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FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

Versiune 8.0 
Revizia (data) 14.04.2021 

Data tipăririi 04.05.2021 
 
SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 

1.1 Identificatorii de produs 

Denumirea produsului : Spectroquant® - Test cu celula pentru fosfat 
(o-fosfat); kit pentru determinare 
fotometrica, PMB; 0.05 - 5.00 mg/l PO₄-P 
0.2 - 15.3 mg/l PO₄³⁻ 
0.11 - 11.46 mg/l P₂O₅ 
 

Codul produsului : 1.14543 

Catalog Nr. : 114543 

Marca : Millipore 

Nr. REACH :  Acest produs este un amestec. Număr de înregistrare REACH a 

se vedea capitolul 3. 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări 

contraindicate 

Utilizări identificate : Reactiv pentru analiză 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea : Merck KGaA 

Frankfurter Str. 250 

D-64271 DARMSTADT 
 
Telefon : +49 (0)6151 72-0 

Fax : +49 6151 727780 

Adresa electronică (e-

mail) 

: TechnicalService@merckgroup.com 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 

Nr. Telefon de urgenţă : +1-703-527-3887 CHEMTREC 

(international) 

 

Acesta este un rezumat MSDS pentru o trusă; pentru indicaţiile complete MSDS pentru 

fiecare component listat în secţiunea 16, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web. 

 

 
 
SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificari conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 

Lichide oxidante (Categoria 3), H272 

Corosive pentru metale (Categoria 1), H290 

Corodarea pielii (Categoria 1), H314 

Lezarea gravă a ochilor (Categoria 1), H318 
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Sensibilizare respiratorie (Categoria 1), H334 

Sensibilizarea pielii (Categoria 1), H317 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere (Categoria 3), Aparatul 

respirator, H335 

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta 

Secţiunea 16. 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare conform Regulamentului (EC) No 1272/2008 

Pictogramă 

 

 
Cuvânt de avertizare Pericol 
 
Afirmaţie/afirmaţii despre risc 

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant. 

H290 Poate fi corosiv pentru metale. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de 

respiraţie în caz de inhalare. 

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 
Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii 

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, 

scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. 

P220 A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale 

combustibile. 

P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ 

echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a 

feței/ protecție a auzului. 

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți 

imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. 

P304 + P340 + P310 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și 

mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați 

imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un 

medic. 

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

de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este 

cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să 

clătiți. 
 
Fraze de pericol 

suplimentare 

nici unul 

Etichetare redusă (<= 125 ml) 

Pictogramă 

 

 
Cuvânt de avertizare Pericol 
 
Afirmaţie/afirmaţii despre risc 

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de 

respiraţie în caz de inhalare. 

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
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Afirmaţie/afirmaţii despre precauţii 

P280 A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ 

echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a 

feței/ protecție a auzului. 

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți 

imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă. 

P304 + P340 + P310 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și 

mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați 

imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un 

medic. 

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

de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este 

cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să 

clătiți. 
 
Fraze de pericol 

suplimentare 

nici unul 

2.3 Alte riscuri - nici unul 

 

 
 
SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

Consultaţi componentele MSDS 

 

 
 
SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

Consultaţi componentele MSDS 

 

 
 
SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

Consultaţi componentele MSDS 

 

 
 
SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

Consultaţi componentele MSDS 

 
 
SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în condiţii de securitate 

Lucrati sub hota. Nu inhalati substanta/amestecul. A se evita producerea de 

vapori/aerosoli. 

Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziei 

Se va ţine departe de flăcări neprotejate, suprafeţe fierbinţi sau surse de aprindere. 

Măsuri de igienă 

Schimbaţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Aplicaţi o cremă ecran de protecţie a pielii. 

Spălaţi mâinile şi faţa după lucrul cu substanţa. 

Pentru precautii vedeti sectiunea 2.2. 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Condiţii de depozitare 
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Închis ermetic. Se va păstra închis sub cheie sau într-o zonă accesibilă numai poersonalului 

calificat sau persoanelor autorizate. 

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 

O parte din utilizari sunt mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt stipulate alte utilizari 

specifice 

 
 
SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

Consultaţi componentele MSDS 

 

 
 
SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

Consultaţi componentele MSDS 

 
 
SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

Consultaţi componentele MSDS 

 

 
 
SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

Consultaţi componentele MSDS 

 

 
 
SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

Consultaţi componentele MSDS 

 

 
 
SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

Consultaţi componentele MSDS 

 

 
 
SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

14.1 Numărul ONU 

ADR/RID:  IMDG:  IATA:  

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

ADR/RID:   

IMDG:   

IATA:   

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADR/RID:  IMDG:  IATA:  

14.4 Grup de ambalaje 

ADR/RID:  IMDG:  IATA:  

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 

ADR/RID:   IMDG Poluanţii marini:  IATA:  

14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu există date 
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SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice 

(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză  

Această fişă tehnică de securitate este conformă cu cerinţele Reglementării UE No. 

1907/2006. 

Consultaţi componentele MSDS 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 

Pentru acest produs, o evaluare de securitate chimica nu a fost efectuată 

 

 
 
SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

Componentele trusei: 

P Millipore 219333 Met. Corr. 1; Skin Irrit. 2; Eye 

Irrit. 2; H290, H315, H319 

P-1K Millipore 271650 Ox. Sol. 3; Skin Irrit. 2; Eye 

Irrit. 2; Resp. Sens. 1; Skin 

Sens. 1; STOT SE 3; H272, 

H315, H317, H319, H334, H335 

P-2K Millipore 219334 Met. Corr. 1; Skin Corr. 1; Eye 

Dam. 1; H290, H314 

P-3K Millipore 218604   

Informaţii suplimentare 

Informaţiile de mai sus sunt considerate a fi corecte, dar nu trebuie să se considere că 

includ toate detaliile şi trebuie utilizate doar în scop orientativ. Informaţiile din acest 

document se bazează pe cunoştinţele nostre curente şi se aplică produsului cu condiţia 

respectării precauţiilor de securitate corespunzătoare. Nu reprezintă o garanţie a 

proprietăţilor produsului.Corporatia Sigma Aldrich si Afiliatii, nu pot fi raspunzatori de 

nicio vatamare rezultata din manevrare sau contact cu produsul de mai sus. Urmariti 

www.sigma-aldrich.com si/sau reversul paginii de factura sau de impachetare pentru 

termenii aditionali sau pentru conditiile de vanzare. 

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC.. Licenţă acordată pentru realizarea unui număr 

nelimitat de copii pe hârtie, numai pentru uz intern. 

Reprezentarea de marcă din antetul și/sau subsolul acestui document ar putea să nu 

corespundă temporar, ca aspect, cu produsul achiziționat, întrucât suntem într-un proces 

de tranziție a mărcii. Cu toate acestea, toate informațiile din document cu privire la 

produs rămân nemodificate și corespund produsului comandat. Pentru informații 

suplimentare, vă rugăm să contactați mlsbranding@sial.com. 
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Componentele trusei: 

P 

Element de 

identificare a 

produsului 

Pictogramă Cuvânt de 

avertizare 

Fraze de pericol Fraze de 

precauţie 

Informaţii 

suplimentare 

Millipore - 

219333 
 

Atenţie Poate fi corosiv 

pentru metale. 

Provoacă iritarea 

pielii. Provoacă 

o iritare gravă a 

ochilor.  

 A se păstra 

numai în 

ambalajul 

original. ÎN CAZ 

DE CONTACT CU 

PIELEA: spălați 

cu multă apă.   

Spălaţi-vă pielea 

bine după 

utilizare. ÎN CAZ 

DE CONTACT CU 

OCHII: Clătiți cu 

atenție cu apă 

timp de mai 

multe minute. 

Scoateți lentilele 

de contact, dacă 

este cazul și 

dacă acest lucru 

se poate face cu 

ușurință. 

Continuați să 

clătiți.   A se 

purta mănuși de 

protecție/ 

echipament de 

protecție a 

ochilor/ 

echipament de 

protecție a feței. 

În caz de iritare 

a pielii: 

consultaţi 

medicul.   

  

 

P-1K 

Element de 

identificare a 

produsului 

Pictogramă Cuvânt de 

avertizare 

Fraze de pericol Fraze de 

precauţie 

Informaţii 

suplimentare 

Millipore - 

271650 
 

 

Pericol Poate agrava un 

incendiu; 

oxidant. 

Provoacă iritarea 

pielii. Poate 

 A se păstra 

departe de surse 

de căldură, 

suprafețe 

fierbinți, scântei, 
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provoca o 

reacţie alergică 

a pielii. 

Provoacă o 

iritare gravă a 

ochilor. Poate 

provoca 

simptome de 

alergie sau astm 

sau dificultăţi de 

respiraţie în caz 

de inhalare. 

Poate provoca 

iritarea căilor 

respiratorii.  

flăcări și alte 

surse de 

aprindere. 

Fumatul interzis. 

ÎN CAZ DE 

CONTACT CU 

PIELEA: spălați 

cu multă apă.   

A se păstra 

departe de 

îmbrăcăminte și 

de alte 

materiale 

combustibile. ÎN 

CAZ DE 

INHALARE: 

transportați 

persoana la aer 

liber și 

mențineți-o într-

o poziție 

confortabilă 

pentru 

respirație. 

Sunați la un 

CENTRU DE 

INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/ 

un medic dacă 

nu vă simțiți 

bine.   A se 

purta mănuși de 

protecție/ 

îmbrăcăminte de 

protecție/ 

echipament de 

protecție a 

ochilor/ 

echipament de 

protecție a feței/ 

protecție a 

auzului. ÎN CAZ 

DE CONTACT CU 

OCHII: Clătiți cu 

atenție cu apă 

timp de mai 

multe minute. 

Scoateți lentilele 

de contact, dacă 

este cazul și 

dacă acest lucru 

se poate face cu 

ușurință. 

Continuați să 

clătiți.   
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P-2K 

Element de 

identificare a 

produsului 

Pictogramă Cuvânt de 

avertizare 

Fraze de pericol Fraze de 

precauţie 

Informaţii 

suplimentare 

Millipore - 

219334 
 

Pericol Poate fi corosiv 

pentru metale. 

Provoacă arsuri 

grave ale pielii şi 

lezarea ochilor.  

 A se păstra 

numai în 

ambalajul 

original. ÎN CAZ 

DE ÎNGHIȚIRE: 

Clătiți gura. NU 

provocați voma.   

Nu inspiraţi 

praful sau ceaţa. 

ÎN CAZ DE 

CONTACT CU 

PIELEA (sau cu 

părul): Scoateți 

imediat toată 

îmbrăcămintea 

contaminată. 

Clătiți pielea cu 

apă.   A se purta 

mănuși de 

protecție/ 

îmbrăcăminte de 

protecție/ 

echipament de 

protecție a 

ochilor/ 

echipament de 

protecție a feței/ 

protecție a 

auzului. ÎN CAZ 

DE CONTACT CU 

OCHII: Clătiți cu 

atenție cu apă 

timp de mai 

multe minute. 

Scoateți lentilele 

de contact, dacă 

este cazul și 

dacă acest lucru 

se poate face cu 

ușurință. 

Continuați să 

clătiți.   

  

 

P-3K 

Element de 

identificare a 

produsului 

Pictogramă Cuvânt de 

avertizare 

Fraze de pericol Fraze de 

precauţie 

Informaţii 

suplimentare 

Millipore - 

218604 

         Nu este o 

substanţă sau 

un amestec 
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periculoase în 

conformitate cu 

reglementarea 

(UE) No. 

1272/2008.  

 

 


