FIŞA CU DATE DE SECURITATE
DuPont Romania SRL
Fișă de siguranță conform Reg. (UE) nr 2015/830
Denumirea produsului: ZORVEC ENDAVIA

Revizia (data): 2020/10/16
Versiune: 0.0
Data ultimei lansări: Data tipăririi: 2020/10/16
DuPont Romania SRL vă încurajează și se așteaptă să cititi și să intelegeti întregul SDS deoarece există
informații importante pe tot parcursul documentului. Această fișă oferă utilizatorilor informații referitoare la
protecția sănătății și a siguranței umane la locul de muncă, protecția mediului și sprijină măsurile de urgență.
Utilizatorii de produse și aplicantii trebuie să se refere în principal la eticheta atasata produsului sau care
însoțește recipientul produsului.

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A
SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII
1.1 Element de identificare a produsului
Denumirea produsului: ZORVEC ENDAVIA
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
Utilizări identificate: Fungicid
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
IDENTIFICARE A COMPANIEI
DuPont Romania SRL
Şos. Bucureşti-Ploieşti, 42-44Băneasa Business & Technology ParkClădirea B, etaj 2
România
Informații numere clienți
Adresa electronică (e-mail)

:
:

+40 31 620 4100
SDS@corteva.com

:

+41 22 717 51 11

DuPont International Operations S.a.r.l.
Chemin du Pavillon, 2
CH-1218 Le Grand-Saconnex, Geneva

Informații numere clienți

1.4 NUMĂR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT ÎN CAZ DE URGENŢĂ
Legătură de urgenţă timp de 24 de
: +40 744 34 14 53
ore
Contactaţi serviciul de urgenţă la
: +40 744 34 14 53
numărul

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008:

® ™ Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated
companies or respective owners.
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Sensibilizarea pielii - Categoria 1 - H317
Cancerigenitate - Categoria 2 - H351
Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic - Categoria 2 - H411
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16.
2.2 Elemente pentru etichetă
Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP / GHS]:
Pictograme de pericol

Cuvânt de avertizare: ATENŢIE
Fraze de pericol
H317
Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H351
Susceptibil de a provoca cancer.
H411
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauţie
P201
Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
P261
Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
P280
A se purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a
ochilor/ echipament de protecție a feței.
P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
P391
Colectaţi scurgerile de produs.
Informaţii suplimentare
EUH401
Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile
de utilizare.
Conţine

Bentiavalicarb-izopropil

2.3 Alte pericole
Nu există date

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII
3.2 Amestecuri
Acest produs este un amestec.
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Componentă

Clasificare:
REGULAMENTUL (CE)
NR. 1272/2008

CASRN
_
7,6%
BentiavalicarbSkin Sens. - 1 - H317
177406-68-7
izopropil
Carc. - 2 - H351
Nr.CE
Aquatic Chronic - 3 - H412
–
Nr. Index
–
CASRN
_
3,2%
Oxathiapiprolin
Aquatic Acute - 1 - H400
1003318-67-9
Aquatic Chronic - 1 - H410
Nr.CE
–
Nr. Index
–
CASRN
01-2119487289-20
>= 1,0 - < 3,0 % Etilhexanol
Acute Tox. - 4 - H332
104-76-7
Skin Irrit. - 2 - H315
Nr.CE
Eye Irrit. - 2 - H319
203-234-3
STOT SE - 3 - H335
Nr. Index
–
CASRN
01-2119560592-37
>= 1,0 - < 2,5 % Benzenesulfonic
Skin Irrit. - 2 - H315
Not available
acid, C10-13-alkyl Eye Dam. - 1 - H318
Nr.CE
derivs., calcium salt Aquatic Chronic - 3 - H412
932-231-6
Nr. Index
–
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16.

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Indicaţii generale:
Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.
Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Respiraţie artificială şi/sau administrarea de oxigen pot fi necesare. Se va
consulta un medic după o expunere prelungită.
Contactul cu pielea: Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. Se va spăla imediat cu
apă şi săpun. În cazul unei iritaţii a pielii sau a unor reacţii alergice se va consulta un medic. Se vor spăla
hainele contaminate înainte de refolosire.
Contact cu ochii: Dacă este uşor de realizat, se vor scoate lentilele de contact. Se vor ţine ochii deschişi şi
se va clăti încet şi uşor cu apă, timp de 15-20 minute. Dacă persistă iritaţia oculară, se va consulta un medic
specialist.
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Ingerare: Se va chema un medic. NU se va induce stare de vomă decât dacă este indicat astfel de către un
medic sau un centru de control al orăvirilor. Dacă victima e conştientă: Se va clăti gura cu apă.
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate:
Nu sunt cunoscute cazuri de intoxicaţie şi nu sunt cunoscute simptomele legate de intoxicaţia experimentală.
4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Indicaţii pentru medici: Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Mijloace de stingere corespunzătoare: Apă pulverizată Spumă rezistentă la alcooli
Mijloace de stingere necorespunzătoare: Necunoscut.
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză
Produşi de combustie periculoşi: Nu există date
Pericole atipice de incendii şi explozii: Expunerea la produși de combustie poate reprezenta un pericol
pentru sănătate. Se va evita ca apa de extincţie contaminată să intre în sistemul de canalizare şi în apele
curgătoare.
5.3 Recomandări destinate pompierilor
Proceduri de combatere a incendiilor: Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere şi apa
folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.
Scoateţi containerele nedeteriorate din zona incendiată dacă operaţiunea se poate desfăşura în siguranţă.
Evacuaţi zona. Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi mediului înconjurător. Jetul de
apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.
Echipament special de protecţie pentru pompieri: Se va purta dacă este cazul un aparat respirator
autonom în lupta împotriva incendiului. Se va folosi echipament de protecţie individual.

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ
6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă: Se va folosi echipament de
protecţie individual. Folosiţi echipamentul de protecţie corespunzător. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Secţiunea 8, Controlul expunerilor şi protecţia personalului.
6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător: Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu dispoziţiile legale în vigoare. Se va evita
eliminarea în mediul înconjurător. Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se
procedeze astfel. Se va preveni împrăştierea pe o suprafaţă întinsă (spre exemplu prin îndiguire sau bariere
de ulei). Se va conserva şi elimina apa de spălare contaminată. Autorităţile locale trebuie avertizate dacă
scurgeri semnificative nu pot fi limitate. Preveniţi pătrunderea în sol, în şanţuri, în canalele de scurgere, în
cursurile de apă şi/sau în pânzele subterane. Vezi Capitolul 12, Informaţii ecologice.
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie: Curățați de scurgeri materialele
rămase, folosind un absorbant adecvat. Este posibil să se aplice reglementări locale sau naționale pentru
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degajările și eliminarea acestui material, precum și pentru materialele și articolele utilizate în curățarea
degajărilor. În cazul vărsării unor cantități mari, asigurați îndiguirea sau alte măsuri de izolare adecvate,
pentru a împiedica răspândirea materialului. Dacă materialul îndiguit poate fi pompat, Material recuperat
trebuie să fie depozitat într-un recipient ventilat. Ventilarea trebuie să prevină pătrunderea apei în interiorul
containerului, întrucât există riscul producerii unor reacţii chimice necontrolate cu resturile de material, care
pot să conducă la crearea unei suprapresiuni în containerul respectiv. Se va păstra in containere închise şi
adecvate pentru eliminare. Se va şterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă, lână). Se va absorbi
cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguş).
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Secţiunea 13, Consideraţii privind evacuarea.
6.4 Trimitere la alte secţiuni:
Vezi secţiunile: 7, 8, 11, 12 şi 13.

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate: Nu se vor inhala vapori/praf. Se va manipula
conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate. Fumatul, mâncatul şi băutul sunt
interzise în spaţiul de utilizare. Nu se va pune pe piele sau pe haine. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
Luaţi măsuri pentru a minimiza scurgerile, pierderile şi emiterea în mediul ambiant. Folosiţi echipamentul de
protecţie corespunzător. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Secţiunea 8, Controlul expunerilor şi
protecţia personalului.
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi: A se depozita
într-un recipient închis. Containerele care sunt deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical
pentru a preveni scurgerile. Se va păstra în containere etichetate corespunzător. Se va depozita conform
reglementărilor naţionale specifice.
Nu depozitaţi împreună cu următoarele tipuri de produse: Agenţi oxidanţi puternici.
Materiale nepotrivite pentru containere: Necunoscut.
7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice): Vezi tabelul cu date tehnice ale produsului
pentru mai multe informatii

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ
8.1 Parametri de control
Dacă există limite de expunere, acestea sunt enumerate mai jos. Dacă nu sunt afișate limite de expunere, nu
se aplică valori.
Componentă

Parafină lichidă (petrol)

Etilhexanol

Reglementare

ACGIH
RO OEL
RO OEL
Corteva OEL
2017/164/EU
RO OEL

Tip de listă

TWA Fracţiune
inhalabilă
TWA
STEL
TWA
TWA
TWA

Valoare/Notaţie

5 mg/m3
5 mg/m3
10 mg/m3
2 ppm SKIN
5,4 mg/m3 1 ppm
5,4 mg/m3 1 ppm

Nivel la care nu apar efecte
Etilhexanol
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Lucrători
Efecte acute sistemice.

Efecte acute locale.

Dermic

Inhalare

Dermic

n.a.

n.a.

n.a.

Efecte sistemice pe
termen lung

Inhalare
Dermic
53,2
23 mg/kg
mg/m3106 greutate
,4 mg/m3 corporală/
zi

Inhalare
12,8
mg/m3

Efecte locale pe termen
lung

Dermic
n.a.

Inhalare
53,2 mg/m3

Consumatori
Efecte acute sistemice.
Dermic
n.a.

Inhalare
n.a.

Oral(ă)
n.a.

Efecte acute locale.
Dermic
n.a.

Concentraţie predictibilă fără efect
Etilhexanol
Compartiment
Apă proaspătă
Procesare intermitentă/eliberare
Apă de mare
Instalaţie de tratare a apelor uzate.
Sediment de apă curgătoare
Sediment marin
Sol
Oral(ă) (Otrăvire secundară)

Inhalare

26,6
mg/m3

Efecte sistemice pe termen
lung
Dermic
Inhalare
Oral(ă)

11,4
mg/kg
greutate
corporală
/zi

2,3
mg/m3

1,1
mg/kg
greutate
corporală
/zi

Efecte locale pe
termen lung
Dermic
Inhalare
n.a.
26,6

mg/m3

PNEC
0,017 mg/l
0,17 mg/l
0,002 mg/l
10 mg/l
0,284 mg/kg masă uscată
(d.w.)
0,028 mg/kg masă uscată
(d.w.)
0,047 mg/kg masă uscată
(d.w.)
55 mg/kg alimentaţie

8.2 Controale ale expunerii
Controale tehnice: Se va asigura ventilaţie corespunzătoare, în special în locurile închise. Se va folosi o
ventilaţie suficientă pentru a menţine expunerea angajaţilor sub limitele de expunere recomandate.
Măsuri de igienă: Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate. Se
vor curăţa în mod regulat echipamentul, spaţiul de lucru şi îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra
separat. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu va fi scoasă în afara locului de lucru. Se vor spăla mâinile
şi faţa înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul
folosirii. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. Se vor scoate imediat hainele/EPI
dacă materialula penetrat în interior. Pentru a proteja mediul înconjurător se va scoateşi spăla tot
echipamentul de protecţie contaminat înainte de reutilizare. Se va evacua apa de clătire în concordanţă cu
reglementările locale şi naţionale.
Măsuri de protecţie: Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu
concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă aflată la locul de muncă specificat. Toate hainele de
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protecţie chimică vor fi inspectate vizual înainte defolosire. Hainele şi mănuşile vor fi înlocuite în caz de
degradarechimică sau fizică, sau dacă sunt contaminate. Mănuşi pentru reparareaunor distrugeri chimice
sau fizice. Numai lucrătorii cu echipament de protecţie pot să se găsească în zona respectivă în timpul
aplicării produsului.
Măsuri de protecţie individuale
Protecţia ochilor / feţei: Ochelari de protecţie prevăzuţi cu apărători laterale, în conformitate cu EN
166 Atunci când este posibil un contact cu faţa prin împroşcare, prinpulverizare sau prin atingere
directă cu materia conţinută în aer, se vapurta în plus un ecran facial.
Protecţia pielii
Protecţia mâinilor: Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile
Directivei UE 2016/425 şi standardului EN 374 derivat din aceasta. Vă rugăm să respectaţi
instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de
către fabricantul de mănuşi. Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale
specifice în care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum şi timpul
de contact. Se va discuta cu producătorii de mănuşi de protecţie dacă locul anume de lucru
este convenabil. Timpul de străpungere depinde printre altele de materialul, grosimea şi
tipul mănuşii şi de aceea trebuie să fie măsurat pentru fiecare caz în parte. Timpul exact de
străpungere poate fi obţinut de la producătorul de mănuşi de protecţie şi acest lucru trebuie
să fie respectat. Mănuşile trebuie să fie verificate înainte de folosire. Mănuşile trebuie să fie
scoase şi înlocuite dacă există vreo indicaţie de degradare sau pătrundere chimică. Mănuşi
de 35 cm lungime sau mai lungi trebuie săfie purtate deasupra mânecii combinaţiei. Înainte
de a le scoate, mănuşile se vor spăla cu săpun şi cu apă.
Altă protecţie: Producerea şi procesarea: Echipament complet de protecţie Tip 6 (EN
13034)
Aplicaţie de pulverizare - exterior Autotractor/ pulverizator cu capotă: Nu este necesară în
mod normal nici o protecţie acorpului personalului lucrător.
Tractor/ pulverizator fără cabină: Echipament complet de protecţie Tip 4 (EN 14605) Ghete
din cauciuc nitril (EN 13832-3 / EN ISO 20345).
Pompă de spate / pulverizator purtat în spate: Echipament complet de protecţie Tip 4 (EN
14605) Ghete din cauciuc nitril (EN 13832-3 / EN ISO 20345).
In situaţii exceptionale care necesită accesul pe suprafaţa tratatăînainte de sfârşitul
perioadei de restricţie, purtaţi îmbrăcăminte deprotecţie completă Tip 6 (EN13034), mănuşi
de cauciuc nitrilic clasa 3(EN 374) şi cizme de cauciuc nitrilic (EN 13832-3 / EN ISO 20345).
Pentru optimizarea confortului se recomandă purtarea de îmbrăcăminte din bumbac. Cereţi
sfatul furnizorului. Îmbrăcămintea din materiale impermeabile la vapori de apă şi aer
sporescconfortul la purtare. Materialele trebuie să fie rezistente pentru a-şimenţine
integritatea şi protecţia pe timpul utilizarii. Rezistenţa permeabilităţii materialului trebuie să
fie verificatăindiferent de tipul de echipament de protecţie recomandat pentru aasigura un
nivel de performanţă optim al materialului, adecvat agentuluişi tipului de expunere
corespunzătoare.
Persoanele care amestecă şi cele care încarcă produsul trebuie să poarte: Echipament
complet de protecţie Tip 6 (EN 13034) Şorţ de cauciuc Ghete din cauciuc nitril (EN 138323 / EN ISO 20345).
Protecţia respiraţiei: Producerea şi procesarea: Mască pe jumătate prevăzută cu filtru A1 (EN
141).
Persoanele care amestecă şi cele care încarcă produsul trebuie să poarte: Mască pe jumătate
prevăzută cu filtru A1 (EN 141).
Aplicaţie de pulverizare - exterior Autotractor/ pulverizator cu capotă: În mod normal nu este
necesar echipament personal de protecție respiratorie.
Tractor/ pulverizator fără cabină: Mască jumătate cu filtru pentru particule FFP1 (EN149).
Pompă de spate / pulverizator purtat în spate: Semimasca prevazuta cu un filtru pentru particuleP1
(EN 143).
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Aplicare mecanică prin pulverizare automată în tunel închis: În mod normal nu este necesar
echipament personal de protecție respiratorie.
Controlul expunerii mediului
Consultaţi SECŢIUNEA 7: „Manipulare şi depozitare” şi SECŢIUNEA 13: „Consideraţii privind evacuarea”
pentru măsuri de prevenire a expunerii excesive a mediului în timpul utilizării şi evacuării deşeurilor.

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
Aspect
Stare fizică
lichid
Culoare
alb murdar
Miros:
nici unul
Pragul de miros
nedeterminat
pH
Nu există date
Punctul de topire/intervalul de
Nu există date
temperatură de topire
Punctul de îngheţare
Nu există date
Punctul de fierbere (760 mmHg)
> 100 °C
Punctul de aprindere
capsulă închisă > 200 °C Regulament (CE) Nr. 440/2008,
Anexă, A.9
Rata de evaporare (Butil acetat = Nu există date
1)
Inflamabilitatea (solid, gaz)
Nu se aplică
Limită inferioară de explozie
Nu există date
Limită superioară de explozie
Nu există date
Presiunea vaporilor
Nu există date
Densitate relativă vapor (aer= 1) Nu există date
Densitate releativă (apă=1)
0,85 - 0,95
Solubilitate în apă
dispersabil
Coeficientul de partiţie: nNu există date
octanol/apă
Temperatura de autoaprindere
239 °C Regulament (CE) Nr. 440/2008, Anexă, A.15
Temperatura de descompunere
Nu există date
Vâscozitate cinematică
Nu există date
Proprietăţi explozive
Nu este exploziv Regulament (CE) Nr. 440/2008, Anexă, A.14
Proprietăţi oxidante
Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.
9.2 Alte informaţii
Greutatea moleculară

Nu există date

NOTĂ: Datele fizice prezentate mai sus sunt valori tipice şi nu trebuie considerate ca fiind o specificaţie.
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SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate: Nu este clasificat ca pericol radioactiv.
10.2 Stabilitate chimică: Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit conform normelor.
Stabil în condiţii normale.
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase: Necunoscut.
Nu există riscuri particulare de semnalat.
10.4 Condiţii de evitat: Necunoscut.
10.5 Materiale incompatibile: Niciunul.
10.6 Produşi de descompunere periculoşi: Nu sunt de menţionat materiale în mod special.

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE
Informații toxicologice apar în această secțiune, când astfel de date sunt disponibile.
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice
Toxicitate acută
Toxicitate acută orală
O singura doza de toxicitate orala este considerata ca fiind extrem de scazuta. Nu se anticipeaza
pericole prin ingitirea accidentala de cantitati mici in timpul operatiilor de manevrarare normale.
Ca şi produsul. O singura doza orala de LD50 nu a fost inca determinata.
Pentru ingredientul(ele) activ(e):
LD50, Şobolan, > 5 000 mg/kg
Toxicitate acută dermică
O singura expunere prelungita nu poate duce la absorbtia prin pielea unor cantitati periculoase.
Ca şi produsul. LD50 pentru epiderma nu au fost inca determinate.
Pentru ingredientul(ele) activ(e):
LD50, Şobolan, > 5 000 mg/kg
Toxicitate acută prin inhalare
Nu se așteaptă efecte adverse de la o singură expunere. O singura inhalare prelungita (cateva ore)
poate cauza efecte negative. Bazat pe datele disponibile, nu au fost observate efecte narcotice.
Bazate pe informaţiile disponibile, nu a fost observată iritare respiratorie.
Ca şi produsul. Valoarea LC50 nu a fost determinată.

Corodarea/iritarea pielii
O singura expunere de scurta durata poate cauza o usoara iritatie a pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor
Poate cauza o usoara iritare a ochilor care este insa temporara.
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Sensibilizare
Pentru sensibilizarea pielii:
Pentru ingredientul(ele) activ(e):
A provocat reacţii alergice ale pielii când a fost testat pe cobai.
Pentru sensibilizare respiratorie:
Nu au fost găsite date relevante
Toxicitate sistemică a organelor ţintă specifice (expunere unică)
Evaluarea datelor disponibile sugerează faptul că acest material nu este un toxic STOT-SE.
Toxicitate sistemică a organelor ţintă specifice (expunere repetată)
Pentru ingredientul(ele) activ(e):
Pe baza datelor disponibile, nu este de aşteptat ca expunerile repetate să cauzeze efecte adverse
semnificative, cu excepţia unor concentraţii foarte ridicate de aerosol. Expunerile repetate şi excesive la
aerosol pot cauza iritarea tractului respirator şi chiar decesul.
La animale, au fost raportate efecte asupra următoarelor organe:
Sange.
Rinichi.
Ficatul.
Splina.
Pe baza informaţiilor pentru componente:
Cancerigenitate
Pentru ingredientul(ele) activ(e): S-a dovedit ca a cauzat cancerul la animalele de laborator.
Toxicitate teratogenă
Pentru ingredientul(ele) activ(e): Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte referitoare la
dezvoltarea fetală.
Toxicitatea pentru reproducere
Pentru ingredientul(ele) activ(e): In studiile pe animale, s-a dovedit ca nu afecteaza reproducerea.
Mutagenicitate
Pentru ingredientul(ele) activ(e): Studiile mutatiilor genetice la animale au fost negative.
Pericol de aspirare
Bazat pe propietăţile fizice, nu pare a if un pericol de aspirare.
COMPONENTE CE INFLUENŢEAZĂ TOXICITATEA:
Bentiavalicarb-izopropil
Toxicitate acută prin inhalare
Este improbabil ca expunerile scurte (de ordinul minutelor) să cauzeze efecte adverse. O singura
inhalare prelungita (cateva ore) poate cauza efecte negative.
LC50, Şobolan, 4 o, praf/ceaţă, > 4,6 mg/l
Oxathiapiprolin
Toxicitate acută prin inhalare
Nu se așteaptă efecte adverse de la o singură expunere.
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LC50, Şobolan, 4 o, praf/ceaţă, > 5,1 mg/l
Etilhexanol
Toxicitate acută prin inhalare
O singura inhalare prelungita (cateva ore) poate cauza efecte negative. Poate cauza iritaţii
respiratorii şi crize ale sistemului nervos central. Daca materialul este incalzit sau sunt produsi
vapori se pot atinge concentratii suficient de mari care pot duce la iritarea cailor respiratorii sau alte
consecinte.
LC50, Şobolan, 4 o, praf/ceaţă, 2,17 mg/l
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt
Toxicitate acută prin inhalare
Expunerea excesivă prelungită la praf poate provoca efecte adverse. O expunere excesiva poate
cauza iritarea cailor respiratorii superioare ( nas si gat ).
Valoarea LC50 nu a fost determinată.

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE
Informații ecotoxicologice apar în această secțiune, când astfel de date sunt disponibile.
Informaţii generale
Nici un alt de efecte ecologice nu sunt de specificat în mod special.
12.1 Toxicitatea
Toxicitate acută la peşti
Ca şi produsul.
LC50, Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu), test static, 96 o, >120 mg/l, Ghid de testare OECD
203
Toxicitate acută pentru animalele nevertebrate acvatice
Ca şi produsul.
EC50, Daphnia magna (purice de apă), test static, 48 o, 17 mg/l, Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitate acută pentru alge/plante acvatice
Ca şi produsul.
ErC50, Raphidocelis subcapitata (Algă verde de apă dulce), test static, 72 o, >120 mg/l, Îndrumar de
test OECD, 201
Toxicitate pentru speciile terestre nemamifere
Ca şi produsul.
LD50 oral, Apis mellifera (albine), > 330,9µg/albină
Ca şi produsul.
contactaţi LD50, Apis mellifera (albine), 459,5µg/albină
12.2 Persistența și degradabilitatea
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Biodegradare: Dificil biodagradabil.
12.3 Potenţialul de bioacumulare
Bioacumularea: Nu se bioacumulează. Nu se aplică
12.4 Mobilitatea în sol
In condiţiile actuale de folosire produsul are unpotenţial scăzut de mobilitate în sol.
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
Acest amestec nu conţine nicio substanţă considerată ca fiind persistentă, bioacumulatoare sau
toxică (PBT). Acest amestec nu conţine nicio substanţă considerată ca fiind foarte persistentă sau
bioacumulatoare în proporţie mare (vPvB).
Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente,
bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de
0.1% sau mai mari.
12.6 Alte efecte adverse
Bentiavalicarb-izopropil
Această substanță nu este pe lista Protocolului de la Montreal privind substanțele care diminuează
stratul de ozon.
Etilhexanol
Această substanță nu este pe lista Protocolului de la Montreal privind substanțele care diminuează
stratul de ozon.
Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salt
Această substanță nu este pe lista Protocolului de la Montreal privind substanțele care diminuează
stratul de ozon.

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA
13.1 Metode de tratare a deşeurilor
Dacă deşeurile şi/sau recipienţii nu pot fi eliminaţi conformitate cu instrucţiunile de pe eticheta produsului,
eliminarea acestui material trebuie să fie făcută în conformitate cu reglementările autorităţilor locale.
Informaţiile prezentate mai jos se aplică doar materialului furnizat. Identificarea bazată pe caracteristica /
caracteristicile sau listingului ar putea să nu se aplice dacă materialul a fost folosit sau contaminat. Este
responsabilitatea generatorului de deşeuri să determine toxicitatea şi proprietăţile fizice ale materialului
generat pentru a determina identificarea corespunzătoare a deşeului şi metodele de elimiare în conformitate
cu reglementările aplicabile. Dacă materialul furnizat devine un deşeu, urmaţi toate legile regionale,
naţionale şi locale.
Alocarea definitivă a acestui material la grupul EWC corespunzător şi prin urmare codul său EWC corect vor
depinde de utilizarea dată acestui material. Contactaţi serviciile autorizate pentru evacuarea deşeurilor.
Lege 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT
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Clasificare pentru transportul rutier și feroviar (ADR / RID):
14.1 Numărul ONU
UN 3082
14.2 Denumirea corectă ONU
pentru expediţie

SUBSTANŢA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A.(Oxathiapiprolin)

14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

9

14.4 Grupul de ambalare

III

14.5 Pericole pentru mediul
înconjurător

Pe baza datelor disponibile, substanţa nu este considerată
periculoasă pentru mediu.

14.6 Precauţii speciale pentru
utilizatori

Nr.de identificare a pericolului: 90

Clasificare pentru transportul maritim (IMO-IMDG):
14.1 Numărul ONU
UN 3082
14.2 Denumirea corectă ONU
pentru expediţie

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.(Oxathiapiprolin)

14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

9

14.4 Grupul de ambalare

III

14.5 Pericole pentru mediul
înconjurător

Oxathiapiprolin

14.6 Precauţii speciale pentru
utilizatori

Ghid de Urgenţă (EmS): F-A, S-F

14.7 Transport in masă conform
Anexei I sau II al MARPOL
73/78 și codurile IBC sau
IGC

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Clasificare pentru transportul aerian (IATA/ICAO):
14.1 Numărul ONU
UN 3082
14.2 Denumirea corectă ONU
pentru expediţie

Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s.(Oxathiapiprolin)

14.3 Clasa (clasele) de pericol
pentru transport

9

14.4 Grupul de ambalare

III

14.5 Pericole pentru mediul
înconjurător

Inaplicabil.

14.6 Precauţii speciale pentru
utilizatori

Nu sunt date disponibile.

Informaţii suplimentare:
Poluanții marini cu numerele ONU alocate 3077 și 3082, în ambalaje unice sau combinate care conțin o
cantitate netă de maximum 5 l pentru lichide pe fiecare ambalaj unic sau interior sau care au o masă netă de
maximum 5 kg pentru solide pe fiecare ambalaj unic sau interior, pot fi transportați ca mărfuri nepericuloase
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în conformitate cu secțiunea 2.10.2.7 a Codului IMDG, cu dispoziția specială IATA A197 și cu dispoziția
specială ADR/RID 375.
Această informaţie nu este destinată să transmită toate cerinţele specifice de reglementare sau operaţionale
/informaţii cu privire la acest produs. Clasificările de transport pot varia în funcţie de volumul containerului
şi pot fi influenţate de variaţiile regionale sau regulamentările ţării. Sistem de informaţii suplimentare de
transport pot fi obţinute prin intermediul unei vânzări autorizate sau de la reprezentanţii serviciilor pentru
clienţi. Este responsabilitatea organizaţiei de transport să respecte toate legile aplicabile, reglementările şi
normele referitoare la transportul de materiale.

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE
15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii și al mediului specifice (specifică)
pentru substanţa sau amestecul în cauză
REACh Reglementării (EC) No 1907/2006
Acest produs conține doar componente care au fost fie pre-înregistrate, înregistrate, sunt exceptate de la
înregistrare sau sunt considerate ca fiind înregistrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1907/2006
(REACH).,Indicațiile menționate mai sus de statutul de înregistrare REACH sunt furnizate cu bună credință și
sunt considerate a fi corecte la data efectivă indicată mai sus. Cu toate acestea, nici o garanție, expresă sau
implicită, este dată. Este responsabilitatea cumpărătorului / utilizatorului de a se asigura că înțelegerea stării
de reglementare a acestui produs este corectă.
Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.
Enumerate în regulament: PERICOLE PENTRU MEDIU
Număr în regulament: E2
200 t
500 t
Informaţii suplimentare
Produsul este clasificat drept periculos în conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008.
Acest produs este în deplină conformitate cu regulamentul REACH 1907/2006/EC.
Se va lua notă de Directiva 2000/39/CE referitoare la stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter
indicativ ale expunerii profesionale.
15.2 Evaluarea securităţii chimice
Pentru o utilizare corectă şi în siguranţă a acestui produs se va referi la condiţiile de omologare indicate pe
eticheta produsului.
Evaluările securității chimice nu sunt obligatorii pentru produsele fitosanitare autorizate în conformitate cu
Regulamentul CE nr. 1107/2009.

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3.
H315
Provoacă iritarea pielii.
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Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Provoacă leziuni oculare grave.
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Nociv în caz de inhalare.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Susceptibil de a provoca cancer.
Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificarea și procedura utilizată pentru primirea clasificării amestecurilor în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr 1272/2008
Skin Sens. - 1 - H317 - Metoda de calcul
Carc. - 2 - H351 - Metoda de calcul
Aquatic Chronic - 2 - H411 - Metoda de calcul

Revizie
Număr de identificare: 011000006659 / Date initiala: 2020/10/16 / Versiune: 0.0
Revizia şi/sau reviziile cele mai recente sunt marcate de barele duble, aldine, din marginea stângă a acestui
document.
Legendă
2017/164/EU
ACGIH
Corteva OEL
RO OEL
SKIN
STEL
TWA
Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Carc.
Eye Dam.
Eye Irrit.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT SE

Europe. Directiva 2017/164/UE a Comisiei de stabilire a unei a patra liste de valori
limită orientative de expunere profesională
USA. ACGIH Valori Limită de Prag (TLV)
Corteva Occupational Exposure Limit
Norme Generale de Protecţie a Muncii - anexa nr. 31: Valora limitǎ de expunere
profesionalǎ pentru agenţii chimici
Absorbit prin piele
Valoare limitǎ - termen scurt
medie temporală de 8 ore
Toxicitate acută
Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic
Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Cancerigenitate
Lezarea gravă a ochilor
Iritarea ochilor
Iritarea pielii
Sensibilizarea pielii
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere

Text complet al altor abrevieri
ADN - Acord European privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne;
ADR - Acord European privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Şosea; AICS - Inventarul
Australian al Substanţelor Chimice; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr.
1272/2008; CMR - Substanţă toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului
German pentru Standardizare; DSL - Lista naţională a substanţelor (Canada); ECHA - Agenţia Europeană
pentru Substanţe Chimice; EC-Number - Numărul Comunităţii Europene; ECx - Concentraţie asociată cu
răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgenţă; ENCS -
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Substanţe Chimice Noi şi Existente (Japonia); ErCx - Concentraţie asociată cu răspunsul ratei de creştere
x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agencţia Internaţională pentru
Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaţia de Transport Aerian Internaţional; IBC - Codul Internaţional pentru
Construirea şi Echiparea Navelor care transportă Substanţe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din
concentraţia maximală inhibitorie; ICAO - Organizaţia Civilă Internaţională de Aviaţie; IECSC - Inventarul
Substanţelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaţionale Periculoase; IMO Organizaţia Maritimă Internaţională; ISHL - Legea Siguranţei şi Sănătăţii în Industrie (Japonia); ISO Organizaţia Internaţională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanţelor chimice existente în Coreea;
LC50 - Concentraţie letală pentru 50% din populaţia unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populaţia
unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenţia Internaţională pentru Prevenirea Poluării de la Nave;
n.o.s. - Fără alte specificaţii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentraţiei; NO(A)EL Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de
încărcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substanţelor Chimice; OECD - Organizaţia pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranţa Chimică şi Prevenirea Poluării; PBT - Substanţe
persistente, bioacumulative şi toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor şi Substanţelor Chimice;
(Q)SAR - Relaţie Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţia
Substanţelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Calea
Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fişă de securitate; SVHC substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanţelor Chimice;
TRGS - Regula Tehnică pentru Substanţe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanţele Toxice
(Statele Unite); UN - Naţiunile Unite; vPvB - Foarte persistent şi foarte bioacumulativ
Sursă de Referință și Informație
Acest SDS este pregătit de Serviciul de Reglementare a produsului și Grupul de Comunicare a Pericolelor
din informațiile furnizate de trimiteri interne în cadrul companiei noastre.
DuPont Romania SRL recomandă tuturor clienţilor sau destinatarilor acestei fişe de securitate (a
materialului) să o studieze cu atenţie şi să solicite sfatul specialiştilor, la nevoie sau în funcţie de situaţie, să
ia la cunoştinţă şi să înţeleagă datele incluse în această fişă de securitate (a materialului) şi orice pericole
asociate produsului. Informaţiile din prezentul material sunt oferite cu bună credinţă şi sunt considerate ca
fiind exacte la data efectivă indicată mai sus. Aceasta însă nu înseamnă că ele se constituie în vreo garanţie,
fie expresă, fie implicită. Criteriile de reglementare sunt supuse schimbării şi pot fi diferite în funcţie de
locaţie. Cumpărătorul/utilizatorul are obligaţia de a se asigura că activităţile sale sunt conforme cu toate
legile federale, statale, provinciale sau locale. Informaţiile de faţă se referă strict la produsul expediat.
Deoarece condiţiile de utilizare a produsului nu se află sub controlul producătorului, cumpărătorul/utilizatorul
are obligaţia de a determina condiţiile necesare utilizării în siguranţă a acestui produs. Având în vedere
proliferarea de surse de informații, cum ar fi producător-specific (M) SDS, nu suntem și nu putem fi
responsabili pentru un (M) SDS obținut din orice sursă, altele decât noi înșine. Dacă ați obținut un (M) SDS
dintr-o altă sursă sau dacă nu sunteți sigur că aveți un (M)SDS de actualitate, vă rugăm să ne contactați
pentru cea mai recentă versiune.
RO
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