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DEPARTAMENTUL PRODUSELOR AGRICOLE

FIRMA: Telefon de urgenţă: 
Du Pont de Nemours (Franţa) S.A. (00 33 1) 45 50 65 50/ 45 50 64 43
137, rue de l’Universite (0925) 37331
F- 75334 Paris Cedex 07/ Franţa 

 

    DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI:    ALERT* (DPX-N7872-162)

    UTILIZARE FINALĂ: fungicid 
 

1.1. Caracterizare chimică 

       Denumirea uzitată:  CAS- Nr. EINECS- Nr. EC – 
Nr. 
       Flusilazol (s.a.) 125-131 g/l (11 greutate %) 85509-19-9 403-250-2
       Carbendazim (s.a.) 250-265 g/l (23 greutate %) 10605-21-7 234-232-0 613-048-00-8
       Xilen (5-20 greutate %) 1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 
(Nota C)
     
      Denumirea chimică: 
      Carbendazim: metil-2-benzimidazol carbamat
      Flusilazol: 1-[[bis(4-fluorofenil) metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazol

1.2.  Forma: lichid 1.3. Culoare: alb murdar   1.4. Miros: uşor aromat 
      

2.    DATE FIZICE ŞI DE SECURITATE Testate in concordanta cu:  

2.1. Schimbarea stării fizice: 
       Punctul de fierbere:  n.e.d.

2.2. Densitatea: (20° C) 1,10-1,13 kg/l

2.3. Presiunea vaporilor: n.e.d. 

2.4. Vâscozitatea:  (20° C) 1500-3000 mPas (6 rpm)
  750-1500 mPas (30 rpm)

2.5. Solubilitatea în apă:  n.e.d. 

2.6. Valoarea pH: (la 10 g/l H2O) (20° C) 5,0-7,0

2.7. Punct de inflamabilitate: 33° C

2.8. Temperatura de auto-aprindere: > 500° C (xilen)

2.9.  Limite de explozie: - inferioară: 1-7 g/l  (xilen)
- superioară: 

2.10. Descompunerea termică: Nu se descompune daca este depozitat şi aplicat conform instrucţiunilor. Stabil până la aproximativ 
150° C. 

2.11. Produse de descompunere accidentală: oxizi de carbon, oxizi de nitrogen (NOx) 

2.12. Reacţii accidentale: Incompatibil cu acizi tari şi agenţi de oxidare. Se descompune prin reactie cu soluţii alcaline. 

2.13. Informatii suplimentare: Vaporii pot forma amestecuri explozive in aer. Încălzirea poate elibera vapori care pot lua foc.

n.a. = nu se aplică (s.a.) = substanţa activă 
n.e.d.= nu exista date disponibile  

n.r. = nu este reglementat ® Marcă înregistrată DU PONT 
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       DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI:   ALERT* (DPX-N7872-162)

 

3.  TRANSPORTUL UN – Nr. 1993

     Numar ICAO Nr. UN 1993 Clasa 3 –ICAO Subriscuri ICAO:
     Grup de ambalare ICAO: III Etichete ICAO: 3 (Lichid inflamabil)
     Denumire corespunzătoare pentru transport: Lichide inflamabile, n.o.s. (10% xilen)

     Clasa 3 ADR/RID: Articolul 31(c) ADR/RID Etichete 3- ADR/RID
     TREM-CARD R30G35 HI: 30 SI: 1993 (Lichid inflamabil)
      Denumire corespunzătoare pentru transport: Amestec conţinând xilen, 3,31 (c), ADR 

    IMO Clasa 3.3 IMDG Pag 3345 Etichete- IMO (Lichid inflamabil)
    Numar IMO: UN MFAG 310 EmS 3.07 POLUANT MARIN
    Grup de ambalare IMO: III  
    Denumire corespunzătoare pentru transport: Lichide inflamabile, n.o.s. (23% carbendazim in 10% soluţie xilen). 

     4. REGLEMENTĂRI 

         Conform Directivei CE 78/631 (pesticide), revizuită, produsul trebuie să fie clasificat şi etichetat după cum urmează:

        Conţine:           Flusilazol, carbendazim, xilen 
        Simbol(uri)            Xn- Periculos

     Frază(e) cu R         R40/22 – Periculos: posibil risc de efecte ireversibile dacă este înghiţit
                                    R36/38 – Iritant pentru ochi şi piele 
             R10- Inflamabil 

      Frază(e) cu S         S2- Nu permiteţi accesul copiilor 
                                   S13- Nu permiteţi contactul cu produse alimentare, băuturi sau cu produse pentru hrana animalelor
                                   S20/21 – La folosire, nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi.
                                   S44- Dacă nu vă simţiţi bine, cereţi sfatul medicului (arătaţi această etichetă dacă este posibil) 
           S60- Acest material şi/sau containerul său trebuie degajate ca deşeu periculos. 

5. MĂSURI DE PROTECŢIE, DEPOZITARE ŞI MANIPULARE

5.1. Măsuri tehnice de protecţie: Păstraţi containerele bine închise în locuri uscate, răcoroase şi bine ventilate.

5.2. Echipament de protecţie individual: 
       Respiraţie: mască de gaze cu filtru A1
       Ochi:  ochelari de protecţie pliaţi foarte strâns
       Protecţia mâinilor: mănuşi rezistente la solvenţi (din cauciuc butilic). Evitaţi neoprenul şi mănuşile din cauciuc natural. 
       Altele: costum de protecţie 

5.3. Igiena industrială: Spălaţi mâinile înaintea pauzelor şi imediat după manipularea produsului.

5.4. Protecţia împotriva focului sau exploziilor: Evitaţi apropierea de căldură şi surse de aprindere. Nu fumaţi. 

5.5. Degajarea deşeurilor: În concordanţă cu regulamentele locale şi naţionale. Acestea trebuie incinerate într-o fabrică de incinerare 
corespunzătoare, autorizată de autorităţile competente. Nu refolosiţi containerele goale. Nu contaminaţi bălţile, căile de apă sau 
canalele de scurgere cu containere folosite sau agenţi chimici. Nu permiteţi ca material rezultat din produs să contamineze apele 
freatice.
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6. MĂSURI ÎN CAZ DE ACCIDENTE SAU INCENDIU 

6.1. După deversare /scurgere/scurgeri de gaze: Nu amestecaţi cu apă. Absoarbeţi lichidul cu material absorbant inert. Introduceţi în 
containere corespunzătoare pentru deşeuri. Folosiţi echipament individual de protecţie.

6.2. Mediul de stingere potrivit: spray de apă, agenţi chimici uscaţi 
       A nu se folosi: jet de apă de volum mare (risc de contaminare) 

6.3. Primul ajutor: 
Inhalare: Scoateţi persoana afectată la aer curat. Administraţi oxigen sau respiraţie artificială dacă este necesar. Consultaţi medicul, 
în cazul unei expuneri semnificative.

Contactul cu pielea: Spălaţi imediat cu săpun şi multă apă. Dacă iritarea pielii persistă, chemaţi un medic. 

Contactul cu ochii: Clătiţi imediat cu multă apă pentru cel puţin 15 minute. Ţineţi ochii larg deschişi în timpul clătirii. Consultaţi 
medicul specialist. 

Ingestia: Nu induceţi voma fără sfatul medicului. Nu administraţi niciodată nimic pe cale bucală unei persoane inconştiente. 
Consultaţi medicul.

6.4. Informaţii suplimentare: În caz de incendiu, purtaţi mască de gaze. Nu contaminaţi apa. 

   7. INFORMAŢII PRIVIND TOXICITATEA 

    Risc posibil de efecte ireversibile. Este nociv dacă este înghiţit. Produce iritaţie asupra pielii sau ochilor. 

LD50/oral/şobolan = > 2000 mg/kg
       LD50/dermal/iepure = > 2000 mg/kg
       ALC/inhalare/1h/şobolan= > 5,9 mg/l (carbendazim) 

     Limita de expunere acceptabilă a firmei Du Pont la flusilazol este: AEL(8-h TWA) = 0,5 mg/m3; Du Pont (1989)
     Limita de expunere acceptabilă a firmei Du Pont la carbendazim este: AEL(8-h şi 12-h TWA; pulbere totală) = 5 mg/m3; Du Pont 

(1991)
 

8. INFORMAŢII PRIVIND EFECTELE ECOLOGICE 

Toxicitate asupra peştilor:    
 
 Flusilazol: LC50/96h/ peştele de apă dulce bluegill = 1,7 mg/l       

LC50/96h/păstrăvul curcubeu = 1,2 mg/l     
Carbendazim: LC50/96h/peştele de apă dulce bluegill = > 1,25 mg/l

LC50/96h/păstrăvul curcubeu = 0,36 mg/l
 
Toxicitatea asupra păsărilor:        

Flusilazol: LC50/ 8 zile/Raţa Mallard = 1584 mg/kg
Carbendazim: LC50/ 8 zile/ prepeliţa albă => 10000 mg/kg (tribenuron metil)

 

9. INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Aceste informaţii sunt raportate numai la materialul descris mai sus şi nu sunt valabile în combinaţie cu orice alt material sau în orice 
proces. Datele nu trebuie considerate o garanţie sau specificaţie de calitate şi noi nu ne asumăm nici o răspundere în legatură cu 
folosirea lor. 


