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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / 

întreprinderii 

 

1.1 Identificatorul de produs 

Nume comercial: Borax  

Număr articol: 4768.400           

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și contraindicatii 

Nu există alte informații relevante. 

Aplicarea substanței / amestecului 

Produsul este utilizat în producția industrială, în special în următoarele domenii: 

- Ceramica 

- Detergenți 

- Bijuterii 

- Sticlă borosilicată 

- Izolație din fibră de sticlă 

 

1.3 Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate 

Distribuitor:  

S.C. Jewel District S.R.L. 

CUI: RO30384779  

Nr. Reg. Com.: J40/7655/2012 

BUCUREȘTI 

Sediul Social: Bucuresti, Drumul Taberei 122, sector 6 

Sediul de lucru: Calea Rahovei 266-268, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, CORP 61, ETAJ 4, 

Camera 40A, BUCURESTI – SECTOR 5, Romania; CP:050912 

  

1.4 Număr de telefon de urgență:  

Număr de telefon de urgență: 0723139296  
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

Clasificarea substanței 2.1 sau a amestecului 

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

GHS08 pericol pentru sănătate 

Repr. 1B H360FD  

Poate afecta fertilitatea.  

Poate dăuna copilului nenăscut. 

GHS07 

Iritarea Ochiilor 2 H319  

Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

 

2.2 Elemente de etichetare 

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Substanța este clasificată și etichetată în conformitate cu Regulamentul CLP. 

Pictograme de pericol 

    

GHS07 GHS08 

Cuvânt de avertizare  

Pericol 

Elemente care determină componentele etichetei: 

Tetraborat de disodiu, decahidrat 

Fraze de pericol 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

H360FD Poate afecta fertilitatea.  

Poate dăuna copilului nenăscut. 
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Fraze de precauție 

P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / protecție 

a feței. 

P264 Spălați bine după manipulare. 

P201 Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. 

P202 Nu manipulați până când nu au fost citite și înțelese toate măsurile de siguranță. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. 

Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de realizat. 

Continuați clătirea. 

P308 + P313 DACĂ este expus sau îngrijorat: consultați medicul / atenția. 

P337 + P313 Dacă persistă iritarea ochilor: consultați medicul / atenția. 

P405 Stocați blocat. 

P501 Aruncați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / 

internaționale. 

 

2.3 Alte pericole 

Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: 

Nu se aplică. vPvB: nu se aplică. 

 

 

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind ingredientele 

 

3.1 Substanțe 

Nr. CAS Descriere 

1303-96-4 tetraborat de disodiu, decahidrat 

Numărul (numerele) de identificare 

Numărul CE: 215-540-4 

Număr index: 005-011-01-1 

SVHC 
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1303-96-4 tetraborat de disodiu, decahidrat 

 

 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

După inhalare: furnizați aer curat; consultați medicul în cazul plângerilor. 

După contactul cu pielea: În general, produsul nu irită pielea. 

După contactul cu ochii: Clătiți ochii deschisi timp de câteva minute cu apă curentă. Apoi consultați un medic. 

După înghițire: 

Clătiți gura și apoi beți multă apă. 

Dacă simptomele persistă, consultați medicul. 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu există alte informații relevante. 

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratament special necesar Nu mai este relevant  

informații disponibile. 

 

 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

 

5.1 Mijloace de stingere 

Agenți de stingere adecvați: Utilizați metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor înconjurătoare. 

 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză  

Nu există alte informații relevante. 

 

5.3 Sfaturi pentru pompieri 

Echipament de protecție: Nu sunt necesare măsuri speciale. 
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SECȚIUNEA 6: Măsuri de eliberare accidental 

 

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

Evitați formarea de praf. 

 

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:  

Nu permiteți intrarea în canalizare / ape de suprafață sau subteran. 

 

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: 

Evacuați materialul contaminat ca deșeu conform punctului 13. 

 

6.4 Trimiterea la alte secțiuni 

Pentru informații cu privire la manipularea în condiții de securitate, consultați secțiunea 7. 

Vezi secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție personală. 

Vezi secțiunea 13 pentru informații despre eliminare. 

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare 

 

7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță  

Deschideți și manipulați recipientul cu grijă. 

Informații privind protecția împotriva incendiilor și a exploziilor:  

Păstrați protecția respiratorie 

Trimiteți feedback 

Istoric 

Salvate 

Comunitate dispozitiv disponibil. 
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7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale 

incompatibilități 

Depozitare: 

Cerințe care trebuie îndeplinite de depozite și recipiente: 

Depozitați uscat în timp ce evitați praful. 

Depozitați recipientul într-o zonă bine ventilată. 

Informații privind depozitarea într-o unitate comună de depozitare:  

Depozitați-vă departe de agenții reducători. 

Informații suplimentare privind condițiile de depozitare:  

Niciuna. 

 

7.3 Utilizare finală (utilizări finale specifice)  

Nu există alte informații relevante disponibile. 

 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală 

Informatii suplimentare despre proiectarea facilitatilor tehnice:  

Sistemele locale de ventilatie furnizate 8.1 

Parametrii de control 

Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: 

1303-96-4 tetraborat de disodiu, decahidrat 

EL (Canada) Valoare pe termen scurt: 6 mg / m ‡ Longterm 

valoare: 2 mg / m ‡ 

EV (Canada) Valoare pe termen scurt: 6 mg / m ‡ Longterm 

valoare: 2 mg / m ‡ anorganic, 

inhalabilă 

REL (SUA) Valoare pe termen lung: 5 mg / m ‡ 

TLV (SUA) Valoare pe termen scurt: 6 * mg / m ‡ 

Valoare pe termen lung: 2 * mg / m ‡ 
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* ca fracție inhalabilă 

DNEL 

Oral: 

Expunere pe termen scurt - efecte sistemice: 1,5 mg / kg kg / zi (consumator) Longterm 

expunere - efecte sistemice: 1,5 mg / kg kg / zi (consumator) Dermală: 

Expunere pe termen lung - efecte sistemice: 42478 mg / kg (lucrător) / 303,5 mg / kg (consumator) (extern) 

1,5 mg / kg kg / zi 

 (Sistemic) 

Inhalare: 

Expunere pe termen scurt - efecte locale: 22,3 mg / m ‡ (lucrător) /22,3 mg / m ‡ (consumator) 

Expunere pe termen lung - efecte locale: 22,3 mg / m ‡ (consumator) 

Expunere pe termen lung - efecte sistemice: 12,8 mg / m (lucrător) / 6,5 mg / m (consumator) 

PNEC 

Sol: 5.4 mg / kg (-) ca B / kg sol uscat 

Stație de tratare a apelor uzate: 1,75 mg / l (-) ca B / l 

Apa de mare: 1,35 mg / l (-) ca B / l 

Sediment (apă de mare): 1,8 mg / kg (-) ca B / kg uscat 

Sediment (apă dulce): 1,8 mg / kg (-) ca B / kg uscat 

Apă dulce: 1,35 mg / l (-) ca B / l Sporadic 

eliberare: 9,1 mg / l (-) ca B / l suplimentar 

informație: 

Listele valide în timpul procesului de fabricare au fost utilizate ca bază. 

Baza pentru valorile DNEL și valorile PNEC: raportul de securitate chimică al tetraboratului disodic, anhidru 

 

8.2 Controale ale expunerii 

Echipament individual de protecție: 

Măsuri generale de protecție și de igienă: 

Păstrați departe de alimente, băuturi și furaje. 

Îndepărtați imediat toate hainele murdare și contaminate. 
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Spalati mâinile înainte de pauze și la sfârșitul lucrului. 

Depozitați echipamentul de protecție separat. 

Nu inhalați praful. 

Folositi masca de protective pentru respiratie: 

Se recomandă o masca  pentru protecție respiratorie. 

Utilizați un dispozitiv de protecție respiratorie adecvat în cazul unei ventilații insuficiente. 

Protecția mâinilor: 

Selecția materialului pentru mănuși în funcție de timpii de penetrare, de rata de difuzie și de degradare 

Material pentru mănuși 

Selectarea mănușilor potrivite depinde nu numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază 

de la producător la producător.  

Timp de penetrare a materialului pentru mănuși 

Timpul exact de rupere trebuie să fie găsit la  producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat. Pentru 

contactul permanent în zonele de lucru fără risc crescut de vătămare (de exemplu, de laborator) sunt 

fabricate din următoarele materiale: 

potrivit: 

Nitril cauciuc, NBR 

Protecția ochilor: 

 Se recomanda ochelari de protecti (la formarea prafului) 

 

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice 

 

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Aspecte generale Aspect: 

Formă: cristalină 

Culoare: alb 

Miros: Inodor 

Pragul de miros: Nedeterminat. 
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Valoarea pH: 9,24 (10 g / l) 

Modificarea condiției 

Punct de topire / Interval de topire: 741 C 

Punct de fierbere / Interval de fierbere: 1575 C 

Punct de aprindere: Nu se aplică. 

Inflamabilitate (solid, gazos): Produsul nu este inflamabil. 

Temperatura de aprindere: 

Temperatura de descompunere: 60-320 ° C (8H20-60 ° C / 10H2O-320 ° C) 

Autoaprindere: nu a fost determinata. 

Pericol de explozie: Produsul nu prezintă pericol de explozie. 

Presiune de vapori: Nu se aplică. 

Densitate la 20 ° C: 1,71-1,73 g / cm ‡ Densitate relativă la 20 ° C 

1.72 

Densitate de vapori Nu este cazul.  

Viteza de evaporare Nu este cazul. 

Solubilitate în / amestecabilitate cu apă la 20 ° C: 50 g / l       4,7% la 20 ° C        65,6% la 100 ° C 

Coeficientul de partiție (n-octanol / apă): Log Kow (Pow): 1,53 +/- 0,05 (la 22 +/- 1 C)  

Valoare pH 7,5 

Viscozitate: 

Dinamic:  

Nu se aplică.  

Cinematic:  

Nu se aplică. 

Solvenți organici: 0,0% 
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9.2 Alte informații  

Nu există alte informații relevante. 

 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 

 

10.1 Reactivitate – 

 

10.2 Stabilitate chimică 

Descompunere termică / condiții de evitat:  

Nici o descompunere dacă este utilizată în conformitate cu specificațiile tehnice. 

 

10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase 

Reacția cu agenți reducători puternici, cum ar fi hidrura de metale, anhidrida acetică sau metalele alcaline, 

generează hidrogen gazos (pericol de explozie!) 

 

10.4 Condiții de evitat  

Nu există alte informații relevante. 

10.5 Materiale incompatibile:  

Evitați contactul cu agenți reducători puternic 

 

10.6 Produse de descompunere periculoase:  

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase. 

 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 

 

11.1 Informații privind efectele toxicologice 

Toxicitate acuta 
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Valorile LD / LC50 relevante pentru clasificare: 

Orală: LD50 = 6000 mg / kg (șobolan) 

Dermic: LD50> 2000 mg / kg (iepure)  

Inhalare: 

LC50> 2,0 mg / l (sau g / m ‡) (șobolan)  

Efect de iritare puternica: 

Corodarea / iritarea pielii  

Nu are efecte iritante. 

Grave daune / iritare ochilor  

Iritant puternic cu pericolul de leziuni oculare grave. 

Sensibilizare respiratorie sau a pielii  

Nu sunt cunoscute efecte sensibilizante. 

Efecte CMR (carcinogenitate, mutagenitate și toxicitate pentru reproducere)  

 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 

 

12.1 Toxicitate 

Toxicitate acvatică: 

Toxicitate acută la pești: 

LC50 (96 ore), 79,7 mg / l, Pimephales promelas, ca B / l sau 456 mg acid boric / l sau 370 mg disodic 

tetraborat, anhidru, (Soucek et al., 2010)  

Toxicitate acută la daphnia: 

LC / EC50 (48 ore), 133 mg / l, Daphnia magna (purice de apă), (Gersich, 1984a) Algal 

Toxicitate: EC50 (72h), 40 mg / l, biomasa Pseudokirchneriella subcapitata (alfa verde) ca B / l sau 229 mg 

acid boric / l (Hansveit und 

Odersma, 2000) 
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12.2 Persistență și degradabilitate  

Nu există alte informații relevante. 

 

12.3 Potențialul bioacumulativ  

Nu se acumuleaza în organisme 

 

12.4 Mobilitate în sol  

Nu există alte informații relevante.  

Adiţional la informatia ecologica: 

Note generale: 

Clasa de pericol pentru ape 1 (Evaluare după listă): puțin periculos pentru apă 

Nu lăsați produsul nediluat sau cantități mari de acesta să ajungă în ape freatice, cursuri de apă sau 

canalizare. 

 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: 

Nu se aplică. 

 

12.6 Alte efecte adverse  

Nu există alte informații relevante. 

 

 

 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 

 

13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

Recomandare  

Nu trebuie aruncat împreună cu gunoi menajer.  
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Nu lăsați produsul să ajungă la sistemul de canalizare. 

Catalogul european al deșeurilor 

Conform Catalogului european al deșeurilor, codurile deșeurilor nu sunt specifice produsului, ci specifice 

aplicării. Codurile deșeurilor 

ar trebui să fie atribuită de către utilizator, de preferință în discuție cu autoritățile de eliminare a deșeurilor. 

Ambalaje necurățate: 

Recomandare:  

Eliminarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările oficiale. 

 

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul 

 

14.1 Numărul UN 

ADR, ADN, IMDG, IATA Nr 

 

14.2 Denumirea corectă de transport a ONU 

ADR, ADN, IMDG, IATA Nr 

 

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

Clasa Void 

 

14.4 Grup de ambalare 

ADR, IMDG, IATA Nr 

 

 

14.5 Pericole pentru mediu: 

Marine poluant: Nu 
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14.6 Precauții speciale pentru utilizatori  

Nu este cazul. 

ONU "Model Regulation": - 

 

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 

 

15.1 Regulamente / legislație în domeniul siguranței, sănătății și mediului specifice 

substanței sau amestecului 

Directiva 2012/18 / UE 

Substanțe denumite substanțe periculoase - ANEXA I  

Substanța nu este menționată. 

Reglementări naționale: 

Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive 

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în conformitate cu articolul 57 din 

Regulamentul REACH 

1303-96-4 tetraborat de disodiu, decahidrat 

 

15.2 Evaluarea securității chimice:  

A fost efectuată o evaluare a securității chimice. 

 

SECȚIUNEA 16: Alte informații 

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, aceasta nu constituie o garanție pentru niciun produs 

specific 

și nu stabilește o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic. Abrevieri și acronime: 

ADR: Acordul european privind transportul maritim al mărfurilor pe calea rutieră (Acordul european privind transportul internațional 

periculos 

Mărfuri rutiere) 

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase 

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian 

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice 
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EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente în comerț 

CAS: Serviciul Chemical Abstracts (divizia Societății Americane de Chimie) 

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH) 

PNEC: Concentrația preconizată fără efect (REACH) 

LC50: concentrație letală, 50% 

LD50: doză letală, 50% 

Eye Irrit. 2: Scăderea gravă a ochilor / iritarea ochilor, Categoria de pericol 2 

Repr. 1B: Toxicitate pentru reproducere, Categoria de pericol 1B 

 


