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PULBERI ȘI SPUMANȚI

	 Pulberile	și	spumanţii	pentru	stins	incendii	
sunt	agenți	de	stingere	folosiți	atât	în	stingătoare,	
cât	și	în	instalațiile	fixe.

	 Deosebirea	pulberilor	se	face	în	funcție	de	
clasele	de	incendiu	pentru	care	sunt	destinate	și	în	
funcție	de	concentrația	de	substanță	activă.

 Astfel, pulberile se clasifică în:

							-	Tip	BC	pentru	clasele	de	incendiu	B	(lichide)	
și	C	(gaze);
							-	Tip	ABC	pentru	clasele	de	incendiu	A	
(solide),	B	(lichide)	și	C	(gaze);
							-	Tip	D	pentru	clasa	de	incendiu	D	(metale	
care	ard).

	 Pulberile	pot	avea	o	concentrație	de	
substanță	activă	începând	cu	20%	până	la	90%.	
Pulberile	tip	BC	și	ABC	pot	fi	folosite	și	pentru	
focare	tip	E	(unde	există	prezența	curentului	
electric	până	la	1000	V).

	 Deosebirea	spumanților	se	face	în	funcție	
de	clasele	de	incendiu	pentru	care	sunt	destinați,	
în	funcție	de	concentrația	lor,	dar	și	în	funcție	
de	gradul	de	infoiere.	Există	spumanți	de	joasă,	
medie	și	înalta	înfoiere.	

 Spumanţii se clasifică în:

							-	Fluoroproteinici	(FFFP);
							-	Fluoroproteinici	rezistenți	la	alcooli	(FFFP-
AR);
							-	Sintetici	(AFFF);
							-	Sintetici	cu	rezistență	la	alcooli	(AFFF-AR);
							-	Sintetici	Multi	Scop	LS	sau	MB.

Spumanţii	se	amestecă	cu	apă	pentru	a	
obține	soluția	spumantă	pentru	stins	incendii.	
Concentrațiile	spumanților	pot	fi	de	1%,	3%,	6%	și	
9%.	De	asemenea,	spumanţii	se	mai	pot	clasifica	
și	în	funcție	de	temperatura	lor	de	îngheț,	precum	
și	de	multe	alte	proprietăți	chimice.

5.1.1 - CLASIFICAREA PULBERILOR ȘI SPUMANȚILOR

Pulbere tip ABC40 ambalată in sac de 
25 kg.

Spumant concentrat ambalat în IBC 
de 1000 l.
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	 Standardele	la	care	sunt	supuși	agenții	de	
stingere	sunt:

       1. EN 615:2009 pentru pulberi;
       2. EN 1568-1, -2, -3 și -4:2018 pentru 
spumanți.

	 În	plus,	pulberile	și	spumanţii	pot	beneficia	
de	certificări	suplimentare	precum	IMO/SOLAS,	
ICAO,	MED,	UL,	Lloyd’s	etc.	în	funcție	de	
întrebuinţările	lor:	marină,	aviație	etc.

	 În	România,	conform	OMAI	88/2012,	sunt	
acceptați	la	comercializare	și	utilizare	agenții	de	
stingere	certificați	și	care	au	fost	înregistrați	pe	
piață	după	specificațiile	ordinului	ministerial	mai	
sus	menționat.	Pulberile	și	spumanţii	care	se	pot	
vinde	legal	în	România	sunt	prezentați	în	Lista	
Produselor	Certificate	conform	OMAI	88/2012,	
publicată	pe	site-ul	www.igsu.ro,	secțiunea	
Informații	Utile.

	 Din	punct	de	vedere	al	pașilor	care	
trebuiesc	urmați	pentru	completarea	procesului	de	

certificare,	aceștia	sunt	asemănători	cu	cei	descriși	
și	în	capitolele	precedente:

       1. Crearea unei rețete cu	diverși	compuși	
chimici	care	să	satisfacă	cerințele	standardelor;

       2. Testarea la foc a	unor	eșantioane	din	
produsele	rezultate	în	cadrul	unor	laboratoare	
acreditate;

       3. Emiterea certificatelor de conformitate 
în	situația	în	care	agenții	de	stingere	satisfac	
performanțele	de	stingere	impuse;

       4. Auditarea (anuală) a societății 
producătoare	din	partea	reprezentanților	
laboratorului	acreditat	și	emitent	al	certificatelor	
pentru	a	verifica	controlul	calității	producției	în	
fabrică;

       5. Introducerea pe piața din România a 
produselor	urmând	procedurile	descrise	de	OMAI	
88/2012.

5.1.2 - PROCEDURA DE AVIZARE - PULBERI ȘI SPUMANȚI

Fragment dintr-un certificat de spumant.

PULBERI ȘI SPUMANȚI
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Fragment dintr-un certificat de pulbere.

PULBERI ȘI SPUMANȚI

	 Fiecare	agent	de	stingere	are	o rețetă 
proprie de preparare	în	sensul	compuşilor	chimici	
și	a	procedurilor	de	fabricare.	Rolul	produselor	
finite	este	ca	performanțele	lor	(de	stingere,	de	
rezistență	la	îngheț	etc.)	să	satisfacă	cel	puțin	
condițiile	minime	impuse	de	standarde.

	 Pulberile	și	spumanţii	se	încadrează	în	
clase	și	tipuri	și	au	denumiri	unice.
 Clasele sunt	pulberile	ABC,	BC	sau	D	
respectiv	spumanți	de	joasă,	medie	sau	înaltă	
infoiere.
 Tipurile pulberilor	sunt	date	de	
concentrația	de	substanță	activă:	20%,	30%,	40%	
etc.
 Tipurile spumanților înseamnă	
compoziția	lor	chimică	generală	(proteinici,	
fluoroproteinici,	sintetici,	rezistenți	la	alcooli)	dar	și	
concentrația	necesară	obţinerii	soluției	spumante	
(1%.	3%	etc)	

 Fiecare produs care este de un anumit 
tip și se încadrează într-o anumită clasă are:

							-	Denumire	unică	(echivalentul	modelului	în	
cazul	stingătoarelor	de	incendiu);
							-	Certificat	unic;
							-	Performanțe	specifice.

	 Se	citește	corect	“pulbere	clasa	ABC,	tip	
ABC20,	nume	ZX	PD	Standard	N”	sau	“spumant	
din	clasa	de	joasă	infoiere,	tip	AFFF	3%,	nume	
Filmfoam	913”.	Așadar,	fiecare	“model”	de	
spumant	este	unic.	Pulberile	și	spumanţii	au	în	
completarea	certificatelor	o	fișă	tehnică	și	un	
MSDS	(Material	Safety	Dată	Sheet),	unde	sunt	
prezentate	toate	caracteristicile	acestora	(materii	
prime,	compoziție,	identificarea	potențialelor	
pericole,	instrucţiuni	de	depozitare,	proprietăți	
fizice	și	chimice	etc).

5.1.3 - REȚETA FIECĂRUI PRODUS
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PULBERI ȘI SPUMANȚI

Fragment din specificaţiile chimice ale pulberii (chemical analysis).

Fragment din specificaţiile chimice ale spumantului (chemical analysis).

	 De	asemenea,	pulberile	și	spumanţii	
sunt	fabricați	pe	loturi,	cărora	producătorul	le	
da	anumite	coduri.	Pentru	fiecare	lot	există	un	
"certificat	de	analiză	chimică"	care	certifică	faptul	
că	agenții	de	stingere	se	încadrează	în	parametrii	

certificatului	și	ai	MSDS-ului.	Loturile	agenților	de	
stingere	trebuie	să	fie	inscripționate	și	pe	etichetele	
ambalajelor	în	care	sunt	livrați	pentru	a	se	putea	
face	corespondența	între	produs	și	documente.
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PULBERI ȘI SPUMANȚI

 MaP	=	substanță	activă,	compus	al	pulberii	
de	stins	incendii;

 ABC20, ABC40	=	cantitatea	de	MaP	(în	
procente)	din	rețeta	pulberii.	Cu	cât	indicele	este	
mai	ridicat,	cu	atât	pulberea	este	mai	performantă.

 MSDS	=	Material	Safety	Dată	Sheet	
–	document	obligatoriu	de	unde	reies	toate	
proprietățile	și	performanțele	agenților	de	stingere;

 AFFF 1%, 3%, 6%	=	concentrația	
necesară	de	spumant	care,	completată	cu	apă,	
rezultă	soluția	spumantă.	1%	parte	spumant	+	
99%	parte	apă	=	soluție	spumantă	pentru	folosit	în	
stingător	sau	instalație	fixă.

 Temperatura de lucru (TS)	=	plaja	
de	temperaturi	în	care	agenții	de	stingere	pot	
funcționa	în	parametri	optimi.

 Focar	=	performanța	la	foc	a	unui	
agent	de	stingere	(testată	în	laborator	folosind	
stingătoare).

 Chemical analysis	=	certificat	de	analiză	
chimică.	Înainte	ca	un	lot	de	agent	de	stingere	să	
fie	comercializat,	un	eșantion	din	lotul	respectiv	
este	supus	unor	teste	de	laborator	(interne)	
pentru	a	se	asigura	că	acesta	respectă	rețeta	de	
preparare.	Certificatul	de	analiză	chimică	atestă	
acest	lucru.

 Shelf life	=	document	care	precizează	
garanția	agentului	de	stingere	în	condițiile	în	care	
acesta	este	depozitat	pe	o	perioadă	mai	lungă	de	
timp	în	ambalajul	original.
       
 Batch no	=	numărul	lotului	care	trebuie	
să	apară	atât	pe	ambalajul	produsului,	cât	și	în	
certificatul	de	analiză	chimică	și	declarația	de	
conformitate	emise	de	producător.

	 Indiferent	de	cum	sunt	ambalați	agenții	
de	stingere,	existența etichetei este obligatorie. 

Aceasta	trebuie	să	prevadă	următoarele	informaţii:

							-	Denumirea	și	datele	de	contact	ale	
producătorului	și	agentului	economic	reprezentant	
al	acestuia	(importator)	după	caz;
							-	Denumirea	agentului	de	stingere,	tipul	și	
clasa	din	face	parte;
							-	Instrucțiunile	de	depozitare;
							-	Luna	și	anul	producției	și	ambalării;
							-	Modul	de	ambalare;
							-	Temperatura	de	depozitare;
							-	Garanția	produsului;
							-	Lotul.

	 În	cazul	pulberilor,	marcajele	se	fac	atât	pe	
saci,	cât	și	pe	eticheta	însoțitoare.	

	 În	cazul	spumanților,	marcajele	se	fac	doar	
pe	eticheta	însoțitoare.

	 În	lipsa	oricărui	marcaj,	este	cert	că	
agentul	de	stingere	nu	este	certificat.	

5.1.4 - DEFINIȚII ȘI MARCAJE

Sac de pulbere care are lotul marcat.
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PULBERI ȘI SPUMANȚI

Eticheta importatorului (spumant).
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PULBERI ȘI SPUMANȚI

Eticheta importatorului (pulbere).

IBC cu spumant concentrat cu lotul marcat 
pe etichetă.
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PULBERI ȘI SPUMANȚI

 Un produs este conform atunci când:

							1.	Toate	informațiile	disponibile	în	certificatele	
de	conformitate	emise	de	laboratoare	acreditate	
+	certificatul	de	analiză	chimică	+	MSDS	+	
notificarea/certificatul	de	introducere	pe	piață	în	
conformitate	cu	OMAI	88/2012	+	Lista	Produselor	
Certificate	în	conformitate	cu	OMAI	88/2012	+	
marcajele	de	pe	eticheta	produsului	+	declarația	de	
conformitate	corespund;

							2.	Produsul	în	sine	corespunde	cu	toate	
informațiile	de	mai	sus.

 Verificarea punctului 1 se face prin:

							-	Studierea	certificatelor	originale	de	
conformitate	ale	agenților	de	stingere	împreună	cu	
certificatul	de	analiză	chimică	al	lotului	achiziționat	
și	MSDS-ul	produsului;

							-	Studierea	notificării	/	certificatului	de	punere	
pe	piața	din	România	în	conformitate	cu	OMAI	
88/2012;
							-	Căutarea	produsului	în	Lista	Produselor	
Certificate	conform	OMAI	88/2012,	publicată	pe	
site-ul	www.igsu.ro;	
							-	Verificarea	informațiilor	și	a	validității	
declarației	de	conformitate.

 Verificarea punctului 2 se face prin:

							-	Verificarea	ca	informațiile	prezentate	pe	
eticheta	produsului	să	corespundă	cu	documentele	
mai	sus	menționate.	Produsele	neconforme	sunt	
atunci	când	există	unul	sau	mai	multe	conflicte	
între	informațiile	din	documente	și	cele	de	pe	
eticheta	produsului.	Un produs neconform este 
un furt, iar păgubitul este beneficiarul. Mai	
multe	informații	despre	acest	subiect	se	găsesc	în	
capitolul	următor.

5.1.5 - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PULBERILOR
ȘI SPUMANȚILOR

IMPORTANT:	

	 Consultarea	fişei	 tehnice	oferită	de	producator	poate	fi	 irelevantă.	Aceştia	şi	 le	
compun	intern,	pot	scrie	şi	modifica	orice	informaţie	și	nu	sunt	verificate	şi	nici	validate	
de	 autorităţi.	 Sunt	 dese	 situațiile	 cand	 s-au	 pus	 falsuri	 pe	 piaţă	 şi	 fișele	 tehnice	 au	
fost	modificate	să	corespundă	cu	produsul	 falsificat	şi	nu	cu	certificatul	original.	Doar	
certificatele	 originale	 emise	 de	 laboratoarele	 acreditate	 împreună	 cu	 certificatele	 de	
analiză	 chimică	 și	 MSDS-ul	 producătorului	 conferă	 siguranța	 informațiilor	 necesare	
beneficiarului.
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PULBERI ȘI SPUMANȚI

	 Spre	deosebire	de	stingătoarele	de	
incendiu	și	sistemele	de	hidranți	interiori,	agenţii	
de	stingere	nu	necesită	operațiuni	de	verificare,	
reparare	sau	înlocuire	componente	respectiv	
încărcături.	Așadar,	singurul	pericol	la	care	sunt	
supuși	beneficiarii	este	achiziţionarea	de	produse	
neconforme,	mai	precis	agenți	de	stingere	
necertificaţi,	care	nu	pot	atinge	performanțele	
minime	impuse	de	standardele	în	vigoare.

	 Aceast	lucru	înseamnă	substanțe	care	nu	
au	proprietăţi	de	stingere	corespunzătoare.

 Trăsăturile comune ale agenților de 
stingere neavizați sunt:

							-	Lipsa	marcajelor	sau	marcaje	incomplete	pe	
eticheta	produsului;
							-	Nerespectarea	rețetei	de	preparare;
							-	Diluarea	cu	apă	(în	cazul	spumanţilor).

	 La	fel	ca	și	în	cazul	celorlalte	produse	PSI	
pulberile	și	spumanţii	neconformi:

       1. Fie nu au certificat de conformitate;
       2. Fie au certificat de conformitate însă 
nu respectă rețeta de preparare descrisă de 
acesta.
 
	 Având	în	dotare	agenți	de	stingere	
neconformi,	beneficiarii	riscă	în	primul	rând	
amenzile	din	partea	organelor	de	control	abilitate.

	 Însă	mai	mult	de	atât,	riscă	ca	un	incendiu		
să	nu	poată	fi	stins	în	timp	util	și	acesta	să	ia	
proporţii.	În	acest	caz,	facem	referire	în	primul	
rând	la	posesorii	de	instalații	fixe	de	stins	incendii,	
prezente	întotdeauna	în	incinta	obiectivelor	cu	risc	
ridicat:	rafinării,	depozite	de	carburant,	industrie	
grea,	aeroporturi,	porturi,	terminale	de	încărcare/
descărcare	mărfuri	(inclusiv	periculoase)	etc.

5.2.1 - CUM POT FI ÎNŞELAŢI BENEFICIARII?

Corespondenţa dintre factură, declaraţie de conformitate, etichetă si certificat (pulbere). 



111WWW.APSIA.RO

PULBERI ȘI SPUMANȚI

Pulbere necertificată și fără marcaj al lotului.

Spumant necertificat ambalat în butoi de 
200 l fără etichetă.
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 În cele ce urmează, vă prezentăm ce 
trebuie să faceți pentru a evita recepția și 
dotarea cu agenți de stingere neconformi.

 Înainte de a comanda:

							a.	Asigurați-vă	că	produsul	ofertat	(modelul)	
are	certificat	de	conformitate;

							b.	Cereți	firmei	ofertante	documentele	
COMPLETE	ale	produsului:	certificat	emis	
de	laborator	autorizat,	anexele	tehnice	ale	
certificatului	(să	existe	toate	cele	“2/2”	pagini)	și	
MSDS-ul;

							c.	Asigurați-vă	că	produsul	respectiv	are	
notificare	sau	certificat	de	introducere	pe	piață	
emis	de	CNSIPC;

							d.	Consultați	Lista	Produselor	Certificate	
conform	OMAI	88/2012	pentru	a	verifica	dacă	
produsul	respectiv	se	regăsește	în	lista	(www.igsu.
ro,	secțiunea	Informații	Utile);

							e.	Cereți	fișa	tehnică	a	producătorului	pentru	
respectivul	model	(dacă	există	separat	de	MSDS);

							f.	Confruntați	informațiile	disponibile	în	toate	
aceste	documente;

 Înainte de a recepționa și semna 
factura:

							a.	Asigurați-vă	că	marcajele	de	pe	eticheta	
produsului	(producător,	an	de	fabricație,	condiții	
de	depozitare,	ambalare,	număr	lot,	numere	de	
referință	ale	standardelor	și	certificatelor)	sunt	
aceleași	cu	informațiile	din	certificatul	original	
+	certificatul	de	analiză	chimică	+	MSDS	+	
notificarea	/	certificatul	de	introducere	pe	piață	
din	România	emis	de	CNSIPC	+	declarația	de	
conformitate;

							b.	Verificați	corespondența	loturilor	înscrise	pe	
etichetă	cu	certificatul	de	analiză	chimică;

							c.	Verificați	ca	declarația	de	conformitate	să	
conțină	toate	informațiile	și	acestea	să	fie	corecte;

	 Dacă	toate	cele	de	mai	sus	se	verifică,	
înseamnă	că	avem	de	a	face	cu	un	produs	
conform.

5.3.1 - RECEPȚIA CORECTĂ A PRODUSELOR
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Corespondența între declarația de conformitate, factură , certificat și eticheta pulberii.
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	 Declaraţia	de	conformitate	este	un	
document	care	spune	pe	scurt	că	produsele	
x,y,z,	care	se	regăsesc	în	factura	nr.	…	din	data	
de…,	corespund	din	punct	de	vedere	tehnic	cu	
certificatele	aferente	lor.

	 Este	un	document	prin	care	producătorul	
confirmă	pe	propria	răspundere	că	produsele	pe	
care	le	fabrică	și	livrează	respectă	prescripțiile	
tehnice	ale	avizelor	în	baza	cărora	acesta	vinde	
legal	marfa	pe	piață.

	 În	cazul	agenților	de	stingere,	declarația	
de	conformitate	trebuie	să	cuprindă	următoarele	
informații:

       - produsele livrate (model, cantitate) din 
factura cu numărul … din data de …;

       - denumirea și datele de contact ale 
producătorului;

       - numerele tuturor loturilor;

       -  standardele și directivele aplicabile;

       -  numerele certificatelor de conformitate 
emise de laboratoare autorizate;

       - numele și datele de identificare ale 
laboratorului care a emis certificatele; 

       - referința la certificatul de management al 
calității precum și emitentul acestuia;

	 Declarația	de	conformitate	este	valabilă	
emisă	atât	de	producător,	cât	și	de	firmele	
revânzătoare,	dacă	este	cazul.

	 Conform	OMAI	88/2012,	articolul	17:		
firmele	distribuitoare	au	la	rândul	lor	datoria	să	
verifice	înainte	de	procurarea	bunurilor	dacă	
producătorul	deține	certificate,	introducere	pe	
piață	și	dacă	marfa	pe	care	o	revinde	este	în	
conformitate	cu	acestea.

5.3.2 - DESPRE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Certificat de analiză chimică al unui model de pulbere.
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Produs, lot

Producător,
Importator,
Nr. factură

Conformitatea 
cu standardul de
referință

Model al unei declarații de conformitate pentru pulbere.
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Certificat de analiză chimică al unui model de spumant.

Model al unei declarații de conformitate pentru spumant.

Producător,
Nr. factură

Produs, lot

Corespondența cu
standardele de 
referință 

Mențiuni sistem 
de management 
al calității


