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FISA CU DATE DE SECURITATE 

Conform Regulament ( CE) nr.  1907 / 2006 
                                                                                                                                               Revizuit: 12.01.2015

         
DR 

1 Date produs si date furnizor 
 

Denumire comeciala : CLORURA DE CALCIU  94 – 98%  
Aplicatii: 

 agent pentru  dezghetare;  

industria chimica; 

 combatere praf;  

absorbant de umiditate 

industria petrolului si gazelor 

 

Importator: 

CB ECOMAT SRL, M.Viteazu4 ;500174 Brasov; Tel. +40 744380422 

 

     Telefonul pentru urgenţe/comunicarea riscului pentru sănătate 

 +40213183606 / Institutul naţional de Sănătate Publică; Bucureşti, str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5 

2  Identificarea  pericolelor 
 

2.1 Clasificarea substantei sau a preparatului    

 

Xi  iritant  ( grava iritare a ochilor ) 

                                                                                      ( pictograma conform directiva 2008 / 58 / E ) 

Categoria 2 

Fraze de risc R 36 

Fraze de securitate S2, S22, S24, S46 

 

2.2 Elemente pentru etichetare:  conform Regulament ( CE ) 1272 / 2008 

 

Simboluri                                                                        GHS07 

 
Semn de avertizare:                                                           Atentie! 

Fraze de pericol:                                                                H 319       provoaca o iritare grava a ochilor 

 

2.3.Alte pericole 

Produsul poate provoca iritatii minore ale pielii si piele uscata 

 

3 3 Compozitie / informatii despre elemente constitutive 
3.1  Denumire chimica  :           Clorura de calciu 

CAS no:    10043-52-4 

INDEX no:    017-013-00-2 

EG no:    233-140-8 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Hazard_X.svg
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4 Masuri de prim ajutor 
 

4.1.Masuri de prim ajutor: 

 

Dupa inhalare: scoateti persoana afectata la aer curat, se va ţine la cald şi în stare de repaus   Daca simptomele 

persista chemati personal medical. 

Dupa contact cu pielea: se vor indeparta hainele contaminate, se va spala zona afectata cu multa apa . Hainele 

contaminate se vor spala inainte de reutilizare 

Dupa contact cu ochii: se vor indeparta lentilele  de contact daca exista, clătiţi bine ochii cu soluţie de spălare pentru 

ochi tinand pleoapele complet deschise sau clatiti cu apa din abundenta timp de cel putin 10 min. Pleoapele  ar trebui 

să fie ţinute departe de globul ocular pentru a asigura o deschidere aprofundată  Consultati un medic de specialitate. 

Dupa inghitire: Nu induceti voma! Lasati victima sa-si clateasca gura cu apa , dupa care sa bea cel putin 300 ml . 

Cautati prompt ajutor medical calificat. 

 

4.2 Simptome si efecte:     iritatii la nivelul pielii si ochilor 

 

4.3.Informatii de urgenta: 

Centru toxicologic:  +43 1 406 43 43 

 
 

5 Masuri de combatere incendiu 
 

5.1 Mijloace de stingere: produsul nu prezinta pericol de incendiu . Se vor alege mijloace  de stingere adecvate 

spatiului de depozitare 

5.2 Pericolelor speciale care decurg din substanţa sau din amestecuri: nu sunt informatii disponibile 

 5.3 Sfaturi pentru pompieri: În funcţie de focul  din jur. 

 

6 Masuri in caz de imprastiere accidentala a produsului 
 

6.1 Masuri de precautie pentru protectie personala: evitati contactul cu pielea si ochii , purtati echipament de 

protectie corespunzator, purtati manusi  ; preintampinati inhalarea substantei 

6.2 Masuri de protectie a mediului : preveniti evacuarea necontrolata a produsului in mediul inconjurator ( rauri, 

canalizare etc ) 

6.3 Masuri de indepartare:preintampinati imprastierea;in cazul in care acesta apare se va colecta o cantitate cat de 

mare posibil  intr-un container curat.; spalati resturile cu un jet mare de apa. 

6.4 Trimitere la alte secţiuni: Pentru măsurile privind  deşeurilor, vezi secţiunea 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  10_01 

  

FISA CU DATE DE SECURITATE 
      Page:3/6 

Conform Regulament (CE) nr. 1907 / 2006 
        Revizuit: 12.01.2015 

 

 

7 Manevrare si depozitare 
 

7.1. Masuri de  manevrare: se vor utiliza spatii  bine ventilate Nu sunt necesare masuri speciale in caz de incendiu 

sau explozii. 

7.2 Depozitarea: depozitati in spatii uscate  si racoroase ; ambalajul sa nu fie spart , sa fie bine inchis / etans ; 

 A nu se depozita împreună cu acizi sau agenţi oxidanţi puternici .  

 Evitaţi  ventilatia excesivă în timpul depozitării pentru ca produsul poate absorbi umezeala din aer.  

 Nu necesita ventilatie speciala. 

7.3 Utilizărispecifice  finale : nicio declaraţie 
 

8 Masuri de control la expuneri / protectie personala 
 

8.1.Valori limita de expunere: TRGS 900 : AGW 

8.2.Masuri de control la expuneri  

Masuri generale de protectie: - Nu inhalati substanta sub forma de praf 

Protectie respiratorie: - Purtati masca de protectie impotriva prafului! 

Protectia mainilor: purtati manusi confectionate din neopren (cloropren) şi cauciuc nitrilic.  

                                              perioada de patrundere > 0,5 mm la  8 ore.  

Protectia ochilor:     utilizati echipament pentru protectia ochilor  

Protectia pielii:        purtati imbracaminte protectoare 
                                         

9 Proprietati fizice si chimice 
9.1 Informatii bazate pe proprietati chimice si fizice 

Date generale 
Forma:          solida, granule 

Culoare:         alb 

Miros:            inodor 

Modificari in anumite stari 

                                              Punctul / limita de topire: 772°C 

                                             Punctul / limita de fierbere: > 1627°C 

Inflamabilitate: nu este inflamabil 

 Autoaprindere : nu se autoaprinde 

Pericol de explozie: nu reprezinta pericol de explozie 

Presiunea vaporilor la  20 °C: 23 hPa  

 Densitate la 20°C: > 700 kg/m³ 

Solubilitate in apa: foarte solubil 

 pH-la 20°C: 7 – 10,5 
9.2 Alte informatii: nu exista 

 

http://0.tqn.com/d/chemistry/1/0/I/h/glovesrequired.jpg
http://0.tqn.com/d/chemistry/1/0/S/1/1/eye-protection-required.jpg
http://0.tqn.com/d/chemistry/1/0/i/h/protectiveclothing.jpg
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10 Stabilitate si reactivitate 
 

10.1 Reactivitate: Substanţa ar putea reacţiona  cu agenti puternici de reducere sau de oxidare.  

 

 10.2 Stabilitate chimică: Stabil în condiţiile respectarii cerintelor de depozitare recomandate şi de manipulare.  

 

 10.3 Posibilitatea unor reacţii periculoase: clorură de calciu ar putea reactiona violent cu unii agenti puternici de 

reducere şi de oxidare.  

 

 10.4 Condiţii de evitat: agenti puternici de reducerea şi agenti de oxidare  

 

 10.5 Materiale incompatibile: clorură de calciu poate coroda unele clase de oţel inoxidabil  iar la temperaturi 

ridicate şi in condiţii de stres poate provoca coroziune fisurantă.  

 

 10.6 Produse de descompunere periculoase: Nici unul atunci când produsul este  utilizat în conformitate cu 

utilizările identificate. 

 
 

11 Informatii toxicologice 
 

Toxicitate acuta:   oral LD50 sobolani 1000 mg / kg ( sursa RTECS ) 

Toxicitate acuta:   oral LD50 soareci   1940 mg / kg ( sursa RTECS ) 

Toxicitate acuta:   oral LD50 iepuri     1384 mg / kg ( sursa RTECS ) 

 

Toxicitate acuta:   ( LD50) la inhalare:   nu este disponibil 

Toxicitate acuta:   ( LD50) dermic:         nu este disponibil 

 

 

Iritatie a pielii:  rritant la nivelul pielii si mucoasei 

Iritatie a ochilor:  rritant la ochi 

Ingerare:  rritant la esofag si stomac 
 

12 Informatii ecologice 
 

Informatii generale: clorura de calciu nu este clasificata ca fiind un produs periculos pentru mediu. 

Clorura de calciu poate creşte duritatea apei. Cantitati mari de ioni de clor ar putea cauza perturbări la nivel local şi 

poate deteriora sensibil  mediul inconjurator. 

 

Toxicitate in cazul pestilor:                   LC50:  10650 mg / l / 96 ore 

Toxicitate la crustacee ( Daphnia ):     EC50:      144 mg / l / 48 ore 

Toxicitate in cazul algelor:                   IC50:     3130 mg / l / 120 ore 

 

 

Clasa de pericol pentru apă: 1 
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13 Instructiuni de evacuare a reziduurilor 
 

13.1 Metode de evacuare ale substantei: Dacă reciclarea sau reutilizarea produsului nu este practica, atunci 

produsul trebuie să fie eliminat în conformitate cu reglementari locale, de stat sau naţionale.  

Un mod adecvat de eliminare sunt depozitele de deşeuri sau la marii consumatori cu  emisie controlata la care  apar 

în mod natural niveluri de ioni de clorură de calciu, cum ar fi  marea. Nu evacuati aceste reziduuri  impreuna cu acizi 

puternici sau agenti puternici de reducere /  de oxidare. 

 

În cazul în care reciclarea sau refolosirea ambalajelor nu este practica, atunci ambalajele respective  trebuie să fie 

eliminate în conformitate cu reglementarile  locale, de stat sau  naţionale.  

Acestea se vor clati  cu apă şi  apa se va evacua în conformitate cu reglementările locale.  

Materialele utilizate pentru ambalarea produsului pot  fi incinerate într-o instalaţie cu  permisiunea  autorităţilor 

competente. 

 

Cod european al reziduurilor: 
52725 by ÖNORM S 2100, alte concentrate hidratate 

Produsul nu este clasificat ca deşeuri periculoase 

 

Alte recomandari: 

tratament fizico-chimic: se aplică  

 Tratarea biologică: nu se aplică  

 tratament termic: nu se aplică  

depozitarea deseurilor: nu se aplica 

agent recomandat pentru spalare/ curatare: apa 

 

 
    

14 Informatii cu privire la transport 
 

14.1 Cod pentru produse periculoase ( UN ) : nu este reglementat ca produse periculoase 

14.2 Denumire adecvata pentru transport maritim:  –  

14.3 Clasa de pericol pentru transport:  – 

14.4 Grupa de ambalaje: – 

14.5 Pericole pentru mediu: –vezi articol  12 si 15 

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori: – 

 14.7 Transport în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi codul IBC: – 

 
 

 

15 Informatii obligatorii conform legii 
 

15.1 BGI 595 Merkblatt M004: produse iritante /produse  corozive . 
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16 Alte informatii 
 

R 36   iritant pentru ochi 

S22    nu inhalati substanta sub forma de praf. 

S24    evitati  contactul cu pielea. 

S46                daca produsul a fost inghitit consultati medicul. 

S56                       aruncati acest produs si ambalajul sau la centre de colectare deseuri periculoase sau deseuri  

                             speciale 

 

Modificari: 

 

Adaptare la regulamentul  REACH  (CE) nr. 1907/2006 

-capitol 1 

-capitol 2 

- capitol 3 

- capitol  4 

- capitol  5 

- capitol  6 

- capitol  7 

- capitol  8 

- capitol 9 

- capitol  10 

- capitol 11 

- capitol 12 

- capitol  13 

- capitol 14 

- capitol 15 

 


