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1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI ŞI A COMPANIEI  

NUME PRODUS: GALBEN M  

Utilizări recomandate: Fungicid  

Nume : FMC CHEMICAL Sprl 

Adresă : Boulevard de la Plaine, 9/3 
1050BRUXELLES BELGIA  

Telefon: 00 32 2 6459584 

Telefax: 00 32 2 6459655 

E-mail: msdsinfo@fmc.com  

TELEFON PENTRU URGENŢE  00 32 14 58 45 45  

(Europa)  
 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  

PERICOLELE CELE MAI IMPORTANTE  

Efecte adverse asupra sănătăţii umane: Iritant pentru căile respiratorii.  
Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea.  

Efecte asupra mediului:  Foarte toxic pentru organismele acvatice.  
Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.  

Pericole fizice şi chimice:  

- Incendiu sau explozie: Puţin combustibil. Poate susţine arderea la temperaturi ridicate.  
Arderea şi descompunerea termică pot forma produşi secundari toxici.  

Clasificarea produsului: Conform criteriilor CE, produsul se clasifică astfel:  
- IRITANT  
- SENSIBILIZANT  
- PERICULOS PENTRU MEDIU  

 

3. COMPOZIŢIE / INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE  

AMESTEC:  

Caracterul chimic: Fungicid pe bază de benalaxil şi mancozeb  

Constituenţi periculoşi:  
 

Nume substanţă Conţinut Nr. CAS / Nr. EC / Nr. Index Simbol Fraze R 

Benalaxil  < 10 % 71626-11-4 / 275-728-7 / 616-104-00-X N 50/53 

Mancozeb  <70% 8018-01-7 / ----- / 006-076-00-1 Xn N  43-63-50 

4,4’-dihidroxidifenil sulfonat de sodiu  < 5 % 102958-53-2 / ---- / ----  Xi 36/38 

 

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  

 
Inhalarea: Mutaţi persoana afectată departe de zona contaminată, la aer curat.  

Dacă iritaţia persistă, consultaţi un medic.  

Contactul cu pielea:  Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată.  

 Spălaţi cu apă şi săpun.  

 În caz de roşeaţă sau iritaţie, chemaţi imediat un medic.  

Contactul cu ochii:  Clătiţi imediat cu multă apă.  

 Dacă iritaţia persistă, consultaţi un oftalmolog.  

 Dacă iritaţia persistă consultaţi un oftalmolog.  

Ingestia:  Consultaţi un medic dacă este necesar. 
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5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR  

 

Medii extinctoare potrivite:   Dioxid de carbon (CO2)  
Spumă  

Pulbere  
Medii extinctoare nepotrivite:   Apă (produsul este periculos pentru mediu – nu diluaţi)  
Metode specifice antiincendiu:   izolaţi zona incendiată. Evacuaţi cu vântul din spate.  

Colectaţi fluidele extinctoare prin îngrădire. Produsul este periculos pentru mediu.  
Nu încercaţi să stingeţi incendiul fără echipament de protecţie.   

Nu inhalaţi fumul.  

Protecţia pompierilor:    Aparat de respiraţie autonom.  

Echipament de protecţie complet.  

 

6. MĂSURI ÎN CAZUL DEVERSĂRII ACCIDENTALE  

 

Măsuri individuale:  Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.  

 Nu inhalaţi praful.  

 Nu încercaţi să interveniţi fără echipament de protecţie adecvat.  

 În caz de deversare importantă:  

 Doar personalul calificat echipat cu echipament de protecţie adecvat poate interveni.  

Măsuri de protecţia mediului:  Nu lăsaţi produsul să pătrundă în mediul înconjurător.  

Opriţi materialul deversat prin îngrădire (produsul este periculos pentru mediu).  
Metode de curăţare:  
- Recuperare:  Măturaţi sau aspiraţi produsul  

Evitaţi dispersarea prafului  

- Curăţare/decontaminare:  Pentru curăţarea podelelor sau obiectelor contaminate de acest produs, folosiţi:  

- amestec de apă şi detergent.  
- Eliminare:  Eliminaţi materialul contaminat într-o locaţie autorizată.  

 

7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE  

 

MANEVRARE  

Măsuri de ordin tehnic:    Asiguraţi ventilaţie bună la punctul de lucru  
Precauţii:     Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.  

Nu inhalaţi praful  
DEPOZITARE  

Condiţii de depozitare:  
- Recomandări: Depozitaţi:  

- La loc răcoros şi bine aerisit  

- Ferit de surse de aprindere  

- Inaccesibil pentru copii  

- Departe de alimente, băuturi şi furaje  

Ambalaje:  

- Recomandări:  Ambalajul original  

 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ  

 

Măsuri de ordin tehnic: Asiguraţi buna ventilaţie la punctul de lucru  

 Dispozitiv de extracţie a prafului de la sursă  
Echipament de protecţie personală:  
- Protecţia respiraţiei:  În eventualitatea ventilaţiei insuficiente:  

Dispozitiv filtrant de protecţie a respiraţiei cu canistră de pesticid  
- Protecţia mâinilor:  Mânuşi de protecţie din cauciuc nitrilic  

Mânuşi din neopren 
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- Protecţia ochilor:  Ochelari de protecţie cu protecţie laterală  

- Protecţia pielii şi a corpului:  Manevrarea produsului în cantităţi mari:  

Costum impermeabil (Hypalon, Tyvek, Saranex, PVC...).  

Echipament colectiv de urgenţă:     Duş de protecţie  

Măsuri de igienă:  Întotdeauna spălaţi mâinile după manipularea produsului.  

 Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi în timpul utilizării  

 Întotdeauna faceţi duş după muncă.  

 

9. PROPRIETĂŢI FIZICO –  CHIMICE  

 

Starea de agregare:  Pulbere  

Culoare: Galben pal  

Miros: Slab  

pH: 7.26 (sol apoasă -1 %) 

Inflamabilitate:   

- Punct de inflamabilitate  Neaplicabil  

- temperatura de autoaprindere 155 °C 

Densitate relativă:  0.427 g/mL  

Solubilitate:   

- în apă:  Dispersabil  

 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE  

 
Stabilitate:  Stabil la temperatura ambiantă şi în condiţii normale de utilizare  
Reacţii periculoase:  
- Produşi de descompunere periculoşi:  Prin ardere sau descompunere termică (piroliză) rezultă:  

Oxizi de carbon (CO, CO2)  
Oxizi de azot  

 

11. TOXICOLOGIE  

Toxicitate acută:  LC50 inhalare / 4h (şobolan): > 5148 mg/m
3
  

LD50 dermic (şobolan): > 4000 mg/kg 

LD50 oral (şobolan): 4700 mg/kg 

Efecte locale:  Iritant pentru căile respiratorii şi piele.  

 Contactul cu pielea: Neiritant  

 Contactul cu ochii: Neiritant  

Sensbilizare:  Poate cauza sensibilizare la contactul cu pielea  

Efecte specifice:  

- Toxicitatea reproducerii:  Teste pe animale au arătat efecte adverse la fertilitate şi dezvoltare  

 

12. ECOLOGIE  

 

BIOACUMULARE:  

Coeficient de partiţie octanol/apă:  Benalaxil: log Pow = 3.54 (20 °C - pH = 6.1)  

 Mancozeb: log Pow = 1.33  

Factorul de bioconcentrare:  Benalaxil: BCF: 57  

ECOTOXICITATE:  

*      Efecte asupra mediului acvatic:  Produsul fiind:  

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 

termen lung asupra mediului acvatic. 
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LC 50 (peşti : Onchorhyncus mykiss) / 96h : 0.81 mg/l 

EC 50 (Daphnia : Daphnia magna) / 48h : 0.26 mg/l 

EC 50 (alge : Desmodesmus subspica) / 72h : 3.7 mg/l 

Benalaxil : 

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe 

termen lung asupra mediului acvatic.  

EC 50 (Alge : Selenastrum capricornutum) / h : 2.4 mg/l 

LC 50 (peşti : păstrăv curcubeu) / 48 h : ) : 3.75 mg/l 

EC 50 (Daphnia : Daphnia magna) / 48h : 0.59 mg/l 

 

13. CONSIDERENTE PRIVIND ELIMINAREA 

 

DEŞEURILE PRODUSULUI:  

Interdicţii:  Se interzice deversarea deşeurilor în râuri şi canalizare.  

Distrugerea/Eliminarea:  Eliminaţi în conformitate cu legislaţia locală.  

Incineraţi în instalaţii autorizate.  

AMBALAJUL CONTAMINAT:  

Distrugerea/Eliminarea:  Eliminaţi într-un loc autorizat.  

Incineraţi în instalaţii autorizate. 

 

 

14. TRANSPORT  

 

REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE:  

- Nr. UN  3077 SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S. (Mancozeb 

& Benalaxil)  

Transport terestru:  

- Cale ferată/Rutier (RID/ADR):  Clasa: 9  

Cod clasificare: M7  

Grup ambalare: III  

Nr. identificare pericol: 90  

Etichetare: 9  

Maritim: (IMO/IMDG):  Clasa: 9  

Grup ambalare: III  

Etichetare: 9  

Poluant marin: DA  

Aerian (ICAO-IATA):  Clasa: 9  

Grup ambalare: III  

Etichetare: 9  
 

15. REGLEMENTĂRI  

 

ETICHETARE CE:  

Identificarea produsului periculos:  Conţine:  

Ingredienţi activi:  

Benalaxil: 8 g/l  

Mancozeb: 65 g/l  

- Simboluri şi indicatori de pericol:  

 

- IRITANT (Xi) – PERICULOS PENTRU MEDIU (N)  

- Fraze R: R37 – Iritant pentru căile respiratorii. 
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R43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.  
R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse 
pe termen lung asupra mediului acvatic. 

- Fraze S: S22 – A nu inspira praful. 
S36/37 – A se purta echipament de protecţie şi mănuşi de protecţie 
corespunzătoare.  
S57 – A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea 
contaminării mediului. 

- Alte fraze:  Următoarele trebuie să apară pe etichetă:  
Pentru a evita riscul pentru om şi mediu, urmaţi instrucţiunile de utilizare.  

Reglementările oferite mai sus indică doar principalele reglementări aplicabile specific acestui produs descris în Fişa de 
Securitate.  
Textele comunitare citate sunt actualizate şi transcrise în legislaţia naţională. Consultaţi toate reglementările şi dispoziţiile 
naţionale, internaţionale şi locale aplicabile Se atrage atenţia asupra posibilei existenţe a unor dispoziţii adiţionale ce 
completează aceste reglementări.  
 

16. ALTE INFORMAŢII  

 
Textul frazelor R din § 3:  R36/38 – Iritant pentru ochi şi piele. 

R43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. 
R50 – Foarte toxic pentru organismele acvatice.  
R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte 
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
R63 – Posibil risc de efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul 
sarcinii. 

Mărci înregistrate:  Galben şi FMC sunt mărci înregistrate ale FMC Corporation, USA.  
 

Această Fişă completează fişele tehnice dar nu le înlocuieşte. Informaţiile oferite sunt la nivelul celui mai bun nivel al nostru actual 

de cunoştinţe, de informaţii şi de convingeri corecte la data publicării. Acestea sunt oferite cu bună credinţă.  

În plus, se atrage atenţia utilizatorului asupra riscului folosirii produsului în orice alt fel decât a fost conceput. 
În nuci un caz utilizatorul nu va fi scutit de obligativitatea de a şti şi aplica toate reglementările în controlul activităţii sale. El însuşi 

va purta responsabilitatea luării măsurilor de precauţie necesare utilizării acestui produs.  

Scopul tuturor reglementărilor oficiale menţionate este doar de a ajuta utilizatorul să-şi îndeplinească obligaţiile referitoare la 

folosirea produselor periculoase.  
 

Informaţiile nu vor fi considerate exhaustive. Nu scuteşte utilizatorul de îndatorirea de a se asigura că s-ar putea aplica şi alte 

obligaţii decât cele menţionate referitor la depozitarea şi utilizarea produsului, aceasta fiind doar responsabilitatea sa. 
Final document 


