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SECTIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului si a societatii/intreprinderii 
 
1.1. Descrierea preparatului: Anticalcar 

 
1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari 

contraindicate 
Utilizari recomandate:  Produs pentru îndepărtarea depunerilor de piatră, calcar, rugină, inclusiv 
din grupurile sanitare. Pentru spălarea suprafeţelor se utilizeaza în dilutie de pana la 10%, în 
funcţie de gradul de murdărie. Ca detartrant pentru grupurile sanitare se utilizează nediluat. 
ATENTIE, PRODUS ACID! 

 
1.3.Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate 
Producator: SC ECOSOL CHIM SRL, 
 Str. Sos Berceni, nr. 8, sect.4, Bucuresti, 
 Mobil: 0787 487 809 
contact@ecosolchim.ro , www ecosolchim.ro 
 
1.4.      Numar telefon urgenta :021.318.36.06 (in intervalul orar 8.00-16.00) 

                         Birou RSI si Informare Toxicologica – din cadrul INSP          
                                Str.D.Leonte.Nr.1-3, Bucuresti , Romania 
 
SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

 
2.1.Clasificarea substantei sau amestecului 
 

Produsul  este clasificat ca fiind periculos. 
 
 

2.1.2.Clasificare conform Regulamentului (EC) 1272/2008 (CLP) 

 
H314 provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor 
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. 
 
2.2.Elemente de etichetare  

2.2.1.Etichetare conform Regulamentului (EC) 1272/2008  (CLP) 

Pictograme pericol:  
        GHS05;                                   

                          
                                                            
 
        ATENTIE 
 
Fraze de pericol: 
H314 provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor 
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H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. 
 
Fraze de precautie: 
P102-a nu se lasa la indemana copiilor 
P280-purtati manusi de protectie 
P305+P351+P338-in caz de contact cu ochii:clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul,și dacă acest lucru se poate face cu 
ușurință.Continuați să clătiți 
P303+P361+P353-În caz de contact cu pielea(sau părul):scoateți imediat toată îmbrăcămintea 
contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș 
P405: A se depozita sub cheie.  
P501:Eliminati continutul/recipientul la instalatia autorizata de eliminare a deseurilor 
 
2.3.Alte pericole 
Substante vPvB – n.a.                     
Substante PBT – n.a. 
 
SECTIUNEA 3:Compozitia/ informatii privind componentii (ingredientele) 
 
 
Ingrediente periculoase (GHS) conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008. 
 

 
În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 
Acid fosforic 
Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%  
Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25%  
Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25% 
 
SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor 
 
4.1.Descrierea masurilor de prim ajutor 
Informatii generale: 
Simptomele otravirii pot apare dupa cateva ore; prin urmare primele observatii medicale vor 
avea loc dupa 48 de ore de la accident. 
Inhalare: 
Mutati persoana la aer curat. Daca nu respira faceti respiratie artificiala, daca respiratia este 
dificila  puneti masca de oxigen, contactati medicul pacientul trebuie mentinut sub observatie 
medicala 24 ore. 

 
Ingrediente 
periculoase 

 
%Conc 

 
Nr. CAS 

 
Nr. EINECS 

 
Clasificare 
conform Directivei 
67/548/EECsi 
1999/45/EEC 

 
Fraze R 

 

 
Clasificare conform 
Reg.(EC) 
Nr.1272/2008 

Acid 
ortofosforic 

<20 7664-38-
2 

231-633-2 C R34   H314- provoacă 
arsuri grave ale pielii 
și lezarea ochilor. 
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Contactul cu pielea: 
In caz de contact cu produsul spalati imediat pielea si ochii cu multa apa pentru cel putin 15 
min. Scoateti imediat hainele si incaltamintea contaminata inainte de reutilizare echipamentul va 
fi spalat si decontaminat.  Pentru pielea inrosita cu basici consultati medicul. 
 
Contactul cu ochii: 
Ridicati usor pleoapele si spalati cu multa apa pentru cel putin 15  minute. Consultati medicul, 
nu permiteti victimei sa-si frece sau sa stranga ochii. 
 
Ingestie: 
Nu se provoaca voma, Faceti spalaturi gastrice cu solutie de carbonat de sodiu 5% urmate de 
administrarea  de hidroxid de aluminiu nu administrati nimic pe gura unei persoane inconstiente 
sau in convulsii. Consultati medicul. 
 
4.2.Cele mai importante simptome si efecte, ambele acute si intarziate 
Nu exista informatii relevante disponibile. 
 
4.3. Indicatii pentru ajutor medical imediat si tratament special: 
Nu sunt disponibile informatii relevante. 
 
SECTIUNEA 5: Masuri de stingere  a incendiilor 
 
5.1.Informatii generale: 
Mijloace de stingere recomandate:  

• dioxid de carbon 
• pudra 

 
5.2.Pericole cauzate de amestec sau substanta 
In timpul incalzirii sau in timpul incendiului se emit gaze periculoase. 
 
5.3.Sfaturi pentru pompieri 
A se purta aparat de respirat adecvat. 
 
SECTIUNEA 6: Masuri in cazul pierderilor accidentale   
 
6.1.Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta 
A se purta aparat de respirat adecvat. 
 
6.2.Precautii pentru mediul inconjurator 
A se informa autoritatile competente in cazul infiltrearii in reteaua de apa sau in sistemul de 
canalizare. 
A nu se permite infiltrarea in canalizare, in ape de suprafata sau subterane. 
 
6.3.Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie 
A se elimina materialul contaminat ca deseu conformitate cu punctul 13. 
A se asigura o ventilatie adecvata. 
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6.4.Trimiteri catre alte sectiuni 
A se vedea Sectiunea 7 pentru informatii privind manipularea in conditii de siguranta. 
A se vedea sectiunea 8 pentru informatii privind echipamentul de protectie personala. 
A se vedea sectiunea 13 pentru informatii de eliminare a deseurilor. 
 
SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare 
 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
Deschideti ambalajele si manipulatile cu grija asigurati buna ventilatie, preveniti formarea de 
aerosoli. Evitati contactul cu ochii si pielea, evitati inhalarea vaporilor. 
 
7.2.Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati 
A se tine in containere inchise etans intr-un loc racoros. Depozitati  produsul in locuri reci si 
uscate cu locuri bine ventilate podeaua trebuie sa fie rezistenta la acizi. 
Evitati patrunderea produsului in sol 
Nu depozitati alaturi de alcaline (solutii caustice),oxidanti. 
 
Informatii suplimentare despre conditiile de depozitare 
A nu se depozita impreuna cusubstante  bazice. 
A se pastra in recipienti bine inchisi. 
A se pastra intr-un loc racoros si uscat, in recipienti bine inchisi. 
 
7.3.Utilizare finala specifica 
Nu sunt disponibile informatii relevante. 
 
SECTIUNEA 8: Controlul   expunerii/protectia personala 
8.1.Parametrii de control 
 
Ingrediente ale caror valori limita impun monitorizarea spatiului de lucru 

7664-38-2- acud ortofosforic 

WEL (Marea Britanie) Valori pe termen scurt: 1 mg/m³ 
Valori pe termen lung: 2 mg/m³ 
 

 

Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala: 
 Nu au fost stabilite. 
 
8.2. Controale ale expunerii.Echipament personal de protectie. 
Masuri generale de protectie si igiena: 
A se tine departe de mancare, bauturi si furaje. 
A se indeparta imediat hainele contaminate. 
Spalati-va mainile inainte de pauze si dupa terminarea lucrului. 
A se evita contactul cu ochii. 
A se evita contactul cu ochii si pielea. 
 
Protectie respiratorie: 
Nu este necesara pentru utilizare corespunzatoare. 
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In cazul expunerilor scurte si minime se va utiliza masca. 
In cazul expunerilor intense si de durata se va utiliza dispozitiv de respirat autonom.  
 
Protectia mainilor: 

 
Manusi de protectie. 
Obligatorii in caz de contact prelungit cum ar fi in timpul productiei. 
Necesare in caz de utilizare normala. 
Materialul din care sunt confectionate manusile trebuie sa fie impermeabile si rezistente la 
produs / substanta / preparat. 
Selectia materialului pentru manusi se face in functie de timpul de penetrare, rata de difuzie si 
degradare. 
 
Materialul pentru manusi: 
Alegerea manusilor potrivite nu depinde numai de material ci si de alte caracteristici de calitate 
si difera de la producator la producator. 
Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substante durabilitatea materialului pentru 
manusi nu poate fi calculata in prealabil si prin urmare trebuie controlata inainte de folosire. 
Cauciuc din nitril, NBR           Cauciuc natural, NR         Manusi din PVC 
Timpul de penetrare al materialului pentru manusi:    
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de catre producatorul de manusi de protectie si trebuie 
respectate. 
Protectia ochilor: 

 
Necesar  in cazul contactelor prelungite cum ar fi in timpul productiei. 
Necesar in conditii normale de utilizare. 
 
SECTIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice 
 
9.1.Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
 
Forma: 
Culoare: 

lichida 
incolor 

pH: 2-3 
Autoaprindere: Produsul nu se autoaprinde. 
Pericol de explozie: Produsul nu prezint pericol de explozie. 
Presiune de vapori: Nedeterminat. 
Densitate relativa: 
Densitate de vapori: 
Rata de evaporare: 

1,0931 
Nu se aplica. 
Nu se aplica. 

Solubilitate in / Miscibilitate cu apa: Solubil. 
 
 
9.2. Alte informatii: nu sunt disponibile informatii relevante 
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SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate 
10.1.Reactivitate 
10.2.Stabilitate chimica 
Descompunere termica / conditii ce trebuiesc evitate: Nu au loc descompuneri daca se 
utilizeaza conform specificatiei tehnice. 
10.3.Posibilitatea de reactii periculoase  
La contactul cu metale commune, genereaza hydrogen inflamabil care poate forma un amestec 
inflamabil cu aerul. 
10.4.Conditii de evitat 
Temperaturi ridicate, contactul acidului firbinte cu metale. 
10.5.Materiale incompatibile 
Nitrometan, metale, oxizi ai metalelor, substante alkaline, fier si compusii lui, otel , aluminiu si 
compusii lui. 
10.6.Produsi de descompunere periculosi 
Atunci cand este incalzit la temperature mari s emite gaz/ fum de POx . Se formeaza gaze 
toxice de hydrogen sulfurat PH3 in cazul reactiei acidului fierbinte cu metale. 
 
SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice 
 
11.1.Informatii privind efectele toxicologice 
Toxicitate acuta 
 
LD/LC50 valori relevante pentru clasificare 
7664-38-2- acud ortofosforic 
Oral LD50 2600 mg/Kg  
  1.7 ml/100g masa corporala (sobolan) 
 
Efect iritant primar: 

- Iritarea pielii: 0.5 ml sol ac fosforic conc 80% este coroziv dupa 24 ore pentru sobolani. 
- Iritarea ochilor: substanta este coroziva pentru piele si deasemenea poate fi clasificata 

ca fiind coroziva si pentru ochi. 
 
Sensibilizare: nu se cunosc efecte sensibilizante. 
Informatii toxicologice aditionale: Nociv 
 
SECTIUNEA 12: Informatii ecologice 
 
12.1.Toxicitate 
Toxicitate acvatica 
7664-38-2- acid ortofosforic 

EC50 >100 mg/L (daphina) 
EC50/LC50 Apa dulce , nevertebrate – 100mg/l 
Acidul fosforic este toxic pentru organismele acvatice . 
Efect pe termen scurt la pesti- concentratia medie letala 96 h, pH -3-3.25- lepomis macrochirus. 
 
12.2.Persistenta si degradabilitate 
Nu este usor biodegradabil. 
 
12.3.Potential de bioacumulare 
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Acidul fosforic este usor solubila in apa.Testele de bioacumulare nu sunt necesare conform 
REACH. 
 
12.4.Mobilitate  
Solubil in apa. 
Efecte ecotoxice 
Foarte toxic pentru pesti. 
Informatii ecologice aditionale 
Informatii generale: 
Apa: clasa de pericol 2 (Regulamentul german) (autoevaluare): periculos pentru apa. 
A nu se permite produsului sa ajunga in apa subterana, in cursurile de apa si in sistemul de 
canalizare. 
E periculos a se bea apa, daca in sol s-au scurs chiar si cantitati mici de produs. 
Toxic pentru pesti si vegetatia acvatica (plancton). 
Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
 
12.5.Rezultatele evaluarii PBT si vPvB 
PBT: Nu se aplica 
vPvB: Nu se aplica 
 
12.6.Alte efecte adverse 
Nu sunt disponibile informatii relevante. 
 
SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea 
13.1.Metode de tratare a deseurilor 
Recomandari 
Nu trebuie depozitat impreuna cu gunoiul menajer. 
A nu se permite ca produsul sa ajunga in sistemul de canalizare. 
Ambalaje murdare: 
Eliminarea se face in conformitate cu legislatia locala si nationala  in vigoare –Legea 
Nr.211/2011 privind regimul deseurilor. 
Agenti de curatare recomandati: 
Apa, daca este necesar a se utiliza impreuna cu agenti de curatare. 
 
SECTIUNEA 14: Informatii privind transportul 
 
14.1.Numar UN 
ADR, IMDG, IATA: 
LIQUID COROSIV, ACID ANORGANIC 
 
14.2.Denumirea corectă UN pentru expediție 
ADR: 3077 substanta periculoasa pentru mediu, solid, N.O.S. (troclosene de sodiu dihidrat). 
IMDG: Substanta periculoasa pentru mediu, solid, N.O.S. (troclosene de sodiu dihidrat). 
            Poluant marin. 
IATA: Substanta periculoasa pentru mediu, solid, N.O.S. (troclosene de sodiu dihidrat). 
 
14.3.Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
ADR  
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Clasa: - 
Eticheta: - 
IMDG, IATA - 
 
14.4.Grupul de ambalare: 
ADR, IMDG, IATA: - 
 
14.5.Pericole pentru mediul înconjurător 
Produsul contine substante periculoase pentru mediu: troclosene de sodiu dihidrat. 
Poluant marin : nu 
Simbol- 
Marcare speciala (ADR):- 
Marcare speciala (IATA):- 
 
14.6.Precauții speciale pentru utilizatori 
Cod de pericol (Kemler):  
 
 
14.7.Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC 
Nu se aplica. 
  
SECTIUNEA 15: Informatii privind reglementarea  
 
15.1.Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) 
pentru substanța sau amestecul în cauză 
 
Reglementari nationale si europene: 

  Directiva 67/548/EEC. 
  Regulamentul (EC) 1907/2006/EC 
  Regulamentul (EC) 453/2010 al Comisiei . 
  Regulamentul (EC) 648/2004 si 907/2006 al Comisiei. 
  Regulamentul (EC) 1272/2008 al Comisiei. 
  Legea Nr.211/2011 privind regimul deseurilor  
  HG 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide 
  HG 856/2002 priving evidenta gestiunii deseurilor 

 
15.2.Evaluarea securitatii chimice 
Nu a fost efectuata. 
 
SECTIUNEA 16: Alte informatii 
 
16.1.Textul frazelor H mentionate in sectiunea 3: 
 
H314 provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor 
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii. 
 

16.2. Textul frazelor de pericol utilizate pentru pericolele fizice de la punctul 3. 
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P102-a nu se lasa la indemana copiilor 
P280-purtati manusi de protectie 
P305+P351+P338-in caz de contact cu ochii:clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul,și dacă acest lucru se poate face cu 
ușurință.Continuați să clătiți 
P303+P361+P353-În caz de contact cu pielea(sau părul):scoateți imediat toată îmbrăcămintea 
contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș 
P405: A se depozita sub cheie.  
P501:Eliminati continutul/recipientul la instalatia autorizata de eliminare a deseurilor 
 
16.3.Evidentierea clara a informatiior care au fost sterse, adaugate sau modificate  
 
Fisa completata de: ECOSOL CHIM SRL 
Contact: contact@ecosolchim.ro 
 
Abrevieri si acronime 

ADR : Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase .Transportul 
de mărfuri periculoase. 
IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase . 
IATA: Asociatia Internationala a Transporturilor aeriane. 
GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice . 
EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente . 
ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate . 
CAS: Chemical Abstracts Service (divizie a American Chemical Society) . 
LC50: concentrație letală, 50 la suta . 
LD50: doză letală, 50 la suta . 
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