
 

FISA DE SIGURANTA 

JH BIOTECH, INC.  4951 Olivas Park Drive, Ventura, CA 93003 

Phone:  (805) 650-8933   Fax:  (805) 650-8942 

 

SECTIUNEA I:  INFORMATII GENERALE 

Numar Produs:                               0602  

Denumire produs:                              Synergizer 8-32-4 

Clasa de Produs:   Fertilizant 

Denumire chimica si sinonime:  Amestec de fosfat de amoniu si fosfat de potasiu 

Precautii:    Evitati contactul cu ochii, pielea si hainele 

 

SECTIUNEA  II:  COMPONENTE PERICULOASE 

Nu sunt  

 

SECTIUNEA III:  CARACTERISITICI FIZICO-CHIMICE 

Punct de fierbere:                               212oF 

 Densitatea vaporilor:                          estimat mai usor decat aerul 

 Solubilitatea in apa:                           solubil 

 Densitatea:                                         1,38 

 Culoare:                                             neagra 

 Stare:                                                  lichid fara miros   

 

SECTIUNEA IV:  INCENDIU SI EXPLOZIE 

Punct de aprindere:                            Nu are 

Punct de explozie:                              Nedeterminat  

Metode de stingere: Chimic uscat, dioxid de carbon, Spuma, Apa clasa BC si ABC, 

Stingatoare de incendiu 

Pericol de incendiu:                           Nu

 

 



 

 

 

SECTIUNEA V:  CARACTERISITCI REACTIVE 

Stabilitate:                                         Stabil 

Pericol de polimerizare:                Nu apar 

Pericol de descompunere:                 Oxizi de amoniu si azot 

Incompatibilitate:                              Nu 

 

SECTIUNEA VI:  IMPACT ASUPRA SANATATII 

Masuri in cazul expunerii/urgenta si prim ajutor: 

Ochi:     folositi ochelari de protectie. Evitati contactul cu ochii. Clatiti imediat cu apa. 

Pielea:     evitati contactul cu pielea. Provoaca iritatii. Spalati cu apa. 

 Inhalarea:    daca apar iritatii, iesiti la aer curat. 

 Ingerarea:    daca inghititi nu provocati voma, consultati doctoral imediat. 

 Protectie respiratorie:   nu sunt cerinte speciale 

 

SECTIUNEA VII:  MASURI PENTRU SCURGERI SI DEVERSARI ACCIDENTALE 

Evitati scurgerile sau deversarile accidentale de a intra in contact cu mediul inconjurator. In cazul acestora folositi 

material absorbant si clatiti zona cu apa. 

 

SECTION VIII:  PRECAUTII SPECIALE 

Manipularea si depozitarea:    evitati supraincalzirea, respectiv inghetul.  

Alte precautii:     spalati mainile dupa manipulare. In caz de ingestie apelati la medic. 

 

Părerile exprimate în prezenta fisa sunt ale unor experţi calificaţi din cadrul Corporaţiei JH Biotech. Considerăm că 

informaţiile conţinute în prezenta fisa sunt valabile începând cu data emiterii. Întrucât utilizarea acestor informaţii şi 

condiţiile de folosire a acestui produs nu mai sunt sub controlul Corporaţiei JH Biotech, este obligaţia utilizatorului să 

determine condiţiile de întrebuinţare în deplină siguranţă a produselor. 
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