
 

 

FISA CU DATE DE SECURITATE 

Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 1907/2006, amendata de  

Reglementarea EC 453/2010 

BORAX DECAHIDRAT 

               

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI /PREPARATULUI ŞI A SOCIETAŢII / 

ÎNTREPRINDERII  

1.1 Identificarea substanţei   

Denumire comerciala Borax decahidrat 

Denumire IUPAC  Borax 

Numar EC# 215-540-4CAS # 1303-96-4 

Numar de inregistrare REACH  01-2119490790-32-0002 

 

 1.2. Identificarea utilizarilor relevante ale substantei sau amestecurilor si a utilizarilor contraindicate   

Utilizari: uz industrial, ind. Ceramica, industria sticlei borosilicat,FIBRE DE STICLA cartonului 

,sapumului,detergentilor  

Utilizari contraindicate: Nu este cazul.  

 1.3 Identificarea firmei/întreprinderii   

Nume companie GARDA ANDREA ILONA I.I , Comuna BATAR, Sat ARPASEL nr 163,  

punct de lucru SALONTA, Str Marasesti nr 7.Numar de telefon 071-639612, e-mai 

contact@naturallhome.ro  

 

1.4 Telefon pentru urgente :  

Numar national de urgenta: 112 Telefon companie: +40/250/738141  (disponibil 24h/zi/365zile) 

Organismul responsabil cu informarea în situaţii de urgenţă privind sănătatea este Institutul Naţional de 

Sănătate Publică prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional si Informare Toxicologică. 

Telefon: 021.318.36.20/interior 235, orar de funcţionare: luni-vineri de la 800-1500.  

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  

Atentie produsul este clasificat conform EC 1272/2008 si 67/548/EEC. Boraxul este o pulbere 

alba,inodora,cu toxicitate acuta orala sau dermala.  Inhalarea este calea cea mai semnificativă a expunerii 

la locul de muncă  expunerea pielii nu este de obicei un motiv de îngrijorare, deoarece boraxul pentahidrat  

este slab absorbit prin piele  Simptomele  supra-expunerii accidentale  la borax decahidrat au fost asociate 

cu ingestie sau absorbtie prin suprafete mari de piele afectate. Acestea pot include greată, vărsături, diaree 

şi, cu efectele întârziate ale înroşirea pielii. 

2.1 Potentiale efecte asupra sanatatii: 

Ochii: iritant pt ochi cat. 2 H319 concentratia limita C>= 10% Xi H319  fraze de avertizare   P264-P280 

Pielea: Boraxul nu poate produce iritarea pielii. 
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Inhalare:  Efecte:usoara iritare a nasului si a gatului pot aparea dupa inhalarea prafului de borax 

decahidrat la un nivel mai mare de 10 mg./mc. 

Ingestie: Boraxul  are o toxicitate scazuta.Cantitati mici (ex. o lingurita) inghitita  accidental nu poate 

cauza.  Inghitirea  cantitatilor mai mari poate produce efecte gastro intestinale. 

2.2 Efecte asupra reproductiei 

Conform EC1272/2008 : Reprodusctive toxicity Cat 1B- H330 FD - poate produce efecte negative 

asupra fertilitatii si a fetusilor .  

Concentratia limita c>= 8.5% repr. Cat.1B H 360FD fraze de avertizare  P201P202,P281 iritatia ochilor 

cat 2 H319.  

concentratia limita c>= 10%  Xi ;H319  fraze de avertizare  P264-,P280 

CONFORM EEC 67/548 repr cat 2,R 60-61- c>= 8.5% repr CAT 2 R 60-61  

R 60 poate produce infertilitate  

R61 poate cauza fetusilor 

 Studiile facute asupra ingestiei  la animale  pentru  mai multe specii, in doze mari, indică faptul că borati 

provoca reactii asupra  reproducerii  şi dezvoltarii. Un studiu al efectelor asupra  expunerii profesionale la 

borat de praf au arătat ca nu are  la oameni  efect advers asupra reproducerii. Un studiu epidemiologic 

recent şi un raport  privind revizuirea studiilor epidemiologice nu au arătat nici un efect negativ de bor 

asupra fertilitătii umane (10, 11).  

      2.3 Efecte asupra mediului .Cantitati mari de Borax decahidrat pot dauna  plantelor si altor specii. 

Evitati raspandirea in mediul inconjurator 

      2.4. Elemente pentru etichetă Clasificarea conform regulamentului REACH: T toxic Xi iritant   

Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala in conformitate  cu Directivele  . 67/548 

/CEE si 1999/45/CE  

Tetraboratii de sodiu  sunt cuprinsi  în lista cu substantele  substantelor care in conentratie foarte mare 

prezinta   motive de îngrijorare deosebită SVHC si o  eventuală includere în anexa XIV la Regulamentul 

1907/2006 REACH lista cu produse cu autorizare (18.06.2010-ED/30/2010). 
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Fraze R conform EEC/67/548 repr cat 2 R60-61   

R 60 poate produce infertilitate   

R61 poate cauza fetusilor   

R36 –iritant pentru ochi 

 

Freze P conform EC 1272/2008  rep.cat. 1B ;H360 FD poate produce infertilitate sau afecteaza fetusii. 

P201 verificati instructiunile speciale inainte de utilizare  

P 202 nu manipulati inainte ca toate masurile de siguranta sa fie citite si intelese  

P281 utilizati echipamentul de protectie necesar conform EC1272/2008 

 

H319 produce iritatii serioase ale ochilor  P264 spalati bine ochii  dupa manipulare  P280 purtati manusi 

de protectie/echipament de protectie/ochelarsau ecran de protectie   

 

Fraze S  

S 45 in caz de accident sau boala a se consulta imediat medicul (daca este posibil a i se arata eticheta )  

S 53 a se evita expunerea –ase procura instructiuni speciale inainte de utilizare   

S26 in cazul contactului cu ochii se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist  

3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII  

Amestec:  

Denumire chimică :  SODIUM TETRABORATE  PENTAHIDRAT 

Formula chimica Na2B4O7.10H2O 

Masa moleculara 381.37 

Număr-CAS: 1303-96-4 Număr-EC: 215-540-4 

Concentraţie (%) : 99% 

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  

 In cazul  contactului  cu: 

Ochii: Clatiti cu apa din abundenta. Daca iritatia persista pentru mai mult de 30 min. consultati medicul. 

Pielea: Nu sunt necesare tratamente speciale deoarece nu este iritant.  

Ingestie: Daca sunt inghitite cantitati mari(ex. mai mult decat o lingurita) dati 2 pahare de apa sau lapte sa 

bea si consultati medicul.  

Inhalare: Daca simtomele cum sunt iritatia nasului si a gatului sunt observate iesiti la aer proaspat 

Nota ptr medic.  Observatiile sunt necesare pentru o ingestie mai mica de 9 g.de borax decahidrat. Pentru 

o ingestie de peste 9 g. mentineti functionarea adecvata a rinichilor si stimulati  eliminarea fluidelor . 

Lavajul gastric este recomandat pentru pacientii simtomatici. Hemodializa este recomandata pentru o 

ingestie mare sau pentru pacienti cu probleme renale. Analiza continutului de bor in urina sau in sange 

este folositoare pentru documentele de expunere si nu trebuie folosita pentru evaluarea severitatii otravirii 

sau pentru ghidul de tratament(a se vedea sectiunea 11) 

  



 

 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR  

Informatii generale neinflamabil,necombustibil si neexploziv. Produsul este ignifug   

Inflamabilitate Produsul nu prezinta risc de inflamabilitate  

Mijloce de stingere a incendiilor apa,  pudra uscata, dioxid de carbon 

Medii de stingere a incendiilor care nu pot fi folosite din motive de securitate   nici unul in mod deosebit.  

Echipament de protectie pt pompieri  Echipament  adecvat stingerii incendiilor   

Alte informatii  - Clasificare NFPA Sanatate 1  Inflamabilitate 0  Stabilitate 0  

 

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ  

Masuri de precautie pt protectia personala  Evitati formarea prafului. In cazul expunerii la un nivel inalt 

de praf in atmosfera purtati masca de protectie conform prevederilor legislatiei nationale.  

Precautii privind mediu Boraxul  este o pudra solubila in apa,care poate dauna  pomilor si vegetatiei prin 

absorbtia prin radacini.   

Metode de spalare (curatare) Aspirati ,curatati cu lopata,maturati locurile in care a fost boraxul si 

depozitati in containere in concordanta cu regulamentele locale.evitati contaminarea  apei in timpul 

curatarii. Nu este necesar echipamentul de protectie pentru curatarea scurgerilor in cazul scurgerile de 

apă, în cazul în care este posibil, eliminati  orice recipiente intacte din apă. Informati autoritatea  locala ca   

apă afectata sa nu fie utilizata  pentru irigatii  sau pt  apa potabila până la reducerea nivelului de  bor  de 

nivelul normal (vezi pct. 12, 13 şi 15).   

 7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA  

Manipulare pentru a mentine integritatea ambalajelor si pentru a minimaliza aglomerarea produsului  

produsul trebuie vandut in ordinea primirii . Evitati formarea prafului si depunerea lui.    

Depozitare   Se recomanda depozitarea in locuri uscate in spatii inchise. Asigurati ventilatia . evitati 

spargerea sacilor. .  

Materiale compatibile  agenti de reducere puternici  

 

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ  

 8.1 Masuri de protective:  Evitati contactul cu pielea si ochi,nu inspirati praful,spalati mainile inante de 

masa. Este necesara protectia profilactica a pielii. Folositi un sistem de ventilatie local pentru a mentine 

concentratia de praf de borax decahidrat la un nivel cat mai scazut.  

8.2 Echipament personal de protective 

a) protectia mainilor  : manusile : nu sunt necesarie in conditii normale dar sunt recomandate in conditii 

de praf excesiv  

 b)Protectia ochilor: nu sunt necesari ochelarii   de protectie in conditii normale dar sunt recomandati in 

conditii de praf excesiv  

c)Protectia pielii: echipament de protectie   

d) Protectie respiratorie : se foloseste masca de protectie cand nivelul de praf din atmosfera estela un nivel  

ridicat.  



 

 

8.3 Valoare limita de expunere  

Boraxul decahydrate  CONFORM  OSHA, Cal OSHA and ACGI.  

ACGIH/TLV 5 mg/m3 Cal OSHA/PEL 5 mg/m3 OSHA/PEL ( praf total ) 10 mg/m3  

Cerinte pentru controlul periodic de sanatate: Nu sunt necesare masuri special 

 

 

9. PROPRIETĂŢIILE FIZICE ŞI CHIMICE  

 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:  

 Aspect : Pulbere cristalina  

Culoare: Alba   

Miros: Practic fara miros  

9.2 informatii importante pt sanatate ,securitatea mediului   

Masa moleculara: ~ 381.37  

Punct de topire: 62°C incalzit in spatii inchise  

Puritate  99.0%  

Punct de fierbere la 100 kPa:        ~ 1575 °C  

Punctul de aprindere (PMcc): Nu este inflamabil  

Pericol de explozie  Nu este exploziv   

pH  la 20 °C 9.3 (0.1 solutie)  

                     9.2 (1% solutie )  

                     9.3 (4.7% solutie )  

Solubilitatea la 20ºC :  - in apa 4,7% la 20 °C ; 65.6% la 100 °C 

 

 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE  

 Conditii de evitat  In conditii normale de manipulare si stocare produsul este stabil. In conditii de 

supraincalzire se pierde apa si se formeaza borax anhidru.  

Materiale de evitat   Reactia cu agenti de reducere puternici cum sunt  hidrura de metal, anhidrida acetica 

,metale alcaline vor genera hidrogen  gaz care poate produce pericol de explozie  

 Produse periculoase in urma reactiei de descompunere :  hidrogen  gaz care poate produce pericol de 

explozie  

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  

Posibilitati de partundere in organism: Inghitire si contact direct.  



 

 

Toxicitate orala   LD 50 [sobolan]:  6000 mg/kg   

Toxicitatea acuta la inhalare  LC 50 (sobolani) > 2 mg/l or g/m ³  

Toxicitatea dermala acuta  este iritant usor LD 50 iepuri >2000 MG/KG. este greu absorbabil prin piele. 

 Iritatia ochilor  iritant mediu (iepuri).studiile facute pe timp de 50 de ani indica ca nu exista efecte asupra 

ochiului  la om . boraxul pentahidrat se utilizeaza in lotiunile pentru ochi.   

Toxicitatea asupra reproductiei,  studiile de nutriatie animală la şobolan, şoarece şi câine, in  doze mari, 

au demonstrat efecte asupra fertilitătii şi asupra  testicolelor  ]. Studii cu acid boric chimic conexe în 

şobolan, şoarece şi iepure, la doze mari, demonstreze efectele dezvoltării asupra fătului, inclusiv pierderea 

greutătii fetale şi variatii scheletice minore. Dozele administrate au fost de multe ori în exces fata de cele 

care oamenii ar putea fi expuse în mod normal la [3,4,5]. Studiile epidemiologice arată ca asupra  omului 

nu se produce o  creştere a  bolilor  pulmonare în in conditiile unei expuneri cronice cu praf de borax 

penta hidrat . Studiile recente de epideomologie arata ca in conditii de expunere normala la praful de bor 

nu apar efecte asupra fertilitatii 

 12. INFORMAŢII ECOLOGICE  

Fitotoxicitatea:  Bor-ul  apare in mod natural in apa de mare, la o concentratie medie de B 5 mg / l şi apă 

proaspătă de la B 1 mg / l sau mai putin.   

Ecotoxicitatea  Borul este un micronutritiv esential pentru cresterea sanatoasa a plantelor,totusi  el poate 

fi daunator plantelor in cantitati mari. Trebuie avut grija de a minimiza cantitatea de bor varsata in mediul 

inconjurator.  

Toxicitatea la alge Alge verzi scenedesmus subspicatus 96-hrIC10=24 mgB/l  

Toxicitatea la intervertebrate Daphnia daphnia magna straus 24-hrIC50=242 mgB/l  

Toxicitatea la pesti In apa de mare Dab, limanda limanda96-hrLC50=74mgB/l  In apa proaspata  

Rainbow trout oncorhynchus mykiss 24-dayLC50=88MGB/l 32-day LC50=54mgB/l Goldfisch carassius 

auratus 7 dayLC50=65 mgB/l 3dayLC50=71mgB/l Substanta de test sodium tetraborat 

Persistenta si degradabilitatea: Bor este natural şi omniprezent  în mediu.  Boraxul pentahidrat se  

descompune în mediul natural in bor natural  

Mobilitatea  Produsul este solubil in apa si se scurge prin solul normal. 

 

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA  

Produsul:  Depozitati deseurile de produs in containere speciale depozitate in conditii de siguranta. 

Distrugerea acestora se face in conformitate cu legislatia nationala si dispozitiilor locale. Incinerarea este 

metoda de eliminare recomandata. A nu se arunca deseurile de produs in sursele de apa sau la canalizare.  

Cantitati mici de borax pentahidrat pot fi in mod obisnuit eliminate prin cernerea pamantului.nu sunt 

necesare tratamente speciale pentru eliminare,dar autoritatile locale trebuiesc consultate despre 

prevederile legale.cantitati mari de produs nu sunt recomandate a fii livrate terestru.astfel de produse daca 

este posibil trebuiesc a fi folosite in locuri apropiate.  

 Ambalajul contaminat Ambalajele care contin rest de produs sau nu au fost curatite, trebuiesc 

depozitate in aceleasi conditii ca si produsul. Altfel, resturile de produs din ambalaj pot genera accidente 

 14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT  

 Informatii privind transportul  

ADR  Nu este clasificat   

UN-NO    Nu este clasificat   



 

 

Clasa   Nu este clasificat   

Grupa de ambalare Nu este clasificat   

  

 

  

15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE  

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru 

substanța sau amestecul în cauză: Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare 

a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 

Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 

Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. REGULAMENTUL (CE) 

NR. 790/2009 AL COMISIEI din 10 august 2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic 

și știinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

clasificarea, etichetarea și ambalarea substanţelor și a amestecurilor DIRECTIVA 1999/45/CE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu 

putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și 

etichetarea preparatelor periculoase Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1) REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL 

COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 

chimice (REACH)  

  

15.2. Evaluarea securității chimice: Sa facut evaluarea securitatii chimice a produsului. 

16. ALTE INFORMAŢII  

 Reglementări UE Clasificarea şi etichetarea au fost efectuate conform Directivelor UE 67/548/CEE şi 

1999/45/CE (inclusiv amendamentele acestora) şi  iau în considerare utilizarea standard a produsului.  

 Produsul nu este clasificat periculos conform HG 1408/2008, HG 92/2003 şi HG 597/2007 prin aplicarea 

metodei conventionale de calcul.  

 Reglementări nationale:       HG 347/2003, HG 932/2004, HG 646/2005,  HG498/2007 privind 

restrictionarea introducerii pe piată şi a utilizării anumitor substante şi preparate chimice periculoase;   

Legea 360/2003 privind regimul substantelor şi preparatelor chimice periculoase;  

 Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 360/2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase;   

HG 1093/2006 privind stabilirea cerinŃelor minime de securitate şi sănătate pentru protecŃia lucrătorilor 

împotriva 


