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DEPARTAMENTUL PRODUSELOR AGRICOLE

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARAŢIA ŞI FIRMA/ÎNTREPRINDEREA 

Codul produsului: B10474623

Denumirea produsului: EQUATION* PRO    

Furnizor: Telefon de urgenţă: 
Du Pont Agro Hellas S.A. (1) 7793777 (Centrul Grecesc de Intoxicare) 
12, Solomou Street (33) (0)3 28 27 37 00 (franceză) 
152 32 HALANDRI /ATENA, GRECIA (49) (0) 6102 17777 (germană)   

688.9777 – 9778 (44) (0) 2871 861 313 (engleză)
 

2. COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII PRIVIND INGREDIENŢII  

    Sinonime: DPX - KX007- 5, Iteral   

    Componente periculoase:      Greutate % CAS–Nr.   EC- Nr. Index- Nr. 
    Cimoxanil (substanţă activă)           30 57966 –95-7 261- 043-0 616- 035 – 00-5 
    Famoxadon (substanţă activă)           22,5 131807- 57-3

    Clasificare: 
    Cimoxanil Xn; R22- R43; N; R50/53 

    Denumirea chimică a substanţei: 
    Cimoxanil; 1-(2-ciano-2-metoxiiminoacetil)-3-etiluree 
    Famoxadon; 3 – anilino-5-metil –5 – (4-fenoxifenil) –1,3,- oxazolidin – 2,4 - dion     

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

   Cele mai importante pericole: Periculos dacă este înghiţit. 

   Pericole specifice: Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

    
 4.  MĂSURI DE PRIM 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. 

      Contactul cu ochii: Clătiţi imediat cu multă apă, precum şi sub pleoape, pentru un interval de cel puţin 15 minute. Dacă iritarea ochilor persistă, 
consultaţi medicul specialist. 

      Ingestia: Beţi 1 sau 2 pahare cu apă. Induceţi voma, dar numai dacă victima este complet conştientă. Chemaţi medicul imediat. Nu administraţi 
niciodată nimic pe cale bucală unei persoane inconştiente. 

     

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

    Mediul de stingere potrivit: apă pulverizată, spumă, pulbere uscată, dioxid de carbon (CO2). 
    Mediul de stingere care nu trebuie folosit din motive de siguranţă: jet cu volum mare de apă (risc de contaminare)
    Echipament special de protecţie pentru pompieri: În caz de incendiu, pompierii trebuie să poarte măşti de gaze.
    Metode specifice: (în caz de incendii de mică amploare) Dacă zona este puternic expusă la flăcări şi dacă condiţiile o permit, lăsaţi focul să se
    stingă de la sine, deoarece apa ar putea mări suprafaţa contaminată. Containere reci/ rezervoare cu jet de apă.

     * Marcă înregistrată DuPont                                        
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6. MĂSURI PENTRU EVITAREA ELIBERĂRII ACCIDENTALE DE PRODUS 

    Măsuri de precauţie individuale: Folosiţi echipament de protecţie individual. 

    Precauţii privind mediul: Nu aruncaţi produsul în ape de suprafaţă sau în sistemul sanitar de canalizare. 

    Metode de curăţare: Curăţaţi prompt cu mătura sau aspiratorul. Folosiţi aspiratoare industriale autorizate pentru îndepărtare. Introduceţi în 
    containere corespunzătoare pentru deşeuri. 

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

   Manipulare 
   Măsurile tehnice/Precauţii: Asiguraţi ventilaţia corespunzătoare, mai ales în locurile  în locurile unde se formează praf. 
   Recomandări pentru manipularea în siguranţă: Feriţi-vă de surse de căldură sau de aprindere. Evitaţi formarea prafului în spaţiile închise. 

   Depozitare 
   Măsuri tehnice/ Condiţii de depozitare: Păstraţi containerele închise etanş în locuri uscate, răcoroase şi bine ventilate. Depozitaţi produsul în 
   locuri la care au acces numai persoane autorizate.
   Produse incompatibile: Nu sunt materiale care trebuie specificate în mod special. 
   Materialul de ambalare: Nu sunt materiale care trebuie specificate în mod special. 

   Informaţii suplimentare: Nu permiteţi accesul copiilor. 

    
  8.  PREVENIREA EXPUNERII/ PROTECŢIA INDIVIDUALĂ   

       Măsuri tehnice: Asiguraţi ventilaţia corespunzătoare, mai ales în spaţiile închise. 

       Parametri de control: 
       Cymoxanil; limita de expunere acceptată a firmei DuPont: AEL (8-h şi 12-h TWA) = 2 mg/m3; DuPont (1999)   
       Famoxadon; limita de expunere acceptată a firmei DuPont: AEL (8-h şi 12-h TWA) = 2 mg/m3; DuPont (1999) 

       Echipament de protecţie individuală
       Protecţie respiratorie: mască de gaze cu filtru P1
       Protecţia ochilor: ochelari de protecţie 
       Protecţia mâinilor: mănuşi de protecţie. 
       Protecţia pielii şi a corpului: costum de protecţie.  

       Măsuri de igienă: 
       Evitaţi contactul cu produse alimentare sau cu alimente pentru hrana animalelor. Spălaţi mâinile înaintea pauzelor şi imediat după 
       manipularea produsului. În timpul folosirii produsului, nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi.
     

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE    Testate în conformitate cu: 

    Aspect 
    Forma: solidă (granule uscate dispersabile în apă) 
    Culoare: maro  
    Miros: dulce 

    pH:  (20° C)  (la 10 g/l H20) 5 - 7 
    Punct de inflamabilitate: nu se aplică
    Proprietăţi explozive: nu există date disponibile 
   Temperatura de autoaprindere: > 360° C

      
   Densitate specifică în vrac: 580 kg/m3 
   Solubilitate: 
                    - solubilitatea în apă dispersabilă 
    Limite de explozie: 
                    - mai scăzute 0,046 g/l
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10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

   Stabilitate: Nu se descompune, dacă este depozitat şi aplicat conform instrucţiunilor. 
   
   Condiţii care trebuie evitate: Protejaţi împotriva aerului umed şi apei. 

   Produse de descompunere accidentală: oxizi de carbon, oxizi de nitrogen.   

    
  11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

       Toxicitate acută: 

       Produs formulat 
       LD50/oral/şobolan = 1333 mg/kg
       LD50/dermal/iepure = > 5000 mg/kg
       LC50/inhalare/1h/şobolan = > 5,06 mg/l (cimoxanil)    
       LC50/inhalare/4h/şobolan = > 5,3 mg/l (famoxadon)

       Efecte locale: 
       Iritaţia ochilor: Nu este iritant pentru ochi. 
       Iritaţia pielii: Nu cauzează iritaţia pielii. 

       Efecte specifice: Este nociv dacă este înghiţit. 

       Sensibilizare: Nu a dus la sensibilizarea animalelor de laborator.    

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 

    Efecte de ecotoxicitate:  

    Produs formulat: 
    Toxicitatea asupra peştilor şi faunei acvatice: 
                        LC50/96h/păstrăv curcubeu = 0,040 mg/l
                        EC50/48h/dafnia = 0,054 mg/l

    Toxicitatea asupra algelor:           EC50/72h/alge = 5,59 mg/l 

    Cimoxanil:  
    Toxicitatea asupra păsărilor:        LC50/ 8 zile/ prepeliţa albă = > 2250 mg/kg 

LC50/ 8 zile/ raţa mallard = > 2250 mg/kg

     Bioacumulare: log POW = 0,66 (pH7) 

     Persistenţa şi degradabilitatea: Conform rezultatelor testelor de biodegradabilitate, acest produs nu este uşor biodegradabil. 

     Famoxadon:  
     Toxicitatea asupra păsărilor:        LC50/ 5 zile/ raţa mallard = > 5620 ppm 

        LC50/ 5 zile/ prepeliţa albă = > 5620 ppm
  
      Bioacumulare: log POW = 4,65 (pH7)

      Persistenţa şi degradabilitatea: Conform rezultatelor testelor de biodegradabilitate, acest produs este considerat a fi uşor biodegradabil.
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 13. CONSIDERAŢII PRIVIND DEGAJAREA DEŞEURILOR  

   Deşeurile rezultate din reziduuri /produse nefolosite: În concordanţă cu regulamentele locale şi naţionale. Acestea trebuie incinerate într-o 
fabrică 
   de incinerare corespunzătoare, autorizată de autorităţile competente. Nu contaminaţi apele de suprafaţă.Nu permiteţi ca material rezultat din 
   produs să contamineze apele freatice.

   Ambalajele contaminate: Nu refolosiţi containerele goale. Nu contaminaţi bălţile, căile de apă sau canalele de scurgere cu containere folosite 
sau 
   agenţi chimici.
 

   
   14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL UN –Nr.: 3077 

          ADR/RID 
               Clasa: 9 Articol: 12 (c) CARD-TREM: 90G02 - D  
               Grupa de ambalare: III       Nr. HI- 90 Nr. SI: 3077
               Etichete de periculozitate: 9 
               Numele corespunzător al încărcăturii: 3077 Substanţe nocive pentru mediu, solide, n.o.s. (conţine famoxadon, cimoxanil) 9, 12 (c), ADR   
              
        Informaţii suplimentare: În ceea ce priveşte transportul rutier internaţional, vezi ADR, secţiunea 10010, privind cantităţile exceptate/scutite.  

        IMO: 
               Nu este reglementat. E posibilă clasificarea opţională conform Codului IMDG  “Prevederea specială 909”, descrisă ca mai jos: 
 
               Clasa: 9 UN 3077               Grupa de ambalare: III   
               Pagina IMDG: 9029 MFAG: - EmS: - 
               Etichete de periculozitate: 9, semnul “POLUANT MARIN”  
               Numele corespunzător al încărcăturii: Substanţe nocive pentru mediu, solide, n.o.s. (conţine famoxadon),
               Clasa 9, UN 3077, PG III. 

        ICAO: 
               Nu este reglementat. E posibilă clasificarea opţională conform IATA, “Prevederea specială A97”, descrisă ca mai jos: 
 
               Clasa: 9 Număr: 3077 Sub- riscuri: -  
               Etichete de periculozitate;                 Grupa de ambalare: III
               Instrucţiuni de ambalare (în avioanele de pasageri): 911 kg/ Nelimitat 
               Instrucţiuni de ambalare (în avioanele de marfă): 911 kg/ Nelimitat  
               Numele corespunzător al încărcăturii: Substanţe nocive pentru mediu, solide, n.o.s. (conţine famoxadon),
               Clasa 9, UN 3077, PG III. 
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15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE 
    
      Conform Deciziei M. 6773/02.06.1999 privind “ Definirea şi standardizarea simbolurilor pentru etichetarea pesticidelor, precauţii şi aspect final, 
      produsul este clasificat şi etichetat după cum urmează:

      Conţine:               Cimoxanil, famoxadon 

      Simbol(uri)            Xn- Periculos 

      Este interzis:         VÂNZAREA CĂTRE AMATORI ESTE INTERZISĂ 
 
      Frază(e) cu R        R22 - Periculos dacă este înghiţit. 
                                 R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

      Frază(e) cu RO:    -

      Frază(e) cu S:       S1/2- Păstraţi produsul în locuri închise şi nu permiteţi accesul copiilor. 
                                 S13- Nu permiteţi contactul cu produse alimentare sau cu produse pentru hrana animalelor.  
                                 S20/21- La folosire, nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi. 
                                 S37 – Folosiţi mănuşi de protecţie potrivite. 
                                 S46 – Dacă produsul este înghiţit, consultaţi imediat medicul şi arătaţi acest container/ această etichetă.  

      Frază(e) cu SY:     -

      Frază(e) cu SO:     SO3 – Nu contaminaţi sursele de apă cu produs sau cu ambalajul acestuia. Evitaţi deriva produsului pe suprafeţele de apă. 
Pentru 
                                 a restricţiona contaminarea organismelor acvatice, se recomandă să menţineţi o distanţă de siguranţă de 3 metri între zona de 
                                 aplicare a produsului şi suprafeţele de apă. 

16. ALTE INFORMAŢII 

       Recomandări de folosire:                         fungicid 

        Informaţiile înscrise în această Fişă de securitate sunt corecte, din punctul nostru de vedere, la data publicării. Informaţiile oferite au numai  
rolul unui ghid în activităţile de manipulare în siguranţă, folosire, prelucrare, depozitare, transport, degajare şi eliberare de produs, şi nu trebuie 
considerate o garanţie sau o specificaţie de calitate. Informaţiile se referă numai la materialul specific enumerat şi ar putea să nu mai fie valabile,  
dacă ele sunt folosite în combinaţie cu alte materiale sau în orice proces, cu excepţia cazurilor în care se specifică acest lucru în text. 


