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1. IDENTIFICAREA SUBSTAN łEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂłII / ÎNTREPRINDERII   
 
Informa Ńii privind produsul  
Denumirea comercială:        CLARINET  
Cod produs (UVP):               05934672 
Utilizare:                               Fungicid  
 
Produc ător:  
Bayer CropScience AG 
Alfred-Nobel-Straße 50,  
40789 Monheim am Rhein 
GERMANIA  

 
Telefon: + 49(0)2173-38-3373 
Telefax: + 49(0)2173-38-7394 
E-mail:  INFO.EHS@bayercropscience.com 
Telefon de urgenŃă: + 49(0)2133-51-4233 (Sicherheitszentrale Dormagen, Bayer AG) 
 
Distribuitor:  
S.C BAYER SRL   
Sos. Pipera nr. 42,  
Et. 1, 16&17, sector 2, 020112 Bucuresti, Romania  
Tel: +40 (021) 529 59 29, 021 529 59 27; Fax: +40 21 529 59 92;  
E-mail:marcel.oltean@bayer.com 
Telefon de urgenŃă: 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00);  
Institutul NaŃional de Sănătate Publică Bucureşti; Strada Dr Leonte Anastasievici nr 1-3; 050463 Bucureşti 
 
2.     IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
   
Clasificare produs: 
                                          Xn                                                             N 

                                                                                                    

                                                  Nociv                                                         Periculos pentru mediu 
R22 Nociv în caz de înghiŃire. 
R48/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăŃii la expunere prelungită prin înghiŃire. 
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 
acvatic. 
 
Produsul este clasificat periculos conform HG 1408/2008, HG 92/2003 şi HG 597/2007, prin aplicarea 
metodei de calcul convenŃional.   
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3. COMPOZIłIE / INFORMAłII PRIVIND COMPONENłII (INGREDIENTELE) 
        
Caracterizare chimic ă 
Suspensie concentrată (SC);  
ConŃine: 14,29% pirimetanil (150 g/l), 4,76 fluquinconazol (50 g/l). 
 
Compone Ńi periculo şi 
 Nr. 
Crt. 

Denumire chimic ă Nr. CAS / 
 Nr. EINECS  

Simbol Fraze R Concentra Ńie 
[%] 

1. Pirimetanil 53112-28-0 
 - 

N R51/53 14,29 

2. Fluquinconazol 136426-54-5 
- 

T, N R21,R23/25,R38, 
R48/25,R50/53 

  4,76 

Lista frazelor de risc se regăseşte în secŃiunea 16. 
 

4.  MĂSURI  DE  PRIM  AJUTOR 
 
Informa Ńii generale:  
Simptomele de intoxicare (otrăvire) pot să apară la câteva ore de la expunere.  
ScoateŃi imediat hainele contaminate şi eliminaŃi-le în siguranŃă. 
 
Inhalare:  
ScoateŃi persoana la aer curat. Dacă simptomele persistă, solicitaŃi  asistenŃă medicală.  
 
Contactul cu pielea:  
SpălaŃi cu apă şi săpun. Dacă apar simptome de intoxicaŃie, solicitaŃi asistenŃă medicală.  
 
Contactul cu ochii:   
ClătiŃi imediat cu multă apă pe sub pleoape, Ńinând ochii deschişi, cel puŃin 15 minute. ÎndepărtaŃi dacă 
există lentilele de contact, în primele 5 minute, apoi continuaŃi clătirea ochilor.  
SolicitaŃi asistenŃă medicală de specialitate (oftalmolog), dacă iritaŃia se dezvoltă şi persistă. 
 
înghi Ńire:     
ÎnduceŃi voma numai în următoarele cazuri: 1) pacientul este complet conştient; 
2) ajutorul medical nu este imediat disponibil; 3) a fost înghiŃită o cantitate mare de produs (mai mult de o 
înghiŃitură); 4) timpul scurs de la ingestie este sub 1 oră. 
Voma nu trebuie să ajungă în tractul respirator. 
ClătiŃi gura cu multă apă şi beŃi apa în înghiŃituri mici. AdministraŃi cărbune medicinal. 
 
Notă pentru specialist: 
Simptome: dificultăŃi la respiraŃie, colaps circulator. 
 
Riscuri: 
ÎnghiŃirea poate afecta ficatul. 
Intoxicarea afectează sistemul nervos central. 
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Tratament: 
Dacă produsul a fost înghiŃit, se fac spălături stomacale folosind şi cărbune medicinal. 
Simptomele de otrăvire pot să apară după câteva ore de la înghiŃire. 
Victima trebuie supravegheată de medic cel puŃin 48 ore. 
SupravegheaŃi atent funcŃiile ficatului. 
MonitorizaŃi funcŃiile respiratorie, cardiacă şi sistemul nervos central. 
 

 5. MĂSURI DE STINGERE  A INCENDIILOR 
 
Medii de stingere adecvate:  
UtilizaŃi apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon (CO2), pulberi chimice uscate.  
 
Echipament special de protec Ńie pentru pompieri:   
Costum complet de protecŃie şi aparat de respiraŃie autonom. 
Echipamentul de protecŃie trebuie să fie conform HG 160/2007.  
 
Informa Ńii suplimentare: 
LuaŃi măsuri de protecŃie adecvate situaŃiei concrete. 
ÎndepărtaŃi containerele cu produs din zona incendiului sau răciŃi cu apă containerele aflate în pericol 
pentru a evita creşterea presiunii în interiorul acestora datorită căldurii. 
 

 6. MĂSURI  ÎN CAZUL PIERDERILOR  ACCIDENTALE 

 
Precau Ńii personale: 
UtilizaŃi echipament personal de protecŃie. 
 
Precau Ńii privind mediul:  
Nu permiteŃi ca produsul să se scurgă în ape de suprafaŃă, canalizare sau ape de adâncime. 
Dacă produsul a contaminat cursurile de apă, lacurile sau sistemele de canalizare, anunŃaŃi  
autorităŃile competente. 
 
Metode de cur ăŃare: 
ColectaŃi produsul scurs cu un material absorbant inert (de ex. nisip, silicagel, liant acid, liant universal). 
PăstraŃi în containere adecvate, închise, în vederea eliminării. 
 
Alte informa Ńii: 
Pentru informaŃii privind echipamentul de protecŃie personală, vezi secŃiunea 8. 
Pentru informaŃii privind eliminarea deşeurilor, vezi secŃiunea 13. 
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 7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

 
Manipulare:   
Informa Ńii privind manipularea în siguran Ńă: 
Pentru  echipamentul de protecŃie personală, vezi secŃiunea 8. 
AsiguraŃi o ventilaŃie adecvată cu evacuare la locul de muncă. 
   
Informa Ńii privind protec Ńia împotriva incendiului şi exploziei: 
Nu sunt necesare măsuri speciale.  
 
Depozitare:   
Cerin Ńe privind zona de depozitare şi containerele: 
DepozitaŃi produsul în containere originale.  
PăstraŃi în containere închise etanş, în zone uscate, reci şi bine ventilate. 
 
Informa Ńii privind depozitarea în comun cu alte produse: 
Nu depozitaŃi alături de alimente, băuturi şi hrana pentru animale. 
 
Stabilitatea la depozitare: 
Perioada de depozitare:                         24 luni 
Temperatura de depozitare:                  < 300C  
 
VariaŃii de temperatură permise:            0 - 300C ProtejaŃi împotriva îngheŃului. 
                                                          
      

 8. CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECłIA PERSONALĂ 

 
Limitele ocupa Ńionale  de expunere conform Legii 319/2006   privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi 
HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinŃelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea 
protecŃiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenŃa agenŃilor chimici-anexa 1. 
 
Componen Ńi  fără limite ocupa Ńionale de expunere. 
 
Echipament personal de protec Ńie: 
În condiŃii normale de manipulare şi utilizare respectaŃi instrucŃiunile înscrise pe etichetă/ambalaj.  
În alte cazuri este recomandat ca utilizatorul să respecte măsurile de protecŃie descrise în continuare.   
 
Protec Ńia respiratorie:  
Nu este necesar echipament de protecŃie respiratorie în condiŃiile de lucru recomandate. 
ProtecŃia respiratorie trebuie să fie asigurată pentru evitarea oricărui risc secundar care poate să   
apară în timpul unor activităŃi de scurtă durată, chiar dacă s-au luat toate măsurile de reducere a  
expunerii la surse (cum ar fi izolarea locului de muncă şi/sau ventilaŃia locală cu extracŃia aerului).   
RespectaŃi  întotdeauna instrucŃiunile producătorului în ceea ce priveşte modul de folosire şi de întreŃinere 
a aparatelor de protecŃie  respiratorie. 
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Protec Ńia mâinilor:   
PurtaŃi mănuşi de protecŃie  conform  SR EN 374-3 din următoarele materiale: Cauciuc nitrilic: grosime ≥ 
0,40 mm. SpălaŃi mănuşile contaminate. Dacă mănuşile nu pot fi curăŃate, sau sunt contaminate în 
interior, sau perforate, schimbaŃi imediat mănuşile care se elimină ca deşeu. 
SpălaŃi mâinile înainte de a mânca, bea, fuma, sau a utiliza toaleta. 

 
Protec Ńia ochilor:   
PurtaŃi ochelari de protecŃie (factor de protecŃie 5 sau echivalent), conform SR EN 166. 
 
Protec Ńia corpului:   
PurtaŃi echipament de protecŃie standard,  de tip 6. 
Dacă este posibil, purtaŃi două rânduri de îmbrăcăminte.  
Este indicat a se purta o salopetă din poliester/bumbac sub costumul de protecŃie chimică;  
este indicat a se spăla frecvent echipamentul de protecŃie la o curăŃătorie chimică specializată. 
 
Măsuri de protec Ńie şi igien ă:   
łineŃi produsul departe de hrană, băuturi şi hrana pentru animale. 
EvitaŃi contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. 
ÎndepărtaŃi imediat hainele contaminate cu produs şi curăŃaŃi-le bine înainte de reutilizare. 
SpălaŃi mâinile la sfârşitul lucrului; dacă este necesar faceŃi duş.  
   
 9. PROPRIETĂłI  FIZICE ŞI CHIMICE                                    

 
Aparen Ńă 
Stare fizică:                                              lichid, suspensie 
Culoare:                                                   alb spre bej 
Miros:                                                       uşor, caracteristic 
 
Date privind siguran Ńa 
pH:                                                           4,5 – 6,0 la 100% la 200C 
 
Punct/domeniu de fierbere:                     aprox. 100 0C 
 
Punct de inflamabilitate:                          Nu are punct de inflamabilitate- determinarea a fost condusă până 

la punctul de fierbere. 
 
Combustibilitate (solid, gaz):                   Produsul nu este combustibil.  
 
Densitate:                                                aprox. 1,06 g/cm3  la  200C                                                        
 
Solubilitate în apă:                                   dispersabil 
 
Coeficient de partiŃie (n-octanol/apă):      log Pow = 2,48 
                                                                 Valoarea menŃionată se referă la substanŃa activă pirimetanil 
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Coeficient de partiŃie (n-octanol/apă):      log Pow = 3,24 
                                                                 Valoarea menŃionată se referă la substanŃa activă flucuinconazol 
 
Vâscozitate, dinamică:                              70 – 150 mPa.s la 200C 
                                                                  Gradient de viteză 100/s 
 
Alte informaŃii:                                           Acest produs nu este combustibil. 
 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 
ReacŃii periculoase:                             Nu se produc reacŃii periculoase în condiŃiile de manipulare şi 
                                                              depozitare indicate în instrucŃiuni. 
                                                              Produsul este stabil în condiŃiile de depozitare recomandate. 
 

 11. INFORMAłII TOXICOLOGICE 
 
Toxicitatea acut ă, oral ă:                       LD50 (şobolan)  956 - 1100 mg/kg 
                                                                Testul s-a efectuat pe un produs similar                          
 
Toxicitatea acut ă, piele:                        LD50 (şobolan) > 4000 mg/kg 
                                                                Testul s-a efectuat pe un produs similar                          
 
Iritarea pielii:                                          Nu este iritant pentru piele (iepure). 
                                                               Testul s-a efectuat pe un produs similar                          
 
Iritarea ochilor:                                       Uşor efect iritant (iepure); nu este necesară indicarea pe etichetă. 
                                                                Testul s-a efectuat pe un produs similar                          
  
Sensibilizare:                                          Nu este sensibilizant (porc guinea) 
                                                                Metoda OECD 406, testul Magnusson-Kligman 
                                                                Testul s-a efectuat pe un produs similar         
                  
Repetarea dozei de toxicitate:             NOEL: 0,31 mg/kg , Oral  (şobolan), Timp de expunere: 1 an   
                                                                Valoarea menŃionată se referă la substanŃa activă fluquinconazol 
 

 12. INFORMAłII  ECOLOGICE 

 
Biodegradabilitate:          Nu este uşor biodegradabil. 
                                           Valoarea menŃionată se referă la substanŃa activă fluquinconazol 
                                           EC-Metoda C.4-C:CO2 Test de evoluŃie(Test Sturm)/OECD 301 B. 
 
Biodegradabilitate:           Nu este uşor biodegradabil. 
                                           Valoarea menŃionată se referă la substanŃa activă pirimetanil. 
                                           EC-Metoda C.4-C:CO2 Test de evoluŃie(Test Sturm)/OECD 301 B. 
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Efecte ecotoxice: 
Toxicitate acută peşti:        LC50 (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)) 72,5 mg/l 
                                           Timp expunere: 96 ore 
                                           Testul s-a efectuat pe un produs similar. 
 
Toxicitate la daphnia:         EC50 Daphnia magna (purici de apă)  17 mg/l 
                                           Timp de expunere: 48 ore    
                                           Testul s-a efectuat pe un produs similar. 
                                            
Toxicitate la alge:               IC50 (Selenastrum capricornutum)  2,41 mg/l 
                                           Timp expunere: 72 ore 
                                           Testul s-a efectuat pe un produs similar. 
                                                                                           

13. CONSIDERAłII PRIVIND ELIMINAREA 

 
Deşeuri de produs: 
Nu depozitaŃi deşeul alături de gunoiul menajer. Nu permiteŃi ca deşeurile să ajungă în sistemul de 
canalizare. Eliminarea deşeului de produs se va face conform legislaŃiei şi normelor în vigoare, dacă este 
necesar, după consultarea unui operator autorizat responsabil cu eliminarea deşeurilor. 
 
Legisla Ńia privind eliminarea de şeurilor:   
OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001; 
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări prin legea 
465/2001; 
HG128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005; 
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor; 
HG 349/2005  privind depozitarea deşeurilor; 
HG 856/ 2002  privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase. 
HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României  
HG 427/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.  
 
Ambalaje contaminate: 
EvitaŃi re-utilizarea containerelor pentru depozitarea altor produse. 
Containerele care conŃin urme de produs trebuie eliminate ca deşeuri periculoase. 
 
Legisla Ńia conform c ăreia se elimin ă ambalajele de produs: 
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de  ambalaje.   
HG 1872/2006 pentru modificarea şi completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor  
şi deşeurilor de ambalaje    
   
Codul pentru de şeul de produs:  02 01 08 pentru deşeuri agrochimice conŃinând substanŃe periculoase. 
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14. INFORMAłII PRIVIND TRANSPORTUL  

 
Transport ADR/RID/ADNR : 
Nr. UN:                              3082  
Etichete:                             9 
Grupa de ambalaj:             III   
Nr. de pericol:                    90   
Descrierea produsului :     SUBSTANłĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S.  
                                          (SOLUłIE DE  FLUCUINCONAZOL, PIRIMETANIL) 
 
Transport IMDG: 
Nr. UN:                               3082  
Etichete:                             9 
Grupa de ambalaj:             III   
EmS:                                  F-A , S-F 
Poluant marin:                   da  
Descrierea produsului :     SUBSTANłĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S.  
                                          (SOLUłIE DE  FLUCUINCONAZOL, PIRIMETANIL) 
 
Transport IATA : 
Nr. UN:                               3082  
Etichete:                             9 
Grupa de ambalaj:             III   
Nr. de pericol:                    90   
Descrierea produsului :     SUBSTANłĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S.  
                                          (SOLUłIE DE  FLUCUINCONAZOL, PIRIMETANIL) 
 

15. INFORMAłII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE 
 
Clasificare: 
Produsul este clasificat periculos conform HG 1408/2008, HG 92/2003 şi HG 597/2007, prin aplicarea 
metodei de calcul convenŃional. 
 
Componen Ńi periculo şi care determin ă etichetarea:  

  Con Ńine:   Fluquinconazol (Nr. cas: 136426-54-5) 
 
Simbolul de pericol din propriet ăŃile fizice :              -    
                                                                                      Xn 

Simbolul de pericol privind s ănătatea :                       

                                                                                  Nociv 
 
 
 
 

 



Bayer CropScience 
FIŞĂ CU DATE  DE  SECURITATE       
conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006 

 
CLARINET                                                                                    Page 9 of 11   
Versiunea 1/EU                                                                                                          Data reviziei: 22.08.2007 
102000000651                                                                                                                      Data imprimării:  
                                                                                                                      Versiunea română armonizată: 10.09.2010 
 

 
 

 
                                                                                       N 

Simbolul de pericol pentru mediu:                                

                                                                                Periculos pentru mediu  
 
Fraze de risc: 
R22 Nociv în caz de înghiŃire.  
R48/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăŃii la expunere prelungită prin înghiŃire. 
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 
acvatic. 
 
Fraze de siguran Ńă:    
S35 A nu se arunca acest produs şi recipientul său decât după ce s-au luat toate precauŃiile. 
S57 A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului    
înconjurător.  
 
Etichetare suplimentar ă: 
Pentru a se evita orice risc pentru om şi mediu, se completează eticheta cu instrucŃiunile de utilizare. 
 
Reglement ări na Ńionale:        
Regulamentul (CE) nr.1907/2006 - REACH. 
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substan Ńelor periculoase; 
HG 92/2003 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase;  
HG 597/2007 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea preparatelor chimice periculoase aprobată prin HG92/2003. 
Regulament 552/2009  de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 – REACH 
privind „Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață şi utilizarea anumitor substanŃe, amestecuri 
şi articole periculoase  
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili. 
HG 371/2010  pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în 
anumite activitati şi instalatii. 
Legea 360/2003 privind regimul substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase;  
Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanŃelor şi 
preparatelor chimice periculoase; 
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinŃelor minime de securitate şi sănătate pentru protecŃia lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea  la agenŃi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. 
HG 882/2007 privind desemnarea autorităŃilor competente pentru aplicarea regulamentului (CE) 
nr.1907/2006/CE - REACH. 
REGULAMENTUL (CE) NR. 1336/2008  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea 
adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substantelor şi a amestecurilor. 
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HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, 
de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a 
directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei 
HG 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substantelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 
67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006  

REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
și restricționarea substanțelor chimice (REACH) 
 
Restric Ńii la introducerea pe pia Ńă şi utilizare, Regulament 552/2009: 
Produsul nu conŃine substanŃe restricŃionate. 
  

 16. ALTE INFORMAłII 

 
Fraze de risc ale componen Ńilor men Ńionate în sec Ńiunea 3:  
R21 Nociv în contact cu pielea. 
R23/25 Toxic prin inhalare şi prin înghiŃire. 
R38 Iritant pentru piele. 
R48/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăŃii la expunere prelungită prin înghiŃire. 
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic. 
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 
acvatic. 
 
InformaŃiile din această Fişă cu Date de Securitate sunt în concordanŃă cu testele pentru chimicale 
stabilite de Regulamentul (CE) nr.1907/2006. 
Această Fişă cu Date de Securitate completează instrucŃiunile de utilizare dar nu le înlocuieşte. 
InformaŃiile conŃinute de această Fişă se bazează pe cunoştinŃele disponibile în momentul elaborării. 
Utilizatorul trebuie informat asupra posibilelor riscuri care pot apărea în timpul utilizării produsului în alte 
scopuri, altele decât cele propuse. InformaŃiile de mai sus sunt completate cu legislaŃia EEC.   
Ea nu scuteşte utilizatorul de consultarea şi aplicarea altor regulamente naŃionale adiŃionale în vigoare. 
 
Capitolele revizuite faŃă de versiunea anterioară sunt marcate pe margine. 
 
Această versiune înlocuieşte toate ediŃiile precedente.  
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CLARINET 
Con Ńine:   Fluquinconazol (Nr. cas: 136426-54-5) 

 
         Xn                                                                    N 

                                                         
         Nociv                                                                Periculos pentru mediu 
 
R22 Nociv în caz de înghiŃire.  
R48/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăŃii la expunere prelungită prin 
înghiŃire. 
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen 
lung asupra mediului acvatic. 
 
S35 A nu se arunca acest produs şi recipientul său decât după ce s-au luat toate 
precauŃiile. 
S57 A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea oricărei 
contaminări a mediului înconjurător.  
 
Etichet ă   CE                                       ... l                (52x74 mm) 

  Termen de valabilitate: ...  ani de la data fabricaŃiei 

 

Distribuitor:   S.C BAYER SRL  

Sos. Pipera nr. 42, 
Et. 1, 16&17, sector 2, 020112 Bucuresti, Romania  

Tel: +40 (021) 529 59 29, 021 529 59 27; Fax: +40 21 529 59 92; 
E-mail:marcel.oltean@bayer.com 

Telefon de urgenŃă: 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00);  
Institutul NaŃional de Sănătate Publică Bucureşti; Strada Dr Leonte Anastasievici nr 

1-3; 050463 Bucureşti 
Produc ător:  Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 

40789 Monheim am Rhein, GERMANIA 
 


