica. 

Fraze de siguranta/prudenta obligatorii:  Nu se aplica. 

Simbol Nu se aplica. 

 

2.3. Alte pericole 

Amestecul nu este clasificat ca periculos 

 

Pericole/efecte adverse 

 

- Riscuri pentru om: 

 

Inhalarea:  nu sunt asteptate aparitia efectelor adverse, dar copiii mici se pot ineca cu 

peletii. 

Contact cu pielea:  nu sunt asteptate aparitia efectelor adverse. Solicitati sfatul medicului     daca 

apar semen de iritatii. 

Contact cu ochii:  nu sunt asteptate aparitia efectelor adverse, dar praful poate provoca iritatii 

1.Identificarea substantei/companiei 
  

1.1. Denumire: COROSEL   
1.2. Utilizarea preparatului: Produsul este eficient impotriva a numeroase 

specii de daunatori ai culturilor de camp, sera, 

gradina, plante ornamentale si pomi fructiferi, 

printre care, dar nu exclusiv: coropisnita, afide, 

diferite specii de viermi, molii, omizi, paianjeni, 

nematozi, plosnite, gargarite, gandaci, etc 

1.3. Identificarea companiei: 

Denumirea: 

Adresa completa: 

Telefon 

Fax: 

 

SC SELENIT SRL 

Str.Santaului Nr. 15 C, Oradea, jud Bihor 

0746.594.313  / (+40 0359) 462.787  

0359.819528 

1.4. Numar de telefon pentru urgente:  

 

(+4021) 318 36 06 / Institutul naţional de 

Sănătate Publică, Bucureşti, str. Dr. Leonte, 

nr.1-3, sector 5 
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mecanice – tineti ochii deschisi si spalati  cu apa din abundenta timp de 15 

minute, tinand pleoapele larg deschise. Solicitati sfatul medical daca iritatia 

persista. 

Inghitire:  Nu reprezinta un pericol direct. Solicitati sfatul medical  imediat ca masura de 

precautie. 

 

- Riscuri pentru mediu:  

 

Produsul nu este toxic pentru mediu. 

 

 

3. Compozitie/informatii despre componenti 

3.1.Produsul trebuie considerat: 

       
 

          Substanta 

         
x 

        Amestecuri 

 
 

Nr 

crt. 

Denumirea componentilor si 

conc./domeniul de conc.  
Date de identificare 

Clasificare 
 (REGULAMENTUL (CE) NR. 

1272/2008) Clasificare 

(67/548/CEE) 
Denumirea 

  chimica 

Conc./do-

meniul de 
conc. 

Numar 

CAS 

Numar  

CE 

Numar  

Index 
Numar C&L 

Clasa de 

pericol/categorie 
de pericol 

Frazele de 

pericol 

1 
Melia Azadirachta 

Seed  
 

0,1-2% 
8002-65-

1 
nealocat   nepericulos 

Nu se 

aplica 

Nu se aplica 

2 Material vegetal inert  98-99,9% 
9004-34-

6 
nealocat - - nepericulos  

Nu se 

aplica 
Nu se aplica 

 

4. Masuri de prim ajutor 

 

4.1. Informatii generale:  Produsul nu este periculos, pot apare incidente foarte rar. 

4.2. Contactul cu ochii:   Spalati ochii cu multa apa, fara sa apasati, tinand pleoapele larg 

deschise. In cazul in care iritatiile persista, adresati-va medicului. 

4.3. Contactul cu pielea:   Spalati cu apa si sapun. In cazul in care  apar iritatii adresati-va 

medicului. 

4.4. Inhalare:  Indepartati victima din zona de expunere, la aer curat. In cazul in care 

simptomele neplacute persista adresati-va medicului. 

4.5. Ingestie:   Nu administrati niciodata nimic pe gura unei persoane inconstiente. 

Clatiti gura cu apa. Solicitati sfatul medical  imediat ca masura de 

precautie.  

 

5. Masuri de prevenire si combatere a incendiilor 

 

INFORMATII GENERALE:  Personalul non-urgenta este scos din zona de incediu. Pastrati 

containerele expuse la foc reci prin pulverizare cu apa. A se 

purta mereu echipament de protectie ce se impune in cazul  

incendiului. Colectati apa rezultata in urma stingerii 
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incendiului pentru a preveni infiltrarea in sistemul de canalizare 

si eliminati-o in conformitate cu reglementarile aplicabile. 

5.1. Mijloacele de stingere 

adecvate:  

Apa  pulverizata, pulberi chimice, spume de stingere rezistenta 

la alcool, CO2 (raciti cu apa recipientele expuse la flacari). 

5.2. Pericole speciale cauzate de 

substanta sau amestecul in cauza:  

Prafurile la concentratii suficiente pot forma amestecuri 

explozive cu aerul. In timpul unui incendiu, gazele iritante si 

foarte toxice pot fi generate prin descompunerea termica sau de 

ardere. 

5.3. Mijloace de stingere care nu 

trebuie folosite din motive de 

securitate:  

A nu se folosi jet de apă ca mijloc de stingere, deoarece acest 

lucru duce la la dispersarea materialului si la extinderea 

focului. 

5.4. Eventualele riscuri de 

expunere derivate din produsele 

de ardere: 

Produsul nu este inflamabil. Pot  fi emisi vapori toxici, inclusiv 

oxizi de azot si oxizi de carbon.  
  

5.5. Echipamentul special de 

protectie al persoanelor 

insarcinate cu stingerea 

incendiilor:  

In caz de incendiu trebuie să fie purtat aparat respirator 

autonom și îmbrăcăminte de protecție completă. 

 

6. Masuri in caz de dispersie accidentala 

 

6.1. Masuri de precautie 

pentru personal:  

Folositi echipament ignifugat. Purtati imbracaminte de protectie. 

Avertizati toate persoanele de potentialele pericolele si evacuati 

personalul neprotejat daca este necesar. 

Izolati  zona eliberata si evacuati oamenii care nu sunt necesari. Se 

va opri deversarea  materialui in cazul in care acest lucru este 

fara riscuri. Procedati cu precautie in ceea ce priveste siguranta si 

expunerea personalului. A se evita formarea de praf. A se evita 

inhalarea de praf, vapori, ceata sau gaz. Asigurati o ventilare 

adecvata. Evacuati personalul in zone sigure. Peletii  deversati pot 

provoca pericol de alunecare pe suprafetele solide. Colectati 

materialul din zona eliberata si depozitati intr-un container sigur. 

Indepartati recipientele din zona eliberata. 

6.2. Masuri de precautie 

pentru mediu:  

Nu se impun masuri speciale. Nu deversati in sistemele de 

canalizare, cursurile de apa sau in pamant. A se opri scurgerea daca 

este posibil, fara risc. Daca se produce o deversare accidentala in 

reteaua publica, se anunta autoritatile locale.  

6.3. Metode de curatare:  Recuperarea si refolosirea, ar trebui sa fie scopul final al eforturilor 

de manipulare, mai degraba decat eliminarea. Utilizati metode 

adecvate, lopeti, maturi si aspiratoare pentru a curata materialul 

deversat. Daca se amesteca cu apa, sau cu orice lichid,  barati zona 

cu materialul  deversat. Recuperati daca este posibil. Dupa ce toate 

urmele vizibile au fost indepartate, clatiti zona cu cantitati mari de 

apa. In cazul in care s-a imprastiat pe sol, solul contaminat ar trebui 

sa fie eliminat si plasat in containere adecvate pentru asanare sau 

eliminare.  

Nu se va deversa materialul in sistemul de canalizare publică sau pe 

căi navigabile. 
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Eliminare: Contactați un serviciu licențiat de eliminare a deseurilor 

profesionale de a dispune de acest material Absorbiti cu nisip, 

pamant sau alt absorbant inert. Indiguiti scurgerile mai mari pentru 

eliminarea ulterioara. Asigurati-va ca deseurile si materialele 

contaminate sunt colectate si eliminate din  zona de lucru intr-un 

recipient etichetat corespunzator. Acest material se preda unei firme 

autorizate de neutralizare a deseurilor. 

 

7. Manipulare si depozitare 

 

7.1. Precautii 

pentru manipulare:  

Prelucrarea ulterioara a materialelor solide poate avea ca rezultat formarea de 

prafuri combustibile. Potentialul de formare a prafului combustibil trebuie sa 

fie luat in considerare inainte de a se produce procesarea suplimentara. 

Asigurati o ventilatie corespunzatoare in locurile unde se formeaza praf.  

7.2. Conditii de 

depozitare:  

Pastrati produsul in containerul original, sigilat, intr-o încapere ventilata, 

uscata, racoroasa, ferit de substantele cu miros puternic (ex: vopseluri, 

chimicale), la adapost de razele soarelui, departe de accesul copiilor, de 

alimente baturi sau hrana pentru animale. Proprietatile fizico-chimice ale 

produsului raman stabile pe o perioada de valabilitate indicata, daca se 

pastreaza in ambalajul original inchis, la temperatura camerei si ferit de 

umezeala. Nu depozitati in recipient din cupru sau cu aliaj de cupru deoarece 

poate afecta culoarea produsului. 

  

 

8. Controlul expunerii/protectie individuala 

 

8.1 Parametri de control 

Componente avand limită de expunere profesională  

Nu se impune un echipament special de protectie pentru personalul operator.  

 

8.2 Controale ale expunerii  

Protectie respiratorie  In conditii obisnuite, nu se impune  nici o recomandare specifica. 

Se recomanda o ventilatie adecvata. 

Protectia mainilor   Purtati manusi de protectie impermeabile. 

Protectia ochilor   Purtati ochelari de protectie. 

Protectia pielii   Purtati imbracaminte adecvata. 

Masuri specifice de igiena   Spalati-va pe maini dupa manipulare. Nu fumati, nu beti si nu 

mancati in timpul folosirii produsului. Pastrati departe de produse 

alimentare sau de consum. 

 

Controlul expunerii mediului 

înconjurator 

 

Se vor preveni scapari sau scurgeri ulterioare daca este sigur sa se 

procedeze astfel. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 

canalizare. Se va evita eliminarea în mediul înconjurator. 

 

9. Proprietati fizice si chimice 

 

Forma fizica:  

Culoare:  

pelete 

Maron deschis, nuante de gri  
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Miros:  

pH:  

B.Pt (. Grade C):  

M. Pt. (. Deg C): 

Punct de inflamabilitate (grade C).:  

Auto aprindere Temp (. Grade C):  

Proprietăți explozive:  

inflamabilitate:  

Proprietăți oxidante:  

Presiunea de vapori (mm Hg):  

Solubilitate (apă):  

Coeficientul de partiție:  

 

specific uleiul vegetal 

nedeterminat  

Nu se aplică 

Nu se aplică  

100oC 

Nu este disponibil 

Nu se aplică  

Nu se aplică  

Nu se aplică  

Nu este disponibil 

Insolubil  

Nu este disponibil 
 

 

 

10. Stabilitate si reactivitate 

 

10.1. Stabilitate:  Stabil  in conditii normale de utilizare si depozitare. 

10.2. Conditii de evitat:  Evitati expunerea la temperaturi ridicate sau scazute, la 

umiditate,  si la lumina directă a soarelui. Nu pastrati 

produsul in incaperi in care sunt depozitate substante cu 

miros puternic.  

10.3. Substante de evitat:  Agentii oxidanti puternici, acizi sau baze puternice. 

10.4. Produse periculoase la 

descompunere:  

Descompunerea termica produce compusi toxici, tipici 

fumului de lemn. 

10.5. Pericol de polimerizare Nu apare.  

 

11. Informatii toxicologice 

 

Acest produs nu este considerat  toxic daca se manipuleaza conform indicatiilor din Fisa tehnica de 

Securitate sau de pe eticheta produsului. Simptomele sau efectele pot apare daca produsul este 

manipulate vicios sau apare o supraexpunere:  

11.1. Inhalare:  Putin probabil sa provoace efecte nedorite in conditii normale de 

manipulare si utilizare.  

11.2. Ingestie:  Clasificat ca non-toxic. Ca masura de precautie, nu este 

recomandat consumului umna.  

11.3. Iritatia/coroziunea  

pielii:  

Putin probabil sa provoace iritatii ale pielii la om.  

11.4. Iritatia/coroziunea  

ochii:  

Poate provoca iritarea temporară a ochilor 

11.5. Informatii toxicologice:  Nu sunt informatii disponibile.  

 

 

 12. Informatii ecologice 

 

Persistenta si biodegradabilitate: Produsul biodegradabil.  

Potential de bioacumulare: Nu sunt disponibile date relevante. 

Mobilitatea in sol: Nu sunt disponibile date relevante. 
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Alte efecte adverse: Nu sunt disponibile date relevante. 

 

12.1. Conditii generale:  Se foloseste conform standardelor de buna practica. Nu imprastiati 

produsul în mediu. 

12.2. Clasificare:  Nu sunt date disponibile care sa clasifice compusul drept toxic. Atunci 

cand se foloseste direct, este putin probabil sa dauneze sau sa fie toxic 

asupra mediului terestru sau acvatic.  

 

13. Consideratii privind evacuarea 

Prevederi naţionale privind deşeurile 

- Eliminarea deseurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul 

deseurilor. 

- Eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind gestionarea 

ambalajelor si deseurilor de ambalaje. 

- HG nr.956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide 

- HG128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata prin HG 268/2005; 

- OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor; 

- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 

- HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând 

deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 

României 

 

14. Informatii referitoare la transport 

 

Nu este clasificat ca PERICULOS  pentru transport.  

 

15. Informatii privind reglementarile speciale 

 

Aceasta fisa tehnica de securitate este conforma cu cerintele Regulamentului (UE) 830 /2015.  

Legislatia aplicabila  

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH; 

- Regulamentului (UE) 830/2015; 

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor 

si  a  amestecurilor. 

- REGULAMENTUL (UE) 830/2015 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).  

- Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca;  

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca 

pentru asigurarea   protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor 

chimici. 

- HG nr.1218/2006  privind  stabilirea  cerintelor  minime  de securitate  si  sanatate in  

munca  pentru  asigurarea  protectiei  lucratorilor  impotriva  riscurilor  legate de  prezenta  

agentilor  chimici; 

 

16. Alte informatii 
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Sursele datelor principale:  Ghid de redactare a fiselor cu date de Securitate 

Fise cu date de securitate pentru component 

Legislatia  in vigoare la nivel national si 

comunitar. 

Persoana sau compartimentul companiei 

responsabil(ă) cu întocmirea FDS: 

Departamentul Control Calitate 

Evidentierea clara a informatiilor care au fost 

adaugate, sterse sau revizuite: 

Nu  este cazul. 

 

Aceasta Fisa Tehnica de Securitate este un manual pentru utilizarea, manipularea, depozitarea si 

transportarea fara riscuri a produsului respectiv.  Acest document nu trebuie considerat garantie sau 

specificatie a produsului. Informatiile se refera numai la produsul mentionat si nu sunt valabile 

pentru  combinatii cu materiale sau in procedee altele decat cele specificate. 
 


