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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii 
 
1.1 Identificator de produs 

 
 
Denumire comercială  Îngrășământ universal cu acțiune îndelungată pe bază de lână de  
  oaie COMPO BIO 
 
Cod produs  000000002027302099 
 
 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări nerecomandate 
 

Utilizarea substanței / amestecului: Îngrășământ 
 

1.3 Detalii ale furnizorului fișei cu date de securitate 
 

Compania  :   COMPO GmbH 
    GildenstraGe 38     
    D-48157 Munster 

 
Telefon     :   +49-0251/3277-0 :  
Telefax    :   +49 (0)251/326225 

 
Adresa de e-mail a persoanei responsabile de SDS  info@compo.de 

 
1.4 Numărul de telefon de urgență  

 
Siguranță Centrală & Mediu 
Telefon:+49-251-3277-0 (7-17:30h în zilele lucrătoare) 

 
SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 
 
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) nr. 1272/2008) 
 

Nu este o substanță sau un amestec periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008. 
 

2.2 Elemente de etichetare 
 
Etichetare (REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008) 
 

Declarații privind pericolul: Nu este o substanță sau un amestec periculos în conformitate cu 
Regulamentul (EC) No. 1272/2008. 

 
2.3 Alte pericole 
 
Nu se cunosc 
 
SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind ingredientele 
 
3.2 Amestecuri 

mailto:info@compo.de
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Natura chimică   : Îngrășământ 

  organic 
: Produs natural 

Componente periculoase 
 
SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
 
Indicații generale: Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. 
În caz de inhalare: Ieșiți la aer curat. Dacă simptomele persistă, apelați la un medic. 
În cazul contactului cu pielea: Spălați cu apă și săpun ca precauție. 
În cazul contactului cu ochii: Clătiți bine cu multă apă timp de cel puțin 15 minute și consultați un 
medic. 
În caz de înghițire: Curățați gura cu apă și beți multă apă ulterior. Solicitați asistență medicală. 
 
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
 
Simptome   Nu există informații disponibile. 
 
4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentul special necesar 
 
Tratamentul   Tratați simptomatic 
 
SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
 
Mijloace de stingere 
corespunzătoare: 

În caz de incendiu, utilizați pentru stingere apă / apă pulverizată / jet 
de apă / dioxid de carbon / nisip / spumă / spumă rezistentă la 
alcool / pulbere chimică. 
Utilizați măsuri de stingere adecvate circumstanțelor locale și 
mediului înconjurător 
 

  
 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
 
Pericole specifice în timpul luptei împotriva incendiilor: Încălzirea poate degaja gaze periculoase. 
 
5.3 Indicații pentru pompieri 
 
Echipament de protecție special 
pentru pompieri: 
 

Purtați aparate de respirație autonome pentru combaterea 
incendiilor dacă este necesar. 
 

Informații suplimentare: 
 

Reziduurile incendiului și apa contaminată prin stingerea 
incendiilor trebuie eliminate în conformitate cu reglementările 
locale. Colectați separat apa contaminată rezultată în urma 
stingerii incendiilor. Aceasta nu trebuie evacuată în canalizare 
 

 
 
 
SECȚIUNEA 6: Măsuri de eliberare accidentală 
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6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 
 
Precauții personale: Evitați formarea prafului. 
 
6.2 Precauții privind mediul 
 
Măsuri de precauție pentru mediul înconjurător: Nu aruncați în apa de suprafață sau în sistemul de 
canalizare.  
 
6.3 Metode și materiale pentru izolarea incendiilor și curățenie 
 
Metode de curățare: Evacuați sau aspirați scurgerile și colectați în recipiente adecvate pentru 
eliminare. 
 
6.4 Trimiterea la alte secțiuni 
 
Pentru protecția personală, consultați secțiunea 8. 
 
SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 
 
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 
 
Recomandări privind manipularea în condiții de securitate: Evitați formarea prafului. 
 
Sfaturi privind protecția: Țineți departe de căldură și de sursele de aprindere, foc și explozie 
 
Măsuri de igienă: Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la sfârșitul zilei de lucru. Evitați contactul cu 
pielea, ochii și îmbrăcămintea. 
 
7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități 
 
Cerințe pentru zonele de depozitare și containere: Țineți departe de căldură. 
Informații suplimentare privind condițiile de depozitare: Nu sunt necesare precauții speciale. 
Recomandări privind depozitarea în comun: Păstrați departe de alimente și băuturi. 
Clasa de depozitare (TRGS 510): 11, materiale solide combustibile. 
 
7.3 Utilizare finală specifică   
 
Utilizări specifice: Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. 

 
 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală 
 
8.1 Parametrii de control 
 
Nu există date disponibile 

 
8.2 Controale ale expunerii 
 
Măsuri tehnice 

 
Asigurați o ventilație adecvată. 

 
Echipament individual de protecție 
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Protecția ochilor: Evitați contactul cu ochii. 
 
Protecția mâinilor  
 
Observații: 
 
Pentru contactul prelungit sau repetat, folosiți mănuși de protecție. Timpul de rupere depinde, printre 
altele, de material, grosimea și tipul de mănușă și, prin urmare, trebuie măsurat pentru fiecare caz. 

 
Protecția pielii și a corpului: Nu este necesar un echipament special de protecție. 
Protecția respirației: Folosiți aparatul respirator numai dacă se formează aerosoli sau praf. 
 
Controlul expunerii mediului 
 
Indicații generale: Nu aruncați în apele de suprafață sau în sistemul de canalizare sanitară 
 
 
SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice 
 
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
 
Aspect : solid 
Culoare : maro deschis 
Miros : caracteristic 
Prag de miros : Nu există date disponibile 
pH : 6 - 7, 
    Metodă: DIN 38404, C5 
Punctul / intervalul de topire : Nu există date disponibile 
Punct de fierbere / interval de 
fierbere 

: Nu se aplică 

Punct de aprindere : Irelevant 
Rata evaporarii : Nu se aplică 
Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu foarte inflamabil 
Limită superioară de explozie : Nu se aplică 
Limita inferioară de explozie : Nu se aplică 
Presiunea vaporilor : Nu se aplică 
Densitatea relativă a 
vaporilor 

: Nu se aplică 

Densitate relativa : Nu se aplică 
Densitatea în vrac : ca. 750 kg/m3 

Solubilitatea  
Solubilitatea în apă Solubil 
Coeficient de distribuție: n-
octanol / apă 

Nu se aplică 

Temperatura de 
descompunere 
 

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit 
conform instrucțiunilor 

Vâscozitate 
Vâscozitate, dinamică 
Vâscozitate, cinematică 
Proprietăți explozive 
Proprietăți oxidare 

 
Nu se aplică 
Nu se aplică 
Nu este exploziv 
Nu este considerată o substanță oxidantă 
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9.2 Alte informații 
 
Nu există date disponibile 
 
SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 
 
10.1 Reactivitate 
 

Stabil în condițiile de depozitare recomandate. 
 

10.2 Stabilitate chimică 
 

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform instrucțiunilor. 
 

10.3 Posibilitate de reacții periculoase 
 
Reacții periculoase: Nu este previzibil în mod rezonabil. 
 
10.4 Condiții de evitat 
 
Condiții de evitat: Nu se descompune dacă este depozitat și aplicat conform instrucțiunilor. Evitați 
umezeala. 
 
10.5 Materiale incompatibile 

 
Materiale de evitat: Nu se cunosc. 
 
10.6 Produse de descompunere periculoase 
 
În caz de incendiu pot rezulta produși de descompunere periculoși cum ar fi : Oxizi de azot (NOx) 
 
 
SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
 
11.1 Informații privind efectele toxicologice 
 
Corodarea / iritarea pielii 
 
Produs: 
 

Observații: Poate provoca iritarea pielii la persoanele sensibile. 
 

 
Lezarea gravă a ochilor / iritarea ochilor 
 
Produs: 
 
Observații: Contactul cu ochii poate provoca iritații. 
 
 
Sensibilizare respiratorie sau cutanată 
 
Produs: 
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Observații: Nu se cunosc. 

 
Mutagenitatea celulelor germinale 
 
Produs: 
 
Genotoxicitate in vitro: Observații: Nu conține ingrediente periculoase conform GHS 
 
Efecte cancerigene 

 
Produs: 

 
Observații: Nu conține niciun ingredient enumerat ca fiind cancerigen 

 
Toxicitate reproductiva 

 
Produs: 

 
Efecte asupra fertilității: Observații: Nu conține niciun ingredient enumerat ca fiind toxic pentru 
reproducere. 
Efecte asupra dezvoltării fetale: Observații: Nu conține niciun ingredient enumerat ca fiind toxic pentru 
reproducere. 
 
STOT - expunere unică 
 
Produs: 
 
Evaluare: Substanța sau amestecul nu sunt clasificate ca fiind toxice pentru un organ țintă specific, la 
expunere unică. 
 
 
STOT - expunere repetată 
 
Produs: 
 
Evaluare: Substanța sau amestecul nu sunt clasificate ca fiind toxice pentru organe țintă specifice, la 
expunere repetată. 
 
Informații suplimentare 
 
Produs: 
 
Observații: Produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru sănătate în concentrații 
care trebuie luate în considerare în conformitate cu directivele CE. 
 
 
SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 
 
12.1 Toxicitate 
 

Produs: 
Toxicitate pentru pești: Observații: Nu există date disponibile. 
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12.2 Persistență și degradabilitate 
 

Produs: 
Biodegradabilitate: Observații: Componentele organice ale Produsului sunt biodegradabile. 
 

12.3 Potențial bioacumulativ 
 

Produs: 
Bioacumulare: Observații: Nu se bioacumulează. 

 
12.4 Mobilitatea în sol 
 

Produs: 
 

Mobilitate: Observații: Nu există date disponibile 
 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
 

Produs: 
Evaluare: Observații: Nu există date disponibile 
 

12.6 Alte efecte adverse 
 

Produs: 
Informatii ecologice suplimentare: Nu se varsă în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare 
sanitară. 
 

 
SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
 
13.1 Metode de tratare a deșeurilor 
 

Produs : Îngrășământ 
                                                             Verificați dacă este posibilă utilizarea în agricultură. 

 
Ambalare contaminată: Oferiți materiale de ambalare clătite instalațiilor locale de reciclare. 
 

 
SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul 
 
14.1 Număr ONU  
Nu este reglementat ca un produs periculos 

 
14.2 Denumirea corectă de transport a ONU 
Nu este reglementat ca un produs periculos. 
 
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 
Nu este reglementat ca un produs periculos 
 
14.4 Grupul de ambalare 
Nu este reglementat ca un produs periculos 
 
14.5 Pericole pentru mediu  
Nu este reglementat ca un produs periculos 
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14.6 Precauții speciale pentru utilizatori 
Nu se aplică 
 
14.7 Transportul în vrac în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC 
Observații: Irelevant 

 
SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
 
15.1 Regulamente / legislație în domeniul siguranței, sănătății și mediului specifice substanței 
sau amestecului 
 
Clasa de contaminare a apei: WGK 1 slabă contaminare a apei  
(Germania) 
 
15.2 Evaluarea securității chimice 
 
Pentru această substanță nu este necesară o evaluare a securității chimice. 
 
SECȚIUNEA 16: Alte informații 
 
Textul integral al altor abrevieri 
 
(Q) SAR - Relația de activitate a structurii (cantitativ); ADN - Acordul european privind transportul 
internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile internaționale; ADR - Acord european privind 
transportul rutier internațional de mărfuri periculoase; ASTM - Societatea Americana pentru Testarea 
Materialelor; bw - greutatea corporală; CLP – Reglementarea Ambalării, Etichetării și Clasificării; 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008; DIN - Standard al Institutului German de Standardizare; ECHA - 
Agenția Europeană pentru Produse Chimice; Numărul CE - numărul Comunității Europene; ECx - 
Concentrația asociată cu răspunsul x%;  ELx - Rata de încărcare asociată cu răspunsul x%; EmS - 
Program de urgență; ErCx - Concentrația asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem 
armonizat global; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația 
Internațională de Transport Aerian; IBC - Codul internațional pentru construirea și echiparea navelor 
care transportă în vrac produse chimice periculoase; IC50 - Concentrație maximă de inhibare pe 
jumătate; OACI - Organizația Aviației Civile Internaționale; IMDG - Mărfuri periculoase maritime 
internaționale; OMI - Organizația Maritimă Internațională; ISO - Organizația Internațională pentru 
Standardizare; LC50 - Concentrația letală la 50% din populația testată; LD50 - Doză letală la 50% din 
populația testată (Doză Letală Medie); MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării 
de către nave; n.o.s. - nespecificat altfel; NO (A) CE – Concentrație fără efecte observate (adverse); 
NO (A) EL - Nivel fără efecte observate (adverse); NOELR – Rata de încărcare fără efecte observate; 
OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Siguranța chimică și 
prevenirea poluării; PBT - substanță persistentă, bioacumulativă și toxică; REACH - Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice; RID - Regulamente privind transportul feroviar 
internațional de mărfuri periculoase; SADT - Temperatură de descompunere auto-acceleratoare; SDS 
- Fișa tehnică de securitate; TRGS - Regula tehnică pentru substanțele periculoase; ONU – 
Organizația Națiunilor Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ; DSL - Lista substanțelor 
domestice (Canada); KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; TSCA - Legea 
Controlului Substanțelor Toxice (Statele Unite); AICS - Inventarul australian al substanțelor chimice; 
IECSC - Inventarul substanțelor chimice existente în China; ENCS - Substanțe chimice existente și 
noi (Japonia); ISHL - Legea privind siguranța și sănătatea industrială (Japonia); PICCS - Inventarul de 
substanțe chimice; NZIoC - Inventarul de substanțe chimice din Noua Zeelandă; TCSI - Inventarul de 
substanțe chimice din Taiwan; CMR - Toxicant carcinogen, mutagen sau toxic; GLP - Bunele practici 
de laborator.  
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Informatii suplimentare 
 
Informațiile furnizate în prezenta Fișă tehnică de securitate sunt corecte conform cunoștințelor, 
informațiilor și convingerilor noastre la data publicării. Informațiile furnizate sunt concepute doar ca 
îndrumări pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și 
eliberarea în condiții de siguranță și nu trebuie considerate garanție sau specificații de calitate. 
Informațiile se referă numai la materialul specific și pot să nu fie valabile pentru acest material utilizat 
în combinație cu orice alte materiale sau în orice proces, cu excepția cazului în care este specificat în 
text. 
 
 

DE / EN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


