Fişa cu date de securitate
Dt. 21.8.2017
1 Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
· Detalii produs
· Denumire comercială: BUZZ ULTRA DF
. Denumire produs: Tebuconazole 75 %WG
· Aplicabilitatea substanţei/preparatului
• Protecţia plantelor – pesticide agricole folosite ca fungicid
· Producător/Furnizor:
Sulphur Mills Limited
604/605, 6th Floor,
349-Business Point
Western Express Highway,
Andheri (East),
Mumbai - 400 069,
India·
· Alte informaţii se pot obţine de la:
Tel.: + 91 22 – 4345 2222
Fax : +91 22 4345/2245
Email : sml@sulphurmills.com
Compania importatoare si distribuitoare: SUMMIT AGRO ROMANIA SRL, Victoria Center, Calea Victoriei, Nr. 145,
Etaj 6, Sector 1, 010072, Bucuresti, Romania Tel: +40-21-223-1447/48/49; Fax: +40-21-223-1492.
Telefon pentru urgente Romania: Apelati: + 40 21 318 36 06 - Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti

2. Identificarea pericolelor
· Clasificarea substanţei sau a amestecului
· Clasificarea conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
Clasificare
Clase, categorii de
pericole:

Toxic pentru reproducere Categoria 2
Periculos pentru mediul înconjurător, Categoria acută 2 şi Categoria cronică 1.

· Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
· Pictograme privind pericolele

GHS08

GHS09

· Cuvânt-semnal: ATENTIE
· Fraze de pericol:
H361d Susceptibil de a dăuna fătului
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
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· Fraze de precauţie:
P201 Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P281 Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.
P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P405 – A se depozita sub cheie.
P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul la o societate autorizată de colectare a deşeurilor sau la un punct de
colectare local
Frază suplimentară privind etichetarea:
( EUH401 ) Pentru evitarea riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu, respectaţi instrucţiunile de utilizare.
Fraze standard conform Regulamentului (UE) Nr. 547/2011:
SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul (a nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea
apelor de suprafaţă) / A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
SPe3: Pentru ptotectia organismelor acvatice respectati o zona tampon netratata de minim 15m pana la apa de
suprafata!

3 Compoziţie/informaţii privind componenţii
· Caracterizare chimică
· Descriere: Amestec de substanţe descrise mai jos cu aditivi nepericuloşi.
· Componenţi

CAS: 107534-96-3
ELINCS: 403-640-2

Clasificare

Tebuconazole
M chronic 10

75,00%

H361d : Susceptibil de a
dăuna fătului
H400 : Foarte toxic pentru
mediul acvatic.
H410 : Foarte toxic pentru
mediul acvatic cu efecte pe
termen indelungat.

4 Măsuri de prim ajutor
În caz de otrăvire, contactaţi un medic sau Centrul de Informaţii privind Otrăvurile.
Ochi: Clătiţi bine ochii cu multă apă timp de cel puţin 15 minute.
Piele: Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi zona afectată cu multă apă şi săpun. Consultaţi un medic dacă
apare iritaţie.
Inhalare: Îndepărtaţi victima de sursa de contaminare şi scoateţi-o la aer curat/în aer liber, asiguraţi-i respiraţia.
Consultaţi un medic dacă simptomele persistă.
Ingerare: Clătiţi gura cu apă şi beţi un pahar cu apă. Dacă apar vărsături, beţi din nou apă. Consultaţi un medic.
Antidot: Nu există antidot, trataţi simptomatic.

5 Măsuri de combatere a incendiilor
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Agenţi potriviţi de stingere a incendiilor:
Pulverizator de apă, spumă, dioxid de carbon sau substanţe chimice uscate.
· Agenţi de stingere a incendiilor neadecvaţi din motive de securitate: Acest produs nu este inflamabil.
· Echipamente de protecţie:
Purtaţi echipamente de protecţie adecvate pentru a evita contactul cu pielea.
Purtaţi un dispozitiv de protecţie respiratorie autonom.

6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
Eliminaţi toate sursele posibile de aprindere. Acoperiţi produsul dispersat cu un material inert umed cum ar fi
nisipul şi măturaţi sau aspiraţi fără a genera praf. Introduceţi în recipiente bine închise şi etichetate, în saci sau
bidoane în vederea eliminării sau reutilizării folosind o lopată ce nu produce scântei. Echipaţi personalul de
curăţenie cu echipamente de protecţie adecvate şi lucraţi în direcţia vântului sau creşteţi ventilaţia.

7 Manipularea şi depozitarea
Depozitaţi produsul în recipientul original într-un loc răcoros, bine ventilat, de parte de surse de căldură sau
aprindere şi ferit de acţiunea directă a razelor soarelui.
Păstraţi recipientele bine închise, A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Ase păstra la distanţă de alimente, seminţe, erbicide şi insecticide.
Purtaţi echipamente şi îmbrăcăminte de protecţie în timpul utilizării. Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii şi
inhalarea prafului. Menţineţi îmbrăcămintea cât mai ferită de praf.
· Alte informaţii despre condiţiile de depozitare: A se depozita într-un loc răcoros, uscat şi bine ventilat.
· Aplicaţii specifice: Folosit ca fungicid.

8 Controale ale expunerii/protecţia personală
· Informaţii suplimentare despre proiectarea facilităţilor tehnice: Nu există alte date; vezi punctul 7.
· Ingrediente cu valori-limită ce necesită monitorizare la locul de muncă:
Produsul nu conţine nicio cantitate relevantă de materiale cu valori critice care să trebuiască să fie monitorizate la
locul de muncă.
· Echipamentele de protecţie personală:
· Măsuri generale de protecţie şi igienă:
A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale.
A se scoate imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
A se spăla pe mâini înainte de pauze şi la finalul lucrului.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.
· Protecţia respiratorie: Se recomandă purtarea unui dispozitiv de protecţie respiratorie adecvat.
· Protecţia mâinilor: Folosiţi mănuşi de protecţie.
· Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie.
· Protecţia corpului: Haine de protecţie pentru lucru.

9 Proprietăţi fizice şi chimice
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· Informaţii generale
· Aspect:
Formă:
Granule libere bej-maronii
Culoare:
Bej-maroniu
· Miros:
Inodor
· Modificare de stare
Punct de topire/Interval de topire: Punct de fierbere/Interval de fierbere: · Punct de aprindere:

Neinflamabil

Temperatură de aprindere
296,1 °C (valoare corectată)

Autoaprindere
· Pericol de explozie:

produsul nu prezintă pericol de explozie

· Densitate:

0,523±0,004

· Solubilitate în / Miscibilitate cu apa:

Dispersabil

Conţinut de solvent: organic: 0,00% , VOC(EC) 0,00%
Conţinut de solide: 100%
Informaţii suplimentare: Proprietăţi de oxidare : Neoxidant

10 Stabilitate şi reactivitate
A se păstra ferit de căldură, aer şi umezeală.
Stabilitate: Produsul este stabil în condiţii normale.
Condiţii de evitat: Principalele pericole sunt căldura, scânteia şi flacăra deschisă şi exploziile de praf.
Polimerizare periculoasă: Nu va avea loc
Materiale de evitat: Amestecurile cu cloraţi, nitraţi sau alţi agenţi oxidanţi ar putea fi explozive.

11 Informaţii toxicologice
· Toxicitate acută:
· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
107534-96-3 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

Oral
Dermic
Inhalator

LD 50
LD 50
LC 50 (4 ore)

· Efect iritant primar:
· asupra pielii: neiritant pentru piele

> 2000 mg/kg (şobolan)
>2000 mg/kg (şobolan)
>2,7 mg/l aer
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· asupra ochilor: iritant moderat pentru ochi
· Sensibilizare: Fără efecte de sensibilizare cunoscute.
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12 Informaţii ecologice
107534-96-3 1-(4- clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan -3-ol
LD50

1980 mg/kg bw (pasărea Bob Alb)

LC50(96 ore)

7,7 mg/l (păstrăvul-curcubeu)

EC50 (48 ore)

11.00 (Daphnia magna)

LD50 (48 ore)

>100 µg a.i.per albine (contact)
>62 µg a.i.per albine (oral)

13 Consideraţii privind eliminarea
· Produs:
· Recomandare
Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu lăsaţi produsul să ajungă în sistemul de canalizare.
· Catalogul european al deşeurilor 20 01 19* pesticide
· Ambalaje necurăţate:
· Recomandare: Produsul trebuie aruncat în conformitate cu reglementările oficiale.

14 Informaţii referitoare la transport
Denumirea corectă la transport: Substanţă periculoasă pentru mediu, solidă, NOS
Nr. ONU
: 3077
Clasa
: 9
Grupul de ambalare : III

15 Informaţii de reglementare
· Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
· Pictograme privind pericolele Vezi secţiunea 2
· Cuvânt-semnal: Avertisment
· Propoziţii de pericol: Vezi secţiunea 2
· Propoziţii de precauţie: Vezi secţiunea 2

16. Alte informaţii
-----------------DECLINARE DE RĂSPUNDERE
Informaţiile cuprinse în prezenta Fişă cu date de securitate sunt considerate a fi de încredere, însă nu se oferă nicio
declaraţie sau garanţie de niciun fel în ceea ce priveşte exactitatea lor sau pretabilitatea lor pentru o anumită
aplicaţie sau rezultatele obţinute de pe urma lor. Utilizatorul/Distribuitorul are obligaţia de a se asigura că
informaţiile cuprinse în Fişa cu date de securitate sunt relevante pentru produsul fabricat/manipulat sau vândut de
acesta, după caz. Sulphur Mills Ltd. nu acordă niciun fel de garanţii, explicite sau implicite, cu privire la caracterul
adecvat al prezentului document pentru un scop anume.

