
 

Fişă cu date de securitate  

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 

 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII 

/INTREPRINDERII 

     Identificarea substanţei/amestecului 

           Denumirea : Potaz 5-0-50 

          Număr de înregistrare : 

     Utilizarea substanţei/amestecului  

Ferilizant foliar solid utilizat în agricultură 

     Identificarea societăţii /intreprinderii  

      Denumirea:   S.C. Chemical Independent Group S.A. 

    Adresa completă : Str. Laminoristilor 246, Loc. Câmpia Turzii, Jud Cluj 

    Numărul de telefon : 0264-365-144; 0264-365-177 

    E-mail: office@cig.ro 

     Telefonul pentru urgenţe: 0264-365-144 

Telefon de urgenta: +40213183606 / INSP                  
 

 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  

2.1 Clasificarea:  În conformitate cu Directivele 1999/45/CE , 67/548/CEE şi cu legislaţia în vigoare privind 
substanţele periculoase (OUG nr. 200/2000, cu modificările si completările ulterioare, HG nr.95/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare) îngrăşămintele foliare nu sunt clasificate ca substanţe periculoase. 
      

2.2  Pericole/efecte adverse: 

- pentru om : Aceste îngrăsăminte nu sunt produse nocive dacă sunt manevrate corect. Totusi, se va ţine 
seama de următoarele aspecte : 
                                       -  inhalare: concentraţii mari de vapori conţinând acest produs pot cauza iritaţii ale 
nasului şi ale căilor respiratorii . 

- contact cu pielea: poate produce iritaţii în contact prelungit 

- contact cu ochii: iritant 

                                       - înghiţire: în cantităţi mici nu are efecte toxice, dar în cantităţi mari poate genera 
deranjamente gastro-intestinale. 
 
- efecte adverse rezultate din proprietăţile fizico-chimice: caracterul bazic al ingrasamântului conduce la 

iritaţii ale tegumentelor. 

- pentru mediu: la dozele recomantate nu prezinta pericol pentru mediu. 

Alte pericole: 
- La descompunere, se pot degaja vapori de apă, gaze toxice ca oxizi de azot, amoniac,  

 

 

 

 

 

           Data: 02.10.2020



 

3. COMPOZIŢIA/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII(INGREDIENTELE) 

Clasificare 
Nr. CAS : - 
Număr EINECS : - 
Caracteristici 
- Aspect : lichid galben 
- Miros : indoor 

Nr 

crt. 

Denumirea 
componenţilor şi 

conc./domeniul de conc.  

Date de identificare Clasificare 

Denumirea 
sau natura 

chimică 

Conc./
do-

meniul 
de 

conc. 

Număr 
de înre- 
gistrare 

Număr 
CAS 

Număr  
EC 

Număr  
Index 

Literele  
simbolurilor 
de pericol 

Frazele R 
 

1 Uree 5%  57-13-6 200-315-5    

2 Carbonat de 
potasiu 

50%  584-08-7 209-529-3  Xi R36/37/38 

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

  Măsuri de prim ajutor  

- contact cu pielea: suprafaţa afectată se spală cu apă si săpun. 

             - contact cu ochii:  clătiţi /irigaţi ochii cu apă din abundenţă timp de minim 10 minute; 
dacă iritaţiile persistă, apelaţi la asistenţă medicală. 

             - înghiţire: nu provocaţi voma ; administraţi pentru băut apă si lapte ; dacă a fost 
înghiţită o cantitate mai mare, apelaţi la asistenţa medicală. 

            5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 

Mijloace de stingere adecvate: 

- Folosiţi apă din abundenţă. 

- Chemaţi de urgenţă echipa de pompieri, dacă este cazul. 

- Evitaţi inhalarea fumului toxic, deplasîndu-vă în direcţiia perpendiculară direcţiei vîntului. 

- Folosiţi mască de protecţie şi echipament adecvat pentru stingerea incendiilor. 

- Deschideţi uşile şi ferestrele pentru a produce ventilaţia maximă a încăperii. 

- Dacă apa cu conţinut de produs deversează în cursurile de apă din apropiere, se vor 

informa imediat autorităţile locale. 
 

Mijloace de stingere care nu trebuie folosite:  
        - Nu se folosesc extinctoarele cu spumă chimică. 

 - Nu se va încerca înăbusirea focului cu abur sau nisip.  

 

6. MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE 

-  Orice cantitate de produs deversată va fi curăţată rapid şi integral şi se va depozita în 
loc curat, în saci. 
-  În  funcţie de gradul şi natura contaminării, dispuneţi folosirea produsului ca îngrăsămnt foliar sau orientaţi-l 
spre o firmă autorizată de colectare deseuri; 
- Se va evita contaminarea cursurilor de apă şi a canalizării, iar dacă totusi se produce 
contaminarea accidentală a acestora, se vor anunţa autorităţile locale. 

           



     7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE   

      Manipulare 

- Folosiţi mănuşi şi ochelari de protecţie dacă manipulaţi produsul un timp mai îndelungat.    

       Depozitare  

- Produsul se va depozita departe de sursele de căldură şi foc. 
- Se va depozita în spaţii răcoroase, uscate şi bine ventilate. 
- Asiguraţi standarde ridicate de curăţenie în spaţiile de depozitare. 
- Fumatul şi focul deschis sunt interzise în spaţiile de depozitare. 
 

      Utilizări specifice  

Produsul se utilizeaza ca îngraşământ foliar 

      8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE INDIVIDUALĂ 

  Valori limită de expunere  

- Nu sunt specificate limite oficiale 
      

  Controlul expunerii 

- S-a elaborat şi aprobat planul de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii; 
- Se ţine evidenţa locurilor de muncă cu pericol deosebit şi cu pericol iminent de accidentare. 
- Se ţine evidenţa substanţelor chimice şi periculoase utilizate în procesul de muncă. 
- Sunt monitorizate noxele datorate agenţilor chimici prezente în mediul de muncă; 
- Este supravegheată şi monitorizată starea de sănătate a personalului expus la agenţi chimici; 
- Personalul are în dotare echipament individual de protecţie 
 
Măsuri tehnice 
 
- Sistem de monitorizare a principalilor parametri de funcţionare în condiţii de siguranţă a 
utilajelor (presiune, temperatură). 
 

      Controlul expunerii profesionale 

       Măsuri tehnice 

       Măsuri de protecţie individuală 

             Protecţia căilor respiratorii: Mască contra prafului cu eficienţă specifică de reţinere a 

pulberilor. 

                         Protecţia mâinilor: Mănusi de protecţie impermeabile (cauciuc nitrilic, crosnitril, cu interior de 
bumbac), rezistenţă de permeabilitate 6; 

            

            Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie 

                         Protecţia pielii: Costum de protecţie impermeabil (salopetă doc -pantaloni cu pieptar, haină ); 
bocanci rezistenţi împotriva agresiunii chimice, mecanice 

              

             Măsuri de igienă: Contactul epidermei cu agenţi chimici: unguent de protecţie, săpun, perie de unghii; 
             

             Controlul expunerii  mediului 

                       Nu sunt informaţii. 

          

9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE 

      Informaţii generale 

Aspectul    

- Starea fizică:  lichid                                    

- Culoarea: galben                                       



Mirosul: inodor 

      Informaţii importante referitoare la sănătate, securitate şi mediu 

pH-ul (solutie 10%) : 12 

densitate relativa: 1,5 

Punct de fierbere/interval de temperatură de fierbere: depinde de concentratie. 

Temperatura  de aprindere: -  

Inflamabilitate (solid, gaz): - 

Proprietăţi explozive: -  

Proprietăţi oxidante: -  

Presiunea de vapori: - 

Solubilitatea în apă: solubil 

      Alte informaţii 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

       Stabilitatea:  în condiţii normale de depozitare, manipulare si utilizare, produsul este stabil. 

       Condiţii de evitat 

 - Contaminarea cu materiale incompatibile. 
 

       Materiale de evitat 

- Materiale combustibile ; 
- Agenţi reducători: acizi, baze, cloraţi, cloruri, cromaţi, nitriţi , permanganaţi; 
- Pulberi metalice şi substanţe conţinând metale ca: nichel, cupru, cobalt, zinc şi aliajele 
acestora. 

       Produse de descompunere periculoase 

 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  

      11.1. Generale 
- La temperaturi foarte mari se descompun, cu degajare de vapori de apă , gaze toxice ca oxizi de azot, 
amoniac. 
     11.2. Toxicitate: 
Toxicitatea produsului depinde de compoziţie : 
- uree LD50 (oral , sobolani ) : >2000 mg/kg 
- carbonat de potasiu LD50 (oral , sobolani ) : >2000 mg/kg 

           12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

      Ecotoxicitatea (pentru SUBSTANŢĂ sau AMESTEC) 

        -  Date de toxicitate pentru organismele acvatice (atât acută cât şi cronică) :  are o toxicitate redusa pentru 

organismele acvatice 

         -   Date de toxicitate  pentru micro şi macro-organismele din sol :- 

         -   Date de toxicitate pentru alte organisme (de ex. : păsări, albine şi plante): - 

         -   Efecte inhibitoare asupra activităţii micro-organismelor în instalaţiile de tratare a apelor uzate: - 

         -   Rezumatul informaţiilor de testare: - 

      Mobilitatea (pentru SUBSTANŢĂ sau COMPONENŢII amestecului) 

         -  Produsul este miscibil total în apa 

      Persistenţa şi degradabilitatea (pentru SUBSTANŢĂ sau COMPONENŢII amestecului) 

         - Potasiul este, în principal, absorbit de mineralele conţinute în sol sau rămâne sub formă de ion K+ în 
soluţia solului. 
      Potenţialul  de bioacumulare (pentru SUBSTANŢĂ sau COMPONENŢII amestecului) 

        - Nu produce fenomene de bioacumulare 



13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

      13.1. Metode corespunzătoare de eliminare a substanţei 
În cazul în care există deseuri, în funcţie de gradul de contaminare, dispuneţi a folosi produsul la ferme prin 
împrăştiere usoară sau orientaţi-l spre o firmă specializată şi autorizată pentru colectarea deseurilor chimice. 

       13.2 Metodele corespunzătoare de eliminare a ambalajelor contaminate 

Deseurile de ambalaje contaminate cu îngrăsăminte foliare, care nu mai pot fi folosite, se predau unei firme 
autorizate pentru colectarea deşeurilor de ambalaje contaminate cu substanţe chimice. 
Se va respecta legislaţia în vigoare, cu privire la eliminarea ambalajelor contaminate. 
- Conform legislaţiei în vigoare OUG 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG 78/2000 privind regimul 
deşeurilor. 
- Legea 265/2006 - Legea protecţiei mediului. 
- HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, Ordin MEC 128/2004 aprobarea Listei 
de Standarde Române, care adoptă Standarde Europene  Armonizate referitoare la ambalaje şi deseuri, HG 
856/2002 Evidenţa gestiunii deseurilor şi Aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase. 
  

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 

      Clasificarea de transport  

 

Specificaţie 

Clasificare 

IMDG 

transport pe mare 

ADR 

transport rutier  

RID 

transp.feroviar 

ICAO/IATA 

transport aerian 

Numărul ONU neclasificat neclasificat neclasificat neclasificat 

Clasa     

Denumirea expediţiei     

Grupa de ambalare     

Poluanţi marini     

Alte informaţii     

 

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

       

      Informaţii de pe etichetă: 

Numele produsului: Potaz 5-0-50 ingrăşământ foliar 

Producator SC Cheical independent Group SA, str Laminoristilor 246, Campia Turzii, tel/fax: 0264365144 

      Prevederi specifice: -  

      Legislaţia naţională aplicabilă  

- HG 651/2003 pentru modificarea şi completarea HG 716/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe 
piaţă a îngrăşămintelor chimice din producţia internă şi din import. 
- Legea nr. 451 /2001 pentru aprobarea OUG 200/2000 cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 200/2000,cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

16. ALTE INFORMAŢII  

      Lista frazelor R – R 36/37/38 Iritant pentru ochi, sistem respirator si piele 

      Recomandări privind instruirea specialiştilor -  

      Restricţii la utilizare recomandate de furnizor (numai dacă este cazul) -  

      Referinţe scrise/punctul tehnic de contact - 

        

 

 



 
 


