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Prezenta fişă tehnică de securitate este conformă cu standardele şi reglementările Comunităţii Europene 
şi este posibil să nu conţină reglementările altor state. 
1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII 
 
Informaţii privind produsul   
Denumirea produsului                 : AVAUNT® 
   
Sinonime     : DPX-MP062 150 SC 
 : B10596921 
   
Utilizarea substanţei/formulării  : Insecticid 
   
Compania         : DuPont România SRL 
  42-44, Bucureşti-Ploieşti Str. 
  Băneasa Business & Technology Park 
  Building B, 2nd floor 
   
Telefon      :  +40-31-620.41.00 
   
Telefax                                        : +40-31-620.41.01 
   
Telefon de urgenţă                      : +44-(0)8456-006.640 
   
Furnizor : DuPont International Operations S.a.r.l. 

  2, chemin du Pavillon 
  CH-1218 Le Grand-Saconnex / GE 
  Switzerland 
   
Telephone:                                          : +41-22-717.5111 
   
Adresa e-mail                              : sds-support@che.dupont.com 
    

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

Nociv în caz de înghiţire 
Poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea. 
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic 
3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPUŞII 

 
        Denumirea chimică       CAS-No CE-No Clasificarea Concentratia[%] 
Oxid de polietilenă, mono<Tri 
(Alfa-Metilbenzil)Fenil>Eter 
 

99734-09-5  R52/53 >=15-<20 

Indoxacarb (S-enantiomer) 173584-44-6   T; R25 
R43 
N; R50/53 

14,4925 

Indoxacarb (R-enantiomer) 185608-75-7  Xn; R22 
R43 
N; R50/53 

4,84 

mailto:sds-support@che.dupont.com
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   Pentru textul complet al denumirilor R menţionate în această Secţiune, vezi Secţiunea 16.                     
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 
Indicaţii generale               : Nu încercaţi să forţaţi o persoană inconştientă să înghită. 
   
Inhalare : Se scoate persoana la aer curat. Dacă semnele/simpomele continuă, 

consultaţi medicul. Este necesară respiraţie artificială sau oxigen.  
   
Contactul cu pielea            : Se vor scoate imediat hainele şi încălţămintea contaminate. Se va 

spăla imediat cu săpun şi multă apă. În cazul unei iritaţii a pielii sau a 
unor reacţii alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele 
contaminate înainte de refolosire. 

   
Contactul cu ochii              : Se vor ţine ochii deschişi şi se va spăla minuţios cu multă apă, cel 

puţin 15-20 minute. Dacă iritaţia ochilor persistă, se va consulta un 
medic. 

   
Ingerare    : Se va chema un medic. Nu se va induce voma fara aviz medical. Dacă 

victima este conştientă: se va clăti gura cu apă. Se vor bea 1 sau 2 
pahare cu apă. 

 
 

5. MĂSURI DE COMBATEREA INCENDIILOR 
 

Mijloace adecvate de   
stingere a incediului 

: Apă pulverizată, spumă, produse chimice uscate, dioxid de 
carbon(CO2), 

   
Produse pentru stingerea   
incendiului care nu 
trebuie folosite din 
motive de securitate           

: Jet de apă puternic, (risc de contaminare). 

   
Riscuri specifice în           
timpul stingerii 
incediului   

: Descompuneri riscante ale unor compuşi ce se formează în condiţii de 
foc. Dioxid de carbon (CO2). Oxizi de azot (Nox). 

   
Echipament de protecţie    
special pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. 

   
Alte informaţii        : Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu 

contamineze apa de suprafaţă sau pânza de apă freatică. Se va colecta 
separat apa folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta nu 
trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. Reziduurile de 
ardere şi apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie 
eliminate în conformitate cu reglementările locale.  

  (Pentru incendii mici) Dacă zona este puternic expusă focului şi dacă 
condiţiile o permit, se va lăsa focul să ardă, deoarece apa poate mări 
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poluarea mediului. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. 
    

6. MĂSURI ÎN CAZUL ELIBERĂRILOR ACCIDENTALE DE SUBSTANŢĂ 
 

Măsuri de prevenire          
individuale 

: Accesul în zonă sub supraveghere. Se va evacua personalul în zone 
sigure. Îndepărtaţi persoanele din zona curenţilor ascensionali din 
locurile de deversare/scurgeri. Ventilaţi zona expusă scurgerilor. 
Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. Se va 
evita contactul cu pielea şi ochii. Se va folosi echipament de protectie 
individual. Măsurile de protecţie sunt enumerate în secţiunile 7 şi 8   

                                                
Precauţii privind mediul : Folosiţi containere specifice pentru a evita contaminarea mediului. 

Preveniţi împrăştierea sau scurgerea accidentală. Nu deversaţi în 
apele de suprafaţă ori în reţeaua sanitară de canalizare. Nu permiteţi 
contaminarea sistemului de colectare a apelor. În cazul scurgerilor 
semnificative care nu pot fi limitate trebuie înştiinţate autorităţile 
locale. În cazul unei zone de deversare poroase, materialul contaminat 
trebuie colectat pentru un tratament ulterior sau pentru eliminarea sa. 
Dacă produsul contaminează râurile şi lacurile sau canalele, 
autorităţile trebuie informate.                                              

Măsuri de curăţire             : Măsuri de curăţire – scurgeri reduse Se vor absorbi cu material 
absorbant inert. Se vor mătura sau aspira împrăştierile şi se vor 
colecta în containere corespunzătoare pentru a fi eliminate. 

   
  Măsuri de curăţire – scurgeri importante. Se vor preveni scăpări sau 

scurgeri ulterioare. Se vor absorbi cu material absorbant neinflamabil, 
(ex: nisip, pământ, diatomit, vermiculiţă) şi se vor transfera într-un 
recipient pentru eliminarea reziduurilor în conformitate cu 
reglementările locale/naţionale (vezi Secţiunea 13). Scurgerile 
importante se vor colecta mecanic (prin absorbţie) în vederea 
eliminării. Colectaţi lichidele de spălare în containere închise (plastic 
sau metal). Colectaţi şi reţineţi materialul absorbant contaminat şi 
îndiguţi pentru eliminare. 

                                                          
Recomandări 
suplimentare 

: Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Nu se va 
reintroduce niciodată produsul împrăştiat în containerul original  
pentru a fi refolosit. 

 
 

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
 
Manipulare   
Recomandări pentru          
manipularea în siguranţă   

: Se vor respecta recomandările prezente. Se va.purta echipament 
individual de protecţie. Pentru protecţie personală, consultaţi 
secţiunea 8. Se va utiliza doar echipament curat. Se va prevedea o 
ventilaţie adecvată. Nu inhalaţi vaporii sau ceaţa de pulverizare 
(aerosoli). La deschiderea containerelor, evitaţi inhalarea vaporilor 
care pot fi emişi. Soluţia se va prepara conform instrucţiunilor din 
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etichetă şi ale producătorului. Soluţia astfel preparată se va utiliza 
imediat – Nu se va depozita. Pentru evitarea scurgerilor în timpul 
manipulării păstraţi flaconul pe o tavă de metal. Spălaţi-vă mâinile 
înainte de pauză şi imediat după manipularea produsului. 
Echipamentul de protecţie contaminat se va scoate şi spăla înainte de 
reutilizarea lui. Nu returnaţi niciodată materialele neutilizate pentru 
depozitarea recipientelor. Se va evita depăşirea limitelor de expunere 
la locul de muncă. (consultaţi secţiunea 8). 

   
Măsuri de protecţie           
împotriva incendiului si 
a exploziei                         

: Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc.  

                                                
Depozitare   
Cerinţe pentru spaţiile 
de depozitare şi 
containere            

: Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Se 
va păstra în containerul original, ermetic închis, într-un loc uscat, rece 
şi bine ventilat. Păstraţi în cointainere etichetate în mod 
corespunzător. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe 
de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.    

   
Măsuri de protecţie în 
cazul depozitării în 
locuri comune     

: Nu există restricţii speciale pentru depozitarea cu alte produse.  

   
Temperatura de 
depozitare 

: >30C 

   
Informaţii suplimentare    : Asiguraţi protecţia împotriva îngheţului. 

Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 
      
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
 Măsuri tehnice 
 
Se va asigura ventilaţie corespunzătoare, în special în locurile închise. Nu conţine substanţe cu 
valori limită de expunere profesională. 

 
 Echipamentul individual de protecţie 
 
Protecţia respiraţiei         : Pentru prelucrare şi fabricare: Mască jumătate cu filtru pentru 

particule, tip A2 (EN141). 
  Pentru aplicaţii în câmp şi în sere: Mască jumatate cu filtru de asociere 

A2/P2 (EN 141). 
                                                      
Protecţia mâinilor            : Material: cauciuc nitril 
  Grosimea mănuşilor: 0,4-0,7 mm 
  Durata utilizarii: 480 min 
  Vă rugăm respectaţi instucţiunile privind permeabilitatea şi timpul de 

străpungere, recomandate de furnizor. De asemenea luaţi în 
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considerare condiţiile locale specifice în care este folosit produsul, 
repectiv pericolul de tăiere, rupere şi timpul de contact. Se va discuta 
cu producătorii mănuşilor de protecţie dacă locul anume de lucru este 
convenabil.  

   
Protecţia ochilor              : Ochelari de protecţie cu apărători laterale EN166. 
   
Protecţia pielii şi 
corpului      

: Pentru prelucrare şi fabricare: Îmbrăcăminte de protecţie completă de 
tipul 5+6 (EN ISO 13982-2 / EN 13034). 

  Pentru aplicaţii în câmp şi în sere: Îmbrăcăminte de protecţie completă 
de tipul 3 (EN 14605). 

    
Măsuri de igienă              : Se va utiliza în concordanţă cu buna igienă industrială şi cu practica de 

siguranţă. Efectuaţi curăţarea periodică a echipamentului, a zonei de 
lucru şi a îmbrăcăminţii. Păstraţi separat echipamentul de lucru. 
Hainele contaminate nu trebuie utilizate în afara locului de muncă. Se 
va evita contactul cu pielea, ochii şi hainele. Se vor spăla mâinile 
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. Îndepărtaţi îmbrăcămintea/PPE 
imediat dacă produsul a pătruns în interior. Pentru protejarea mediului 
înconjurător se va scoate şi spăla tot echipamentul de protecţie 
contaminat înainte de reutilizare. Apa utilizată la spălarea 
echipamentului se va elimina conform reglementările naţionale şi 
locale. 

   
Măsuri de protecţie         : Tipul echipamentului de protecţie trebuie selectat în funcţie de 

concentraţia şi cantitatea substanţelor periculoase la locul de muncă 
specific. Toate costumele de protecţie chimică se vor inspecta înaintea  
utilizării. Costumele şi mănuşile vor fi înlocuite în cazul deteriorării 
chimice sau fizice, precum şi în caz de contaminare.  

    
9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 
 
Formulare    : lichid, suspensie, 
   
Culoare   : crem deschis, 
   
Miros   : uleios, 
   
pH : 3,7  la 10 g/l  
   
Punct de aprindere           : >103,3 °C 
   
Proprietăţi oxidante : Produsul nu oxidează, 
   
Proprietăţi explozive : Nu este exploziv 
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Densitate relativă : 1,039 g/cm3 la 20 °C 
   
Solubilitate/calitativ : dispersabil 
   
Coeficientul de partiţie: 
noctanol/apă 

: log Pow: 4,65 

                                     
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 
Materiale de evitat           : Nu sunt de menţionat materiale în mod special. 
   
Reacţii riscante                : Nu sunt de menţionat reacţii în mod special. Nu se descompune dacă  

este depozitat şi aplicat conform instrucţiunilor. 
                                                                              
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
Toxicitate acută orală      : LD50/şobolan mascul  >3619mg/kg Metodă: îndrumar de test OECD, 

401 
  (Date cu privire la produsul în sine) 
  Sursa informaţiilor: Studiu intern                                              
   
  LD50/şobolan femelă  >751mg/kg Metodă: îndrumar de test OECD, 

401 
  (Date cu privire la produsul în sine) 
  Sursa informaţiilor: Studiu intern                                              
   
Toxicitate acută la 
inhalare   

: LC50/ 4 h / şobolan: > 2,7 mg/l  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 403 
(Date cu privire la produsul în sine) 

  Sursa informaţiilor: Studiu intern                                              
   
Toxicitate acută 
dermală 

: LD50/şobolan  > 5,000 mg/kg  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 402  
(Date cu privire la produsul în sine) 

  Sursa informaţiilor: Studiu intern 
                                                  
Iritaţia pielii                     : iepure                                                
  Rezultat: Nu irită pielea Metodă: Îndrumar de test OECD, 404 
  (Date cu privire la produsul în sine) 
  Sursa informaţiilor: Studiu intern                                              
   
Iitatia ochilor                   : iepure 
  Rezultat: Nu irită ochi Metodă: Îndrumar de test OECD, 405 
  (Date cu privire la produsul în sine) 
  Sursa informaţiilor: Studiu intern 
   
Sensibilizare     : Testul de maximizare Rezultate la porcul de guinea: Testele pe 

animale au produs o sensibilizare în contact cu pielea Metodă: 
Îndrumar de test OECD, 406 
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  (Date cu privire la produsul în sine) 
  Sursa informaţiilor: Studiu intern 
   
Toxicitate după doze repetate 
 : Ca urmare a expunerii la nivele semnificativ mai mari decăt cele 

aşteptate conform condiţiilor de utilizare din etichetă au apărut 
următoarele efecte: 

   
  Inhalare pentru şobolan 
  Lipsa coordonării mortalităţii Distrugerea celulelor roşii din sânge 

care provoacă scăderea anormală a numărului de globule roşii din 
sânge (anemie). 

   
  Inhalare pentru şobolan 
  Lipsa coordonării creşte mortalitatea sau reduce supravieţuirea. 
  Sursa informaţiilor: Studiu intern 
Evaluarea mutagenicităţii      
 Indoxacarb(S-

Enantiomer) 
: Analizele au evidenţiat că nu provoacă efecte mutagene în cultura 

celulelor de mamifere sau a celor bacteriene Nu a prezentat efecte 
mutagene în decursul experimentelor pe animale 

   
Evaluarea carcinogenicităţii 
 Indoxacarb(S-

Enantiomer) 
: Nu a prezentat efecte cancerigene în decursul experimentelor pe 

animale. 
   
Toxicitate în cazul evaluării reproducerii 
 Indoxacarb(S-
Enantiomer) 

 Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte referitoare la 
fertilitate.  

   
 

 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 

Informaţii despre eliminare (persistenţă şi degradare) 
  
Biodegradare    : Produsul nu este uşor biodegradabil. Estimări bazate pe datele 

obţinute cu substanţa activă. 
   
Bioacumulare  : Acest amestec nu conţine substanţe care sunt considerate ca fiind 

persistente, toxice şi care se bioacumulează (PBT). Acest amestec nu 
conţine substanţe considerate ca fiind foarte persistente sau în 
proporţie mare bioacumulante (vPvB). 

   
 Efectele ecotoxicităţii  
Toxicitate la peşti            : LC50/ 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu): > 8 mg/l 
  Metodă: Îndrumar de test OECD, 203.  
  (Date cu privire la produsul în sine) Sursa informaţiilor: Studiu intern 
   
Toxicitate la alge             : / EbC50/ 72 h/ Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi): >4,1 mg/l 
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  Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 
  (Date cu privire la produsul în sine) Sursa informaţiilor: Studiu intern 
                                                  
Toxicitate la dafnia         : / EC50/ 48 h/ Daphnia magna (puricele de apă): 3,5 mg/l  
  Metodă: Îndrumar de test OECD, 202.  
  (Date cu privire la produsul în sine) Sursa informaţiilor: Studiu intern. 

    
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJELOR 

 
Produsul : Conform cu reglementările locale şi naţionale. Trebuie să fie incinerat 

într-o instalaţie acreditată pentru incinerare, având un permis eliberat 
de autorităţile competente. Nu se vor contamina eleşteele, căile 
navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipientele folosite. 

   
Ambalaje contaminate    : Nu se vor refolosi containerele goale 
Numărul din Catalogul  
European al Deşeurilor   

: 020108: deşeuri care conţin substanţe periculoase 

    
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 

 
ADR  
Clasa: 9 
Grupa de ambalare: lll 
Cod clasificare:                  M6 
Nr.HI:                                 90 
Numărul UN:                     3082 
Numărulul etichetării: 9 
Denumirea expediţiei:        Substanţă periculoasă din punct de vedere al mediului înconjurător, 

lichidă, n.o.s. (Indoxacarb) 
  
IATA_C  
Clasa:                                  9 
Grupa de ambalare:            lll 
Numărul UN:                     3082 
Numărulul etichetării:        9MI 
Denumirea expediţiei:        Substanţă periculoasă din punct de vedere al mediului înconjurător, 

lichidă, n.o.s. (Indoxacarb) 
  
IMDG  
Clasa:                                  9 
Grupa de ambalare:            lll 
Numărul UN:                     3082 
Numărulul etichetării:        9 
Denumirea expediţiei:        Substanţă periculoasă din punct de vedere al mediului înconjurător, 

lichidă, n.o.s. (Indoxacarb) 
                                                                                   

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE 
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Etichetare conform Directivei CE 
 

Simbol(uri)                        : Xn Nociv 
  N Periculos pentru mediu 
    
Componente periculoase : Indoxacarb (S-Enantiomer) 
  Indoxacarb (R-Enantiomer) 
    
Fraza indicând R (risc)      :  R22 Nociv prin înghiţire 
  R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. 
  R 51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca 

efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. 
    
Fraze S                                 : S 2          A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
  S 13          A se pastra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru 

animale. 
  S 20/21 Este interzis consumul de alimente şi băuturi, 

precum şi fumatul, în timpul utilizării 
  S 24 A se evita contactul cu pielea. 
  S 35          A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul 

după ce s-au luat toate măsurile de precauţie 
  S 37     A se purta mănuşi de protecţie corespunzătoare. 
  S 46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat  medicul şi 

a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta 
  S 57          A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru 

evitarea contaminării mediului. 
  SP 1         Nu poluaţi apa cu acest produs sau cu ambalajul 

acestuia.  (Nu se va curăţa echipamentul de aplicare 
lângă apele de suprafaţă./Se va evita contaminarea 
prin intermediul sistemelor de evacuare a apei 
provenind de la ferme sau drumuri). 

    
  
Etichetă excepţională 
pentru preparate speciale       

: Pentru evitarea riscului asupra fiinţei umane şi asupra mediului 
înconjurător respectaţi instrucţiunile de folosire.  

16. ALTE INFORMAŢII 
 
Textul denumirilor R menţionate în Secţiunea 3 

R 22               Nociv prin înghiţire 
R 25 Toxic prin înghiţire 
R 43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.. 
R 50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse 

pe termen lung asupra mediului acvatic. 
R 52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe 

termen lung în mediul acvatic. 
 

Informaţii suplimentare 
 

Înainte de utilizare citiţi informaţiile DuPont privind siguranţa. Se vor lua în considerare 

http://www.anspcp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1517&ref=357
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instrucţiunile de folosire de pe etichetă. 
 
®Marcă înregistrată a E.I. DuPont de Nemours et Company 

 
Informaţiile conţinute în aceste Norme de Tehnică şi Securitatea Muncii au fost stabilite pe baza 
cunoştinţelor, informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea, fabricarea, depozitarea, 
transportul, distribuţia, utilizarea şi eliminarea în condiţii corespunzătoare de securitate şi de aceea 
nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garanţie. Informaţiile de mai sus se referă 
numai la produsul(ele) specificat(e) acolo şi nu pot fi valabile când acest produs se găseşte (găsesc) 
în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces de fabricaţie sau dacă produsul este alterat ori 
procesat, fără specificaţie expresă. 
 

 


