
Traducere din limba Engleză 

青岛海邦肥料有限公司 
Qingdao Hibong Fertilizer Co. Ltd 

Adresa: Hibong Production Base, No. 2678, Haixi Road, Haibin Industrial Park, District Huangdao, Oraș Qingdao, 

Provincia Shandong 266499 

TEL:0086-532-86870810 Fax:0086-532-86870810 

FOAIE TEHNICĂ DE SECURITATE A MATERIALELOR 

Extract de alge marine 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARĂRII ȘI A COMPANIEI / 

ÎNTREPRINDERII 

Denumirea etichetei produsului: Extract de alge marine 

 

Producător: Qingdao Hibong Fertilizer Co. Ltd 

Adresa: Hibong Production Base, No. 2678, Haixi Road, Haibin Industrial Park, District Huangdao, Oraș 

Qingdao, Provincia Shandong 266499 

TEL:0086-532-86870810 Fax:0086-532-86870810 

2. COMPOZIȚIE, INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTELE 

 
Descriere chimică: Este un îngrășământ compus din acid algic, aminoacid și acid fulvic etc.  

Compoziție / informații despre ingrediente 

Număr % greutate Număr CAS Denumire chimică 

1 100% 9005-32-7 Extract de alge marine 

 

Simboluri de pericol: Neaplicabil  

Fraze de risc: Neaplicabil 

 

3. IDENTIFICAREA PERICOLULUI 

PREZENTARE GENERALĂ A URGENȚEI 

Iritant pentru ochi, sistemul respirator și piele. 

 

Posibile efecte asupra sănătății 

Ochi: 

 
Piele: 

Provoacă iritarea ochilor. 

 

Provoacă iritarea pielii. 

Ingerare: 

Poate provoca iritarea tractului digestiv. 

Inhalare: 

Provoacă iritarea căilor respiratorii. 

Cazuri cronice: 

Nedisponibil. 
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4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 
 

Ochi: 

 

 

Piele: 

 

Spălați ochii cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, ridicând ocazional pleoapele superioare 

și inferioare. Cereți ajutor medical. 

 
Cereți ajutor medical. Spălați pielea cu multă apă și săpun timp de cel puțin 15 minute în timp 

ce îndepărtați hainele contaminate și încălțămintea. 

Ingerare: 

Cereți ajutor medical. Se spală gura cu apă. 

Inhalare: 

Îndepărtați imediat de la expunerea la aer proaspăt. Dacă nu respiră, acordați respirație 

artificială. Dacă respirația este dificilă, acordați oxigen. 

Cereți ajutor medical. 

Note pentru medic: 

Tratați simptomatic și cu susținere. 

 
 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

 
Informații generale: 

Ca în orice incendiu, purtați un aparat respirator autonom cu filtru de presiune, MSHA/NIOSH 

(aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. 

Mijloace de stingere: 

În caz de incendiu, folosiți apă pulverizată, substanță chimică uscată, dioxid de carbon sau 

spumă chimică. 

Temperatură de aprindere automată: Nedisponibil. 

Punct de aprindere: Nedisponibil. 

Evaluare NFPA: Nepublicat. 

Limite de explozie  

Inferioare: Nedisponibil. 

Superioare: Nedisponibil. 

 
 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE ELIBERARE ACCIDENTALĂ 

 
Informații generale: Utilizați echipament individual de priotecție adecvat, conform indicațiilor din 

secțiunea 8. 

Vărsări/scurgeri: Aspirați sau măturați materialul și depozitați-l în containerul adecvat de înlăturare 
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7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 

 
Manipulare: Evitați să respirați praf, vapori, ceață sau gaze. Evitați contactul cu pielea și ochii. 

Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A se păstra într-un recipient bine închis. 

 
 

8. CONTROLUL EXPUNERII, PROTECȚIA PERSONALĂ 

 
Controale tehnice: Utilizați o ventilație adecvată pentru a menține concentrațiile în aer scăzute. 

Echipament individual de protecție 

 

Ochi: 

 

 

 

 

 
Piele: 

 

 

Îmbrăcăminte: 

 

Purtați ochelari de protecție sau ochelari de protecție 

chimici corespunzători, așa cum este descris de 

regulamentele OSHA privind protecția ochilor și feței 

din 29 CFR 1910.133 sau standardul european EN166. 

 
Purtați mănuși de protecție adecvate pentru a preveni 

expunerea pielii. 

 
Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată pentru a 

preveni expunerea pielii. 

 

 
 

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 
Stare fizică: fulg 

Aspect: negru 

Miros: Miros de alge marine 

PH: 5,5-8,0 

Presiunea vaporilor: Nedisponibil. 

Viscozitate: Nedisponibil.
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Punct de fierbere: Nedisponibil.  

Punct de îngheț / topire: Nedisponibil.  

Temperatura de descompunere: Nedisponibil.  

Solubilitate: solubil în apă  

Greutate specifică / Densitate: Nedisponibil. 

Formula moleculară: Nedisponibil. 

Greutate moleculară: Nedisponibil 

 
 

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

 
Stabilitate chimică: Stabil la temperaturi și presiuni normale. 

Condiții de evitat: Nedisponibil. 

Incompatibilități cu alte materiale: Nedisponibil. 

Produse de descompunere periculoase: Monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de carbon. 

Polimerizare periculoasă: Nu va apărea. 

 
 

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

 
RTECS#: 

CAS# 9005-32-7 

LD50/LC50: 

Nedisponibil. 

 
 

12. INFORMAȚII ECOLOGICE 

 
Pentru informații suplimentare, contactați Qingdao Hibong Fertilizer Co. Ltd 

 
 

13. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL 

 

 
US DOT 

Nicio informație disponibilă 
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IMO 

 

IATA 

Nu este reglementat ca material periculos. 

 

Nu este reglementat ca material periculos. 

RID/ADR 

Nu este reglementat ca material periculos. 

TDG Canadian 

Nicio informație disponibilă 

 
 

14. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 

 
Denumirea etichetei produsului: Extract de alge fulgi  

Este un produs nepericulos 

 

 

 

 

15. DATE DE REACTIVITATE 
STABILITATE: Produsul este stabil. CONDIȚII DE EVITAT: Niciuna 

MATERIALE DE EVITAT: Acizi sau alcalini puternici și oxidanți puternici. 

DECOMPOZIȚIE PERICULOASĂ SAU PRODUSE SUPLIMENTARE: monoxid de 

carbon și dioxid de carbon. POLIMERIZARE PERICULOASĂ: Nu va apărea 

CONDIȚII DE EVITAT: Niciuna 

 

 

16. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 
Informațiile de mai sus sunt considerate a fi corecte și reprezintă cele mai 

bune informații disponibile în prezent pentru noi. Cu toate acestea, nu 

oferim nicio garanție de comercializare sau orice altă garanție, expresă 

sau implicită, cu privire la astfel de informații și nu ne asumăm nicio 

răspundere rezultată din utilizarea acestora. Utilizatorii ar trebui să facă 

propriile investigații pentru a determina adecvarea informațiilor pentru 

scopurile lor specifice. În niciun caz, compania nu va fi răspunzătoare 

pentru orice pretenții, pierderi sau daune ale unei terțe părți sau pentru 

pierderea profiturilor sau orice daune speciale, indirecte, accidentale, 

consecutive sau exemplare, indiferent de survenire, chiar dacă compania 

a fost informată cu privire la posibilitatea a unor astfel de daune. 

 

Subsemnatul, POPA NICUȘOR FLORIAN, interpret și traducător autorizat pentru limba/limbile 

străine engleză și franceză  în temeiul autorizației nr. 25726 din data de 22.04.2009, eliberată de Ministerul 

Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română, că textul 

prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul 

și sensul. 

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT 

                          (semnătura şi stampilă)  




