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1. SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/ a mixului şi a companiei   

1.1. Identificarea produsului  

 
Numele comercial: Seed Sprint H  

 
 
1.2. Utilizări relevante identificate pentru substanţă sau mix-ul de substanţă precum şi atenţionări  
 
Agricultură: Fertilizant 
 
Recomandari adverse: niciuna identificată.  
 
 
1.3. Detalii cu privire la furnizor produsului şi al acestei fişe de siguranţă  

 
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. 
C/ Alcalá, 498 – 2nd floor 
28027 – Madrid (Spain) 
Telefon: +34 91 327 32 00   Fax: +34 91 304 71 72 
E-mail: pgallego@tradecorp.sapec.pt 
 
 
1.4. Telefon de urgenţă  
 
Institutul naţional de toxicologie: +34 91 562 04 20 
TRADECORP, S.A.U. telefon pentru urgenţe: +34 91 327 32 00 
 (9:00 - 17:00h, Ora specifica Europei centrale). 
 
 
 

2. SECŢIUNEA 2: Identificarea riscului 

 
2.1. Clasificarea mixului de substanţe  

 
Clasificarea în concordanţă cu reglementările europene (CE) No. 1272/2008:  

- Categoria 2: efect iritativ ochi (H319) 
- STOT categoria 3 –poate cauza iritaţii resporatorii  (H335) 
- Categoria 2: iritarea pielii (H315) 
- Periculos pentru mediul acvatic: categoria 1 (H410) 

 
 
Clasificarea în concordanţă cu directiva europeană 1999/45/EC: 

- Dăunător (Xn; R22) 
- Iritant (Xi; R41; R36/38) 
- Periculos pentru mediu (N; R50-53) 
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2.2. Elementele etichetei 
 
Pictograme de risc : 
 
  
 
 
 
Cuvint de avertizare:    Atenţionare 
  
Fraze de risc:   H319:Cauzează iritarea serioasă a ochiului.   

H335:Poate cauza iritaţii respiratorii. 
H315: Cauzează iritaţii ale pielii.   
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu imlicaţii pe termen lung. 

  

Fraze de precauţie:   P264: Spălaţi-vă pe mâini cu atenţie după manipulare. 
P273: Evitaţi eliberarea în mediu. 
P280: Purtaţi mânuşi de protecţie, haine de protecţie, echipament pentru 
protecţia feţei şi a ochilor 
P304+P340: In caz de inhalare: mutaţi victima la aer curat şi păstraţi-o într-o 
poziţie confortabilă pentru a respire.  
P312:Sunaţi un medi sau un centru de dezintoxicare dacă nu vă simţiţi bine.  
P403+P233: Depozitaţi într-un loc bine ventilat. Tineţi containerul bine închis.  

 
 
2.3. Alte pericole 

 
Nici o informaţie disponibilă. (Vezi 12). 
 
 
 

3. SECŢIUNEA 3: Compoziţie şi identificarea elementelor 

 
3.1 Substanţă 

 

Nu este aplicabil. 
 
 

3.2 Mix 
 

Identificarea produsului: Seed Sprint H 
 
Produsul conţine următoarele substanţe periculoase:  
 

Nume Nr. CAS  Nr. EC  
Clasificare în concordanţă cu directivele europene 

67/548 

Sulfat de zinc  7446-19-7 231-793-3 
Xn; R22 
Xi; R41 

N; R50-53 

Suflat de cupru  7758-98-7 231-847-6 
Xn; R22 

Xi; R36/38 
N; R50-53 
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4. SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

 
4.1. Descrierea măsurilor de prim-ajutor   
 
Inhalare: 
Tineţi pacientul in repaus şi menţineţi temperatura corpului constantă. Mutaţi victima intr-o zonă aerisită. Sunaţi 
imediat medical. Acordaţi tratament symptomatic şi de durată, dacă este cazul. 
  
Contact cu pielea :  
In cazul contactului cu pielea, indepărtaţi hainele contaminate şi spălaţi cu multă apă şi săpun. Dacă se menţine 
iritaţia, sunaţi medicul.  
 
Contact cu ochii:  
In cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă pe sub pleoape ţinând ochii deschişi, cel puţin 15 
minute. Sunaţi imediat medicul.  
 
Inghiţire :  
Clătiţi multă apă. Sunaţi medicul şi arătaţi eticheta sau ambalajul. NU induceţi voma. In cazul in care aceasta 
apare, menţineţi capul victimei deasupra şoldurilor penru a impiedica inspiraţia.  
 
Notă pentru specialist: 
Tratamentul trebuie să se bazeze pe semnele şi simptomele observabile.  
 
4.2. ndicaţii cu privire la îngrijirea medicală imediată şi tratamente speciale  

 
Toate tratatementele trebuie să se bazeze pe semnele observate şi simptome.  
 
 
 

5. SECŢIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor 

 
5.1. Medii de stingere 
 
Medii adecvate de stingere: pudră chimică, CO

2
, apă pulverizată sau spumă rezistentă la alcool. water spray or 

alcohol resistant foam. 
Medii nepotrivite pentru stingerea: jet direct de apă.  
 
5.2. Pericole speciale datorate substanţei sau amestecului  
 
Posibilitatea de expunere la produşi toxici de combustie. 
La temperature de 235 ºC poate elibera amonica.. 
Rezidurile rezultatea în urma incendiului şi apa contaminată trebuie îndepărtate conform reglementărilor în 
vigoare. 
 
5.3. Sfaturi pentru pompieri 

 
In cazul incediului sau a exploziei nu inhalaţi fumul. Apa poate fi utilizată pentru a răci stocul afectat, dar 
produsele nu trebuie să intre în contact cu apa.  
Echipament special de protecţie: In cazul incendiului purtaEchipament special de protecţie: In cazul incendiului 
purtaţi aparate de respirat şi haine de protecţie personale.  
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6. SECŢIUNEA 6: Măsuri in cazul pierderilor accidentale 

 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă  
 
Izolaţi şi delimitaţi zona afectată.  
Eliminaţi toate sursele de incendiu.  
Utilizaţi echipament de protecţie individual şi protecţie respiratorie.  
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.  
Evacuaţi personalul in zone sigure.  
Asiguraţi ventilaţia necesară.  
 
 
6.2. Precauţii privind mediul  
 
Nu permiteţi ca produsul să pătrundă in ape de suprafaţă, canalizare şi ape de adâncime.  
Nu permiteţi contaminarea solului.  
 
 
6.3. Metode de curăţare  
 
Colectaţi produsul scurs , evitând formarea pafului. Incercaţi să reutilizaţi o mare parte a produsului. In cazul in 
care produsul nu mai poate fi recuperat aplicaţi apă şi colectaţi materiale absorbante inerte (e.g. nisip. Silicagel, 
liant universal etc) 
Păstraţi in containere adecvate, inchise, in vederea eliminăii. Etichetaţi aceste containere in acord cu legislaţia 
in vigoare. Nu amestecaţi cu alte deşeuri. In cazul in care au loc deversări necontrolate sau accidentale in ape 
de suprafaţă ( sau ape publice), informaţi imediat autorităţile locale.  
 
 
6.4. Referinţe la alte secţiuni  
 
Vezi secţiunile 8 şi 13. 
 
 
 

7. SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare 

 
7.1. Informaţii privind manipularea in siguranţă  

 
Vezi secţiunea 8. 
Evitaţi formarea prafului.  
Utilizarea echipamentului personal de protecţie, evitaţi contactul cu pielea, ochii şi imbrăcămintea.  
Asiguraţi ventilaţia corespunzătoare. Nu inhalaţi praful.  
Nu manipulaţi produsul in apropierea unei surse de incendiu sau in aproprierea unei flăcări deschise.  
Nu fumaţi, nu beţi sau nu mâncaţi in timpul manipulării produsului.  
Spălaţi-vă pe mâini cu săpun după manipulare şi inainte de a mânca, a bea, a fuma sau a merge la toaletă. 
Indepărtaţi hainele imediat după ce intră in contact cu produsul. Spălaţi pielea imediat cu săpun şi schimbaţi-vă 
hainele.  
 
 
7.2. Condiţii pentru depozitarea in siguranţă, incluzând orice incompatibilităţi 
 
Nu depozitaţi lângă sau impreună cu oricare din materialele listate in secţiunea 10.  
Nu depozitaţi lângă mâncare, băutură sau rezerve de apă.  
Nu depozitaţi lângă flăcărări deschise, surse de căldură sau agenţi oxidanţi. 
Evitaţi temperautile extreme: sub 0 º C sau peste 28 º C. 
Păstraţi produsul în ambalajul original. Depozitaţi într-un loc ventilat, rece şi ferit de lumina soarelui.  
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Tineţi la distanţă de copii, animale sau personal neautorizat.  
 
 
7.3. Utilizări specifice  

 
Vezi secţiunea 1.2 
 
 
 

8. SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

 
8.1. Parametrii de control 

 
Limitele de expunere: nu există date disponibile pentru acest podus. 
 
8.2. Controlul expunerii 
 
8.2.1. Controale tehnice adecvate 

 
Vezi secţiunea 7. 
Asiguraţi ventilaţia corespunzătoare.  
Utilizaţi doar in zone cu o ventilaţie adecvată.  
 
8.2.2. Măsuri de protecţie individuală 

 
Protecţie respiratorie: Utilizaţi aparat respirator cu filtru adecvat. 
Protecţia mâinilor: Purtaţi mânuşi de protecţie. 
Pretecţia ochilor: Utilizaţi ochelari de protecţie cu scut lateral (EN 166) sau scut pentru faţă.   
Protecţia pielii şi a corpului: Utilizarea şorţului şi a cizmelor de protecţie este recomandată.   
Măsuri de igienă: Manevraţi produsul in concordanţă cu o bună igienă industrală şi conform normelor de 

siguranţă. Asiguraţi existenţa unei sticle cu apă distilată pentru clătirea ochilor. Indepărtaţi şi spălaţi hainele 

contaminate inainte de refolosire. Spălaţi mâinile in timpul pauzelor şi imediat după manevrarea produsului.  
8.2.3. Controlul expunerii la mediu 

 
Preveniţi pătrunderea substanţei in apele de suprafaţă şi de adâncime sau in ariile protejate.  
 
 
 

9. SECŢIUNEA 9: Proprietăţi fizico-chimice 

 
9.1. Informaţii cu privire la proprietăţile fizico-chimice de bază  

 
Stare fizică: Solidă: microgranule 
  
Culoare: Alb/gri 
  
Miros: Fără miros 
  
Pragul de miros: Nu este aplicabil 
  
pH: 6.2 
  
Punct topire: Nici o informaţie disponibilă 
  
Punct de fierbere:   Nici o informaţie disponibilă 
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Rată de evaporare: Nici o informaţie disponibilă 
  
Punct flash: Nici o informaţie disponibilă 
  
Temperatura de descompunere: Nici o informaţie disponibilă 
  
Temperatura de auto-aprindere: Nu este aplicabil 
  
Inflamabilitate:   Nu este aplicabil 
  
Proprietăţi explozive: Nu este aplicabil 
  
Proprietăţi oxidante: Nici o informaţie disponibilă 
  
Presiunea vaporilor: Nici o informaţie disponibilă 
  
Densitatea vaporilor: Nici o informaţie disponibilă 
  
Vîscozitate: Nici o informaţie disponibilă 
  
Densitate: 0.9 g/cm3 
  
Solubilitate: Nici o informaţie disponibilă 
  

Coeficient de divizare n-octanol/apă (log Pow): Nici o informaţie disponibilă 
 
 
9.2. Alte informaţii 

 
Nici o informaţie disponibilă 
 
 
 

10. SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

 
10.1. Reactivitate 
 
Produsul nu este reactive in condiţii normale.  
 
10.2. Stabilitate chimică 
 
Produsul este stabil int-un mediu normal şi in condiţiile de depozitare şi manipulare anticipate din punct de 
vedere al temperaturii şi presiunii.  
 
 
10.3. Condiţii de evitat 
 
Evitaţi expunerea directă la lumina soarelui.  
Evitaţi expiunerea la umezeală.  
Evitaţi expunerea la temperaturi înalte. 
 
 
10.4. Materiale incompatibile 

 
Tineţi la distanţă de alkaline sau substanţe alkaline. Separaţi de nitriţi şi subtanţe alcaline 
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10.5. Produşi de descompunere periculoşi 

 
Nici o informaţie disponibilă. 
 
 
 

11. SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

 
11.1. Informaţii cu privire la efectele toxice  
 
(a) Toxicitate acută: Nici o informaţie disponibilă.  

 
(b) Coroziunea pielii/iritare: Nici o informaţie disponibilă. 
 
(c) Vătămare ochilor/ iritare: Nici o informaţie disponibilă. 
 
(d) Senzibilizare respiratorie sau a pielii: Nici o informaţie disponibilă. 
 
(e) CMR – Cangerigenitate, Mutageneitate şi toxicitate reproductivă: Nici o informaţie disponibilă. 
 
(f) STOT – expunere singulară şi repetitivă: Nici o informaţie disponibilă. 
 
(g) Pericol de aspirare : Nici o informaţie disponibilă. 
 

12. SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

 
12.1. Toxicitate 

 
(a) Toxicitate acvatică: Nici o informaţie disponibilă. 

 
(b) Toxicitatea sedimentelor:  Nici o informaţie disponibilă. 

 
(c) Toxicitatea terestră: Nici o informaţie disponibilă. 

 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
 
Nici o informaţie disponibilă. 
 
12.3. Potenţial biocumulutiv  

Nici o informaţie disponibilă. 
 
 
12.4. Mobilitate în sol 

 
Nici o informaţie disponibilă. 
 
12.5. Rezultatele testării PBT şi vPvB 

 
Nici o informaţie disponibilă . 
 
 
12.6. Alte efecte adverse 
 
Nici o informaţie disponibilă.  
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13. SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de eliminare a deşeurilor 
 
Eliminaţi produsul sau deşeu prin intermediul instituţiilor aprobate.  
Nu ardeţi containerele, nici măcar după utilizare. Eliminaţi ambalajele utilizate conform legislaţiei in vigoare. 
Containerele goale trebuie transportate/livrate utilizând servicii de transport  acreditate. 
 
 

14. SECŢIUNEA 14: Informaţii de transport 

 
ADR/RID:  
Clasă ADR: 9 
Cod clasificare: M7 
Etichetă: 9 
Număr UN: 3077 
Număr IP: 90 
Grupa de ambalare: III  
Limite de cantitate: 5 Kg (maxim per pachet 30 Kg) 
Clasa de transport (1.1.3.6): 3  
Indicare de transport: UN 3077 substanţă periculoasa pentru mediu, solidă N. O. S. (zinc sulphate 2.5% + 

copper sulphate 2.0%, w/w) 9, III, € 
 
IMDG: 
Clasă OMI/IMDG: 9 
Etichetă: 9 + contaminant marin 
Număr ONU: 3077 
Grupă de ambalare: III  
FEm: F-A, S-F 
Depozitare: class A.  
Contaminant marin: Da 
Indicare de transport: UN 3077 substanţă periculoasa pentru mediu, solidă, N. O. S. (zinc sulphate 2.5% + 
copper sulphate 2.0%, w/w) 9, III, contaminant marin 
 

ICAO/IATA:  

Clasa ICAO/IATA: 9 
Etichetă: Alte bunuri periculoase (7.3.Q) 
Risc secundar: --- 
Număr ONU: 3077 
Grupa de ambalare: III 
Instrucţiuni de ambalare in navele de pasageri : Y911, 911  
Instrucţiuni de ambalare in navele cargo: 911 
Indicare de transport: UN 3077 substanţă periculoasa pentru mediu, solidă, N. O. S. (zinc sulphate 2.5% + 

copper sulphate 2.0%, w/w) 9, UN 3077, III 
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15. SECŢIUNEA 15: Legislaţia in vigoare 

 
15.1. Legislaţie şi reglementările în vigoare cu privire la siguranţa, sănătatea şi protecţia mediului 

pentru substanţă şi mixul de substanţe 

 
Reglementări: 
 
- Directiva 67/548/EEC  privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase. 
 
- Directiva 1999/45/EC privind  clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase 
 
- Reglementarea europeană (EC) Nr. 1907/2006 cu privire la înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţia 
substanţelor chimice (REACH). 
 
- Reglementările comisiei (EU) No. 453/2010, amendament la  (EC) No. 190 reglementarea 7/2006 privind 
registrarea, evaluarea, autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice. ( REACH).  
 
 
15.2. Evaluarea siguranţei chimice  
 
Nici  o informaţie disponibilă. 
 
 
 

16. SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

 
 
Revizuirea acestei fişe de siguranţă 
 
Numărul revizuirii: 2.0 
Inlocuieşte: 1.0 
Adăugiri, scoaterea informaţiilor şi revizuirea lor: updatarea informaţiilor cu privire la clasificarea produsului şi 
transportarea sa.  
 
 
 
 
Legendă pentru abrevieri: 
 
ADR: Acordul European privind transportul international de mărfuri periculoase pe şosele. 
 
RID: Reglementări privind transportul international de mărfuri periculoase pe calea ferată. 
 
IMDG: Mărfuri internationale periculoase maritim. 
 
ATA: Asociatia transportului international aerian.  
 
ICAO: Instrucţiuni tehnice pentru transportul în siguranţă a mărfurilor periculoase per avion. 
 
 
Note bibliografice şi surse:  

 
 ESIS: Sistemul European pentru Informaţii despre Substanţele Chimice  
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 Baza de date pentru pesticide (FOOTPRINT 2007).Bază de date dezvoltată de Universitatea din 
Hertfordshire,  ca parte componentă a lui finanţat de UE FOOTPRINT project (FP6-SSP-022704). 

http://www.eu-footprint.org/ppdb.html  
 
 Institutul pentru Sănătate şi Protecţia consumatorului (European Commission): http://ecb.jrc.ec.europa.eu/ 
 
 
Lista cu frazele de risc relevante:  
 
H319: Cauzează iritarea serioasă a ochilor. 
H335: Poate cauza iritaţii respiratorii. 
H315: Cauzează iritarea pielii. 
H410: Foarte toxic pentru viaţa acvatică cu efecte pe termen lung.  
 
P264: Spălaţi-vă cu atenţie pe mâini după folosire. 
P273: Evitaţi eliberarea în mediu. 
P280: Purtaţi mânuşi de protecţie, echipament de protecţie, echipament de protecţie pentru ochi şi faţă.  

P264: Spălaţi-vă pe mâini cu atenţie după manipulare. 
P304+P340: In caz de inhalare: mutaţi victima la aer curat şi păstraţi-o într-o poziţie confortabilă pentru a 
respire.  
P312:Sunaţi un medi sau un centru de dezintoxicare dacă nu vă simţiţi bine.   
P403+P233: Depozitaţi într-un loc bine ventilat. Tineţi containerul bine închis.  
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P270: Nu consumaţi alimente, băuturi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului.  
 
 
 
 

 

Conţinutul şi formatul acestei fişe de siguranţă este in concordanţă cu directivele Comisiei CEE1999/45/CE, 67/548/EC,  şi 
reglementările EEC 1907/2006/EC (REACH), cu amendamentele posterioare. 
 

 
 

Disclaimer:  
Informaţiile din această fişa de siguranţa au fost obţinute din surse pe care noi le considerăm de incredere. In ciuda acestui 
fapt informatia este oferita fara nici o garantie cu privire la corectitudinea sa.  
 

 

http://www.eu-footprint.org/ppdb.html
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/

