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Material: OLIVINĂ
FIȘĂ DE DATE DE SIGURANȚĂ A MATERIALULUI

Secțiunea I.

Identificarea Produsului

Numele produsului

Olivină

Distribuitor:

Secțiunea II.

GritSablare
Sediu:

Str. Eliza Zamfirescu Leonida, nr. 10 București

Depozitare &
Logistică:

Port Constanţa, Poarta 2, Platforma SORENA,
Constanţa, România

Tel.:

(+4) 0722.279.481

Email:

comercialgritsablare@gmail.com

Site:

www.gritsablare.ro

Identificarea pericolelor

Parametru

Rating *

Inflamabilitate

0

Toxicitate

1

Pericol în cazul contactului cu corpul

0

Reactivitate

0

Cronicitate

0

* Definire rating: Minim/Nimic = 0, Scăzut = 1, Moderat = 2, Ridicat = 3, Extrem = 4
DECLARAŢIE PRIVIND NATURA PERICOLELOR
SUBSTANŢĂ NEPERICULOASĂ
MĂRFURI NEPERICULOASE
În concordanţă cu specificaţiile NOHSC și codul ADG
Substanţe medicale

Nu

Data ultimei revizuiri: octombrie 2019
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Secțiunea III.

Compoziție / Informații privind componentele

Nume

Mineral olivină

CAS RN (%)

1317-71-1 (>99%)

Secțiunea IV.

Web: www.gritsablare.ro

Măsuri de prim ajutor

Ingerare:

Este puţin probabilă ingerarea unei cantităţi semnificative.
 Oferiţi un pahar cu apă
 În general, nu sunt necesare măsuri de prim ajutor. În caz de
necesitate, consultaţi un medic

Ochi:

În cazul contactului substanţei cu ochii:
 Spălaţi imediat cu apă.
 Asiguraţi-vă că aţi spălat complet toată zona ochilor prin ridicarea
pleoapelor și îndepărtarea pleoapelor de pe globul ocular.
 Dacă durerea persistă sau revine, consultaţi un medic.
 Îndepărtarea lentilelor de contact în cazul unui ochi rănit trebuie
realizată de către personal calificat.

Piele:

În cazul contactului cu pielea sau cu părul:
 Spălaţi pielea și părul cu apă și săpun.
 Consultaţi un medic în caz de iritaţie.

Inhalare:

 În cazul inhalării de praf, scoateţi victima din zona contaminată.
 Încurajaţi victima să își sufle nasul pentru a curăţa tractul
respirator.
 În cazul de iritaţie sau alt disconfort, consultaţi un medic.

Notă către medic:

Secțiunea V.

Se tratează simptomatic.

Măsuri de combatere a incendiilor

Mediu adecvat de stingere:

Material neinflamabil. Folosiţi un mediu de stingere adecvat mediului
înconjurător.
 Nu există restricţii privind tipul de mediu de stingere.

Măsuri speciale de combatere a
incendiilor

Folosiţi proceduri de combatere a incendiilor adecvate pentru mediul
înconjurător.
Materialul nu este inflamabil. Nu sunt necesare măsuri speciale de
combatere a incendiilor.

Pericole de explozie:

 Material neinflamabil.
 Nu se consideră un risc de incediu; cu toate acestea, containerele
în care materialul este depozitat pot lua foc.

Materiale incompatibile în caz de
incendiu

Nu se cunosc incompatibilităţi cu majoritatea materialelor industriale.

Chimicale periculoase

Nu
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Secțiunea VI.

Web: www.gritsablare.ro

Măsuri în caz de deversare accidentală

PROCEDURI ÎN CAZ DE URGENŢĂ
Deversări minore

 Curăţaţi orice urmă de material deversat.
 Folosiţi proceduri de curăţare uscată și evitaţi generarea de praf.
 Dacă în spaţiul de lucru nu există măsuri de protecţie privind
expunerea la praf, este necesar să purtaţi echipament de protecţie
la respiraţie. Folosiţi echipament aprobat SAA de respiraţie în caz
de praf.
 Folosiţi un aspirator sau o mătură pentru curăţarea materialului.
 Depozitaţi în containere adecvate în vederea aruncării.

Deversări majore

Pericol scăzut
 Evacuaţi personalul în partea de sus.
 În caz de risc de inhalare sau expunere, folosiţi echipament de
protecţie la respiraţie aprobat SAA
 Colectaţi materialul recuperabil și depozitaţi-l în containere
etichetate pentru reciclare.

Siguranţa depozitării cu alte
chimicale clasificate

+

Secțiunea VII.

+

+

+

+

+

x

Materialele nu trebuie depozitate împreună

o

Materialele pot fi stocate împreună, cu anumite precauţii

+

Materialele pot fi stocate împreună

Manipulare și depozitare

Proceduri de manipulare:

Evitaţi producerea și expunerea la praf.
 Limitaţi orice contact cu materialul care nu este necesar.
 Purtaţi echipament de protecţie când există risc de expunere.
 Folosiţi materialul în zone bine ventilate.
 Când manipulaţi materialul nu mâncaţi, nu beţi și nu fumaţi.
 Întodeauna spălaţi mâinile cu apă și săpun după manipulare.
 Evitaţi deteriorarea containerelor încărcate cu material.
 Implementaţi măsuri coerente de protecţie ocupaţională.
 Respectaţi recomandările producătorului privind depozitarea și
manipularea.

Containere adecvate:

Saci de hârtie multistrat cu protecţie de plastic sau big bags.
NOTĂ: Sacii trebuie să fie stivuiţi, asiguraţi și organizaţi pe înălţime
pentru a fi stabili și siguri împotriva alunecării sau prăbușirii. Verificaţi
ca toţi sacii să fie etichetaţi clar și să nu existe scurgeri. Ambalaţi
conform recomandărilor producătorilor.

Incompatibilităţi privind stocarea:

Păstraţi materialul uscat.
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 Păstraţi materialul în loc uscat.
 Păstraţi în loc acoperit.
 Protejaţi containerele încarcate cu material împotriva deteriorării.
 Respectaţi cerinţele de stocare și manipulare ale producătorilor.

Secțiunea VIII.

Controlul expunerii/ Protecția personală

CONTROLUL EXPUNERII:
Sursa

Material

Standardele
europene de
expunere

Mineral olivină
(Praf respirabil,
nespecificat)

TWA
ppm

TWA
mg/m3

STEL
ppm

STEL
mg/m3

Peak
ppm

Peak
mg/m3

TWA
F/CC

10

Următoarele materiale nu sunt
înregistrate cu OEL în conformitate
cu numerele CAS sau Chemwatch
(CW)

 Olivină:

Date nedisponibile pentru CW:4600-25

 Mineral olivină:

Date nedisponibile pentru CAS:1317-71-1

Limite de urgenţă în caz de
expunere

Indisponibil. Observaţi compușii individuali.

Informaţii componente mineral
olivină

Indisponibil

PROTECŢIE PERSONALĂ

Ochi:

 Ochelari de protecţie cu scuturi laterale.
 Ochelari de protecţie chimică.
 Lentilele de contact pot reprezenta un pericol special. Lentilele moi
pot absorbi și concentra substanţe iritante pentru ochi. Un
document scris privind politica de protecţie care descrie purtarea
lentilelor de contact sau restricţiile de utilizare trebuie creat pentru
fiecare spaţiu și sarcină de lucru. Acesta trebuie să includă o
revizuire a absorbţiei și adsorbţiei lentilelor pentru clasa de
substanţe chimice utilizate, precum și simptomele care apar în caz
de rănire. Personalul medical și de prim ajutor trebuie instruit cu
privire la înlăturarea lentilelor, iar instrumente adecvate trebuie
puse imediat la dispoziţie. În cazul expunerii la substanţe chimice,
începeţi imediat spălarea ochilor și înlăturaţi lentilele de contact
cât mai curând posibil. Lentilele de contact trebuie înlăturate la
primele semne de înroșire sau iritare a ochiului – acestea trebuie
înlăturate într-un mediu curat, după ce persoana s-a spălat bine pe
mâini. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]

Mâini / Picioare:

Mănuși de PVC.

Altele:

 Salopete.
 Zone pentru spălarea pe ochi.
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APARAT RESPIRATOR:
Factor de protecţie

Mască pe jumătate de
faţă

Mască pe întreaga faţă

Mască alimentată cu
aer

10 x ES

P1 Air-line*

-

PAPR-P1

50 x ES

Air-line**

P2

PAPR-P2

100 x ES

-

P3

-

Air-line*

-

Air-line**

PAPR-P3

100+ x ES

-

* necesită presiuni negative
** flux continuu
 Concentraţia folosită de material, cantitatea și condiţiile de lucru determină tipul de echipament de
protecţie adecvat.
 Pentru mai multe informaţii, consultaţi datele CHEMWATCH specifice sitului (dacă sunt disponibile), sau
consilierul pe probleme de sănătate ocupaţională.
 Protecţie: mască pe jumătate de faţă, mască pe întreaga faţă, mască alimentată cu aer.
CONTROALE TEHNICE
Folosiţi într-o zonă bine ventilată:
 Ventilaţia interioară este necesară când materiale solide sub formă de pudre și cristale sunt manipulate,
chiar dacă particulele au dimensiuni relativ mari, întrucât o anumită proporţie se transformă în praf prin
fricţiunea reciprocă a particulelor.
 Ventilaţia interioară trebuie proiectată astfel încât să prevină acumularea și recircularea particulelor în
interior.
 Dacă, în ciuda existenţei ventilaţiei interioare, se acumulează substanţe în aer, trebuie luată în considerare
protecţia respiratorie. Această protecţie poate fi:
o Mască de respiraţie pentru protecţie la praf, combinată cu filtru de praf, în caz de necesitate.
o Mască de respiraţie cu filtru, cu cartuș absorbant sau recipient adecvat.
o Cască pentru respiraţie.
 Încărcarea electrostatică a particulelor de praf poate fi prevenită prin legarea la pământ.
 Echipamentele electrice, cum ar fi colectoare de praf, uscătoare sau mori de vânt pot necesita măsuri
suplimentare de siguranţă, cum ar fi împotriva prafului explozibil.
Contaminanţii din aer produși în spaţiul de lucru au velocităţi diferite de evacuare, care, în schimb, determină
ca velocităţile de captare necesare ale aerului proaspăt să înlăture eficient contaminanţii.
Tipul de contaminant:

Viteza aerului:

Pulverizare directă, vopsire prin pulverizare în cabine joase,
încărcare recipiente, încărcare transportoare, praf de
concasare, descărcare gaze (eliberare rapidă în zone cu
mișcări rapide ale aerului)

1-2.5 m/s (200-500 f/min.)

Șlefuire, sablare cu materiale abrazive, curăţare în tamburi,
praf generat prin rotirea de roţi (eliberat la velocităţi iniţiale
mari în zone cu mișcări rapide ale aerului)

2.5-10 m/s (500-2000 f/min.)
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În cadrul fiecărui interval, valoarea corespunzătoare depinde de:
Limita inferioară a intervalului

Limita superioară a intervalului

1. Curenţi de aer din cameră minimi sau favorabili

1. Curenţi de aer din cameră deranjanţi

2. Contaminanţi cu toxicitate scăzută

2. Contaminanţi cu toxicitate superioară

3. Producţie scăzută, intermitentă

3. Producţie ridicată, utilizare frecventă

4. Capote mari sau mase de aer mari în mișcare

4. Capote mici, control local

Teoria de bază arată că viteza de mișcare a aerului scade rapid pe măsura depărtării de o gură de evacuare
simplă. În general, viteza scade cu pătratul distanţei de la punctul de evacuare (cazul general). De aceea,
viteza aerului la punctul de evacuare trebuie ajustată în consecinţă, luând în considerare distanţa de la zona
de contaminare. De exemplu, viteza aerului la ventilatorul de evacuare, trebuie să fie la un minim de 4 – 10
m/s (800 – 2000 f/min) pentru extragerea prafului de concasare produs la 2 m distanţă faţă de punctul de
evacuare. Alte consideraţii de ordin mecanic, deficite de performanţă ale echipamentului de evacuare,
demonstrează că mișcarea aerului în teorie trebuie adaptată prin multiplicarea cu un factor de 10 atunci când
se folosesc sisteme de evacuare reale.

Secțiunea IX.

Caracteristici fizice și chimice

ASPECT:
Particule solide, gri-verzi, fără miros, insolubile în apă. Material puternic refractar, cu punct de topire ridicat.
Rocă vulcanică de bază, fără silicaţi liberi. Olivina este un nume generic pentru o familie de silicaţi de fier și
magneziu în variaţii indefinite. Conţinutul ridicat de fier este responsabil pentru culoarea negru, iar conţinutul
scăzut de fier atribuie culoarea verde.
PROPRIETĂŢI FIZICE:
Descriere

Solid
Nu se amestecă cu apa
Se scufundă în apă

Formă particule

Angulare

Densitate

3,2 g/cm3

Duritate

6,5 – 7 Scara Mohs

Punct de topire (°C)

Aprox. 1780 °C

Sinterizare iniţială (°C)

Aprox. 1450 °C

pH

7,5 – 8

Greutate moleculară

Nu se aplică

Solubilitate în apă (g/L)

Imiscibil

pH (1% solution)

Nu se aplică

Componenţi volatili (%vol)

Nimic

Densitate relativă a vaporilor (aer=1)

Nu se aplică

Limita inferioară de explozie (%)

Nu se aplică

Temperatură de igniţie (°C)

Nu se aplică
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Interval de fierbere (°C)

>2000

Greutate specifică (apă=1)

3,2 – 3,3

Presiunea vaporilor (kPa)

Nimic @ 38C

Rata de evaporare

Non-volatil

Punct de aprindere (°C)

Neinflamabil

Limita superioară de explozie (%)

Nu se aplică

Temperatură de decompoziţie (%)

Nu se aplică

Vâscozitate

Nu se aplică

Secțiunea X.

Stabilitate și Reactivitate

Condiţii care contribuie la
instabilitate

Secțiunea XI.

Web: www.gritsablare.ro

Produsul este considerat stabil iar pericolul privind polimerizarea nu
există.

Informații privind toxicitatea

EFECTE POTENŢIALE ASUPRA SĂNĂTĂŢII
EFECTE ACUTE
Înghiţire

 Considerată o rută de intrare puţin probabilă în mediu
comercial/industrial.
 Materialul este considerat non-toxic
 În mod normal nu presupune pericole datorită formei fizice a
produsului. Materialul este iritant pentru tractul gastro-intestinal și
poate fi dăunător dacă este înghiţit.

Ochi

 Praful este abraziv și creează disconfort ochiului.

Piele

 Praful este abraziv și poate crea disconfort la contactul cu pielea.

Inhalare

 Praful produce un disconfort foarte mare în partea superioară a
tractului respirator.

EFECTE CRONICE
 Principalele rute de expunere sunt, în general, inhalarea de praf, contactul cu ochii sau cu pielea.
 La fel ca orice alt produs chimic, contactul cu pielea goală neprotejată, inhalarea de vapori și praf din aerul
aferent spaţiului de lucru, sau ingerarea sub orice formă trebuie evitate prin respectarea normelor de
conduită profesională și ocupaţională.
TOXICITATE ȘI IRITAŢIE
 Nedisponibil. Observaţi compușii individuali.
 Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, informaţii extrase din RTECS (Register of Toxic Effects of
Chemical Substances)
MINEREU OLIVINĂ
 Nu au fost identificate date semnificative privind toxicitatea în literatura de specialitate.
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Secțiunea XII.

Informații ecologice

Informaţii ecologice:

Secțiunea XIII.

Web: www.gritsablare.ro

Nu au fost identificate date pentru olivină.

Indicații la aruncare

 Reciclaţi ori de câte ori este posibil sau consultaţi opţiunile de reciclare puse la dispoziţie de producător.
 Consultaţi autoritatea statului pentru aruncare.
 Îngropaţi reziduurile într-un câmp autorizat.

Secțiunea XIV.

Informații privind transportul

Chimicale periculoase:

Nu

Neregularizat pentru transport în
concordanţă cu prevederile pentru
mărfuri periculoase

UN, IATA, IMDG

Secțiunea XV.

Informații privind reglementările

Substanţe medicale

Nu

Reglementări

Mineral olivină (CAS: 1317- 71- 1) descris în următoarele documente:
 Australia Exposure Standards
 OECD Representative List of High Production Volume (HPV)
Chemicals

Secțiunea XVI.

Alte informații

Nu.

Disclaimer/Declarație de Răspundere
Informaţiile furnizate în această Fișă de Date de Siguranţă (MSDS) au fost obţinute din surse considerate a fi
de încredere. Totuși, informaţiile sunt furnizate fără nici o declaraţie sau garanţie, expresă ori implicită,
referitoare la acurateţea sau la corectitudinea lor. Condiţiile sau metodele de manipulare, depozitare,
utilizare ori aruncare a acestui produs se află în afara controlului nostru și s-ar putea afla în afara
cunoștinţelor noastre. Din acest motiv, precum și din alte motive, nu ne asumăm nici o responsabilitate și
respingem în mod expres orice răspundere pentru pierderile, avariile sau cheltuielile apărute în urma sau în
legătură cu manipularea, depozitarea, utilizarea ori aruncarea acestui produs.
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