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1. Identifcarea substan ţei/praparatului şi a companiei/întreprinderii  
 
  
Identificarea substanţei: clorură de sodiu 
  
Utilizarea substanţei: sare alimentară, sare comercială, sare pentru 

deszăpezire/dezgheţare, ... 
  
Companie: Salinen Austria AG, 4802 Ebensee 

+ 43 (0) 6132 200 -0 
+ 43 (0) 6132 200 -4100 Fax  
info@salinen.com 
 

Telefon de urgenţă: + 43 (0) 6132 200 -0 
+ 43 (0) 6132 200 – 2124 (off the job) 
 

Centrul de control al otrăvirii (Austria): 
 

+ 43 (0) 01 4064343 

 
2. Identificarea pericolelor  *) 
 
 
Clasificare 
În concordanţă cu Reglementările (CE) Nr. 1272/2008:  
Pentru sarea alimentara si sarea furajeră:(articol 1 paragraf 5 lit.e)  
Substanţa nu este clasificată conform regulamentului CLP. 
 
Pentru sarea de deszăpezire, industrială şi comercială: (Titlul II, capitol 1, articol 5 ff) 
După identificarea, examinarea informaţiilor disponibile referitoare la substanţe: 
Substanţa nu este clasificată conform regulamentului CLP. 
 
Pictogramele de pericol: nu se aplică 
Cuvânt de avertizare: nu se aplică 
Însemnare pericol: nu se aplică 
 
Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB 
PBT: nu se aplică. 
vPvB: nu se aplică. 
 
3. Compozi ţie/Informa ţii  despre ingredien ţi 
 
CAS-No.: 7647-14-5 
 
EC-No:  231-598-3 
 
Masă molară: 58.44 g/mol 
 
Formula chimică:  NaCl 
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4. Măsuri de prim ajutor 
 
  
În general:  
 

nu sunt necesare aranjamente special 

În caz de inhalare: 
 

aer curat 

În caz de contact cu 
pielea:  
 

a se spăla cu apă; în cazul în care durerile persistă consultaţi un doctor  
 

În caz de contact cu  
ochiul 

clătiţi cu apă abundentă, cu pleoapa deschisă, în cazul în care durerile persistă 
consultaţi un doctor 
 

În caz de înghiţire: se clăteşte gura cu apă, şi se bea apă, în cazul în care durerile persistă consultaţi un 
doctor 

  
5. Măsuri contra incendiilor 
 
  
Agenţi de stingere corespunzătoare:  
 

Folosiţi metode de stingere adecvate condiţiilor 

Echipament special de protecţie:  
 

Purtaţi aparat de protecţie respiratorie 

Riscuri speciale: non inflamabil 
  
6. Măsuri în caz de emisii accidentale  
 
  
Măsuri de precauţie privitoare la persoane:  
 

a se evita generarea de prafuri, a se evita inhalalara 
prafurilor 
 

Măsuri de protecţie a mediului:  
 

nu permiteţi pătrunderea în reţeaua de canalizare. 
 

Proceduri pentru curăţare: a se curăţa uscat şi depozitaţi conform relementărilor  
  
7.  Manipulare şi depozitare  
 
  
Manipulare:  
 

nu există cerinţe suplimentare 

Depozitare: închisă ermetic şi uscat 
  
Clasa de depozitare: 10-13 Alte lichide sau solide 
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8.  Controlul expunerilor / protec ţia personalului  
 
 
Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: nu este necesar 
 
Echipament de proetc ţie personal ă: 
 
Îmbrăcămintea de protecție trebuie selectată specific locului de muncă, în functie de cantitatea de materiale 
cu risc manipulate. 
Rezistența  îmbrăcămintelor de protecție la substanțe chimice trebuie stabilită cu furnizorul. 
 
Protecţie respiratorie: necesar cînd sunt generate pulberi 
 
Protecţia ochiului:  necesar 
 
Protecţia mâinilor:  necesară. Materialul mănuşilor de protecţie trebuie să fie impermeabil şi rezistent  
  la produs/substanţă/preparat. 
 
Protecţia personalului: haine de protecţie 
 
Igienă industrială: shimbaţi hainele contaminate. A se spăla pe mâini după lucrul cu substanța 
 
9. Propriet ăţi fizice şi chimice  
 
 
Formă:  solidă 
Culoare:  incolor 
Miros:  inodor 
 
Valoare pH (at 100g/l 20°C):  4,5-7 
Punct de topire : 801°C 
Punct de fierbere:  1461°C 
Punctul de aprindere: nu se aplică 
Punctul de inflamabilitate: nu se aplică 
Inflamabilitate:  Substanța nu este inflamabilă 
Limite de explozie:  substanta nu este explozivă 
Presiunea de vapori la 865°C: 1,3 hPa 
Densitate la 20°C  2,16 g/cm3 
Densitatea în vrac la 20°C: ~ 1140 kg/m3 
Solubilitate în apă la 20°C: 358 g/l 
 
10. Stabilitate şi reactivitate  
 
  
Condiții care trebuiesc evitate: nu sunt informații disponibile  

 
Substante care trebuie evitate: reacţii exotermice posibile cu metale alcaline 

 
Reacții periculoase: nu sunt informații disponibile  
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11. Informa ţii toxicologice  
 
 
Toxicitate acut ă  
LD50 (prin pile,iepure): > 10000 mg/kg 
LD50 (cale orală, șobolan): 3000 mg/kg 
Simptome specifice în studiile pe animale: testul de iritare a ochilor (iepure): iritaţii slabe 
 
Toxicitate subacut ă spre cronic ă  
Negarcinogen în experimentele pe animale; Mutagenicitate bacterială: test Ames negativ;Mutagenicitate(test 
pe celule mamare): micronucleu negativ;Nici o deteriorare a performanţei reproductive în experimentele pe 
animale.Nici un efect teratogen în experimentele pe animale. 
 
Informa ţii toxicologice suplimentare 
După contactul cu ochii: iritaţii uşoare 
În caz de înghiţire a unor cantităţi mari: greaţă, vărsături 
Nu sunt de așteptat existenţa unor efecte toxice atunci când produsul este manevrat  în mod corespunzător. 
Substanța nu este supusă clasificării în conform  celor mai recente versiune a listelor UE. 
 
12. Informa ţii ecologice  
 
 
Degradare biologică: metodele pentru determinarea biodegrabilităţii nu 

sunt aplicabile substanţelor anorganice. 
 

Comportare în comprtimentele de mediu:*) Din cauza solubilităţii în apă nu este de aşteptat o 
concentrare în organisme. 

 
Efecte ecotoxice: 
 

 

Toxicitate peşte: Pimephales promelas LC50 7650 mg/l /96 h 
 

Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC50 1000 mg/l /48 h 
 

Clasa de pericol pt. apă  1  
(Regulamentul german ):  
 

pericol redus pentru apă  

Informații ecologice suplimentare: Nu permiteţi ca produsul nediluat sau cantităţi mari 
din produs să ajungă în apele freatice, în apă sau în 
sistemul de  canalizare 
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13. Considera ţii privind de şeurile  
 
  
Produs: Chemicalele trebuiesc eliminate în conformitate cu reglementările naţionale. 

 
Ambalaje: Ambalajele trebuiesc eliminate în conformitate cu reglementările naţionale. 

 
  
14. Informa ţii despre transport  
 
 
Nu constituie subiectul reglementărilor de transport 
 
15. Informa ţii de reglementare *)  
 
 
Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 Substanţa nu esteclasificată conform 
Regulamentului CLP.  
Clasa de pericol pt. apă  1 (Regulamentul german ) : pericol redus pentru apă  
Clasa de depozitare VCI 10-13 
 
16. Alte Informa ţii  
 
 
Motivul modificării: Actualizarea Regulamentului CLP 


