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Această fişă cu Norme de Tehnica şi Securitatea Muncii a fost elaborată conform legislaŃiei române şi ar putea să nu 
îndeplinească reglementările din alte Ńări.   
 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANłEI/PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS ŞI A FIRMEI SAU INTREPRINDERII 

InformaŃii despre produs 

Denumirea produsului : KOCIDE® 2000  
 
Types : Cu 35% 
 
Sinonime : B11486799 
 : DPX-GFJ52 35WG 
 
Folosirea 
substanŃei/preparare 

: Fungicid 
 

 
Societatea : DuPont Romania SRL   

Daniel Danielopolu str. 2   
Business Alpha Center, 4th floor 
014134 Bucharest 1 
 

 
Telefon :  (40) 741111 033 

 
 
Telefon în caz de urgenŃă : +44-(0)8456-006.640 

 
 
Adresa electronică (e-mail) 
 

:  sds-support@che.dupont.com 
 

 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  

Nociv prin inhalare şi prin înghiŃire. 
Risc de leziuni oculare grave. 
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

 
3. COMPOZIłIA/INFORMAłII DESPRE INGREDIENTE 

Denumire chimică Nr. CAS Nr.CE Clasificare ConcentraŃie [%] 
Dihidroxid de cupru 20427-59-2 243-815-9 T; R23  

Xn; R22  
Xi; R41  
N; R50/53  
 

 35 

Pirofosfat de tetrasodiu 7722-88-5 231-767-1 Xi; R36/37/38  
 

>= 1 - < 10 

 

Pentru textul complet al frazelor R menŃionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

IndicaŃii generale   
 

:  Niciodată nu se va încerca să se forŃeze o persoană inconstientă să înghită.  
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Inhalare   
 

:  Se va ieşi la aer curat. RespiraŃie artificială şi/sau administrarea de oxigen pot fi 
necesare. Se va consulta un medic.  
 

Contact cu pielea   
 

:  Se vor scoate imediat hainele şi încălŃămintea contaminate. Se va spăla cu apă 
caldă şi săpun. În cazul unei iritaŃii a pielii sau a unor reacŃii alergice se va 
consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.  
 

Contact cu ochii   
 

:  Dacă este în ochi, se va clăti cu apă timp de 15 minute. Se va spăla bine cu 
multă apă, inclusiv sub pleoape. Se vor Ńine ochii larg deschişi în timpul clătirii. 
Se va chema de urgenŃă medicul.  
 

Ingerare   
 

:  Nu se vor provoca vărsături fără aviz medical. Se va chema de urgenŃă medicul. 
Dacă victima e conştientă: Se vor bea unul sau 2 pahare cu apă.  
 

 
5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

Produse recomandate 
pentru stingerea incendiului  
 

:  Apă pulverizată, Produs chimic uscat, Spumă, Bioxid de carbon (CO2),  
 

Produse pentru stingerea 
incendiului ce nu pot fi 
folosite din motive de 
securitate   
 

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

Echipament de protecŃie 
special pentru pompieri   
 

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

InformaŃii suplimentare   
 

:  Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa 
de suprafaŃă sau pânza de apă freatică. Se va colecta separat apa folosită la 
stingere, care a fost contaminată. Aceasta trebuie eliminată în sistemul de 
canalizare. Rezidiile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementărle locale.  
 

   
 

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

 
6. MĂSURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE 

Măsuri de prevedere 
individuale   
 

:  Se va folosi echipament de protecŃie individual. Se va evita inhalarea de praf.  
 

   
 

  A se vedea măsurile de protecŃie din capitolele 7 şi 8.  
 

Măsuri de prevedere pentru 
mediu   
 

:  A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a 
mediului înconjurător. Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este 
sigur să se procedeze astfel. Nu se va deversa în apele de suprafaŃă sau în 
sistemul de canalizare. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza 
de apă freatică. AutorităŃile locale trebuie să fir avertizate dacă scurgeri 
semnificative nu pot fi limitate. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau 
sistemul de canalizare, se vor anunŃa autorităŃile competente conform 
cuispoziŃiile legale în vigoare.  
 

Metode de curăŃire   :  Metode de curăŃire - scurgeri reduse Se vor mătura, se vor aspira împrăştierile 
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 şi se vor colecta în containere corespunzătoare pentru a fi eliminate.  
 

   
 

  Metode de curăŃire - scurgeri importante Se vor preveni scăpări sau scurgeri 
ulterioare. Se va evita formarea unui nor de praf prin folosirea unei mături sau a 
aerului comprimat. Se va folosi un aspirator industrial certificat pentru eliminarea 
produsului. Produsul va fi colectat în recipiente speciale pentru evacuare.  
 

ObservaŃii suplimentare   
 

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

 
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

Manipulare 

Sfaturi de manipulare în 
condiŃii de securitate   
 

:  Se va prevedea o ventilaŃie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. A nu se inspira praful.  
 

Măsuri de protecŃie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei   
 

:  Se va evita formarea de praf. Se va Ńine la distanŃă de sursele de căldură şi foc.  
 

 
Depozitare 

CerinŃe pentru spaŃiile de 
depozitare şi containere   
 

:  Se va depozita în containerul original. Se vor păstra containerele ermetic 
închise, într-un loc răcoros şi bine ventilat. Se va depozita într-un loc accesibil 
numai personalului autorizat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra 
departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.  
 

Măsuri de protecŃie în cazul 
depozitării în locuri comune   
 

:  Nu sunt necesare măsuri speciale la depozitarea împreună cu alte produse.  
 

Temperatură de depozitare   
 

:   < 35 °C  
 

InformaŃii suplimentare   
 

:   Stabil în condiŃiile de depozitare recomandate.  
 

 
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECłIE PERSONALA 

 

Măsuri de ordin tehnic 

Se va asigura ventilaŃie corespunzătoare, în special în locurile închise.  
 

Echipament de protecŃie a personalului 

ProtecŃie respiratorie : Mască jumătate cu un filtru de particule FFP2/FFP3 (EN149) In cazul formării de 
praf sau aerosoli se va folosi un aparat respirator prevăzut cu un filtru aprobat.  
 

ProtecŃia mâinilor : Material: Cauciuc nitril 
Grosimea mănuşilor: 0,4 - 0,7 mm 
Perioada de folosire: 480 min 
Vă rugăm să respectaŃi instrucŃiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de 
străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi. Se vor lua de 
asemenea în consideraŃie condiŃiile locale specifice în care produsul este folosit, 
cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum şi timpul de contact., Se va discuta 
cu producătorii de mănuşi de protecŃie dacă locul anume de lucru este 
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convenabil. 
 

ProtecŃia ochilor   
 

:  Ochelari de protecŃie prevăzuŃi cu apărători laterale, în conformitate cu EN 166  
 

ProtecŃia pielii şi a corpului   
 

:  Îmbrăcăminte uşoară de protecŃie Îmbracăminte de protecŃie cu mâneci lungi  
 

Măsuri de igienă   
 

:  Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. 
Se va evita contactul cu ochii. A nu se inspira praful. Nu mâncaŃi, nu beŃi şi nu 
fumaŃi în timpul folosirii. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru 
animale. Pentru a proteja mediul înconjurător se va scoate şi spăla tot 
echipamentul de protecŃie contaminat înainte de reutilizare. Se va evacua apa 
de clătire în concordanŃă cu reglementările locale şi naŃionale.  
 

Măsuri de protecŃie   
 

:  Toate hainele de protecŃie chimică vor fi inspectate vizual înainte de folosire. 
Hainele şi mănuşile vor fi înlocuite în caz de degradare chimică sau fizică, sau 
dacă sunt contaminate. Mănuşi pentru repararea unor distrugeri chimice sau 
fizice.  
 

 
9. PROPRIETĂłI FIZICO-CHIMICE 

  
Formă   
 

:  solid, granular,  
 

Culoare   
 

:  albastru,  
 

Miros   
 

:  nici unul,  
 

pH  
  

:  8,6 
 

Punct de aprindere  
 

:  nu se aplică 
 

Temperatură de 
autoaprindere  
 

: , nu este autoinflamabil 

ProprietăŃi de întreŃinere a 
arderii  
 

: S-a arătat că produsul nu este oxidant pe baza testului conform Directivei 
67/548/CEE (Metoda A17, proprietăŃi oxidante).  
 

Caracteristici explozive  
 

: Nu este exploziv 
 

Densitate  
 

:  1,15 g/cm3  
 

Solubilitate în apă  
 

: , dispersabil 
 

 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

CondiŃii de evitat   
 

:  Temperatură : > 80 °C   
 

Materiale de evitat   
 

:  Nu sunt de menŃionat materiale în mod special. 

Produşi de descompunere 
potenŃial periculoşi   
 

:  Oxizi de cupru, Bioxid de carbon (CO2), oxizi de azot (Nox) 

ReacŃii potenŃial periculoase   
 

:  Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit conform normelor.  
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11. INFORMAłII TOXICOLOGICE 

 
Toxicitate acută la ingerare   
 

:  LD50/ şobolan: 1 346 mg/kgMetodă: Îndrumar de test OECD, 401 
 

 
Toxicitate acută la inhalare  
  

 

:  LC50/ 4 h / şobolan :  1,311 mg/l  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 403 
 

Toxicitate dermică acută   
 

:  LD50/ iepure  > 5 000 mg/kg 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 402 
 

IritaŃia pielii  
  

 

:  iepure 
Rezultat: Nu irită pielea Metodă: Îndrumar de test OECD, 404  
 

IritaŃia ochilor   
 

:  iepure 
Rezultat: Risc de leziuni oculare grave. Metodă: Îndrumar de test OECD, 405  
 

Sensibilizare  
 

 

:  Rezultat: In cadrul testelor pe animale, nu a provocat sensibilizare prin contactul 
cu pielea. Metodă: Îndrumar de test OECD, 406  
 

 
Toxicitate în cazul evaluării reproducerii 
• Dihidroxid de cupru :  Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte referitoare la dezvoltarea 

fetală.  
 
12. INFORMAłII ECOLOGICE 

 
Efecte ecotoxicologice 
Toxicitate pentru peşti   
 

:   LC50/ 96 h/ Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) ::  7,99 mg/l  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 203 
 
 

Toxicitate asupra algelor   
 

:  / EbC50/ 72 h/ Scenedesmus subspicatus:  0,35 mg/l 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 
 
 

Toxicitate pentru daphnia 
 

:   / EC50/ 48 h/ Daphnae:  1,61 mg/l  
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202 
 
 

 
13. CONSIDERAłII RELATIVE LA ELIMINARE 

Produs   
 

:  Conform cu reglementările locale şi naŃionale. Trebuie să fie supus(ă) un 
tratament special, spre exemplu într-un loc de eliminare corespunzător, pentru a 
satisface reglementările locale. Nu se vor contamina eleşteele, căile navigabile 
sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite.  
 

Ambalaje contaminate   
 

:  NU se vor refolosi containerele goale.  
 

 
14. INFORMAłII PRIVIND TRANSPORTUL 
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ADR  
Clasa: 9 
Grup de ambalaje: III 
Cod de clasificare: M7 
HI Nr.: 90 
Nr. ONU: 3077 
Eticheta Nr.: 9  
Nume corect de expediere: SubstanŃă periculoasă din punct de vedere al mediului înconjurător, solidă, ns.a. 

(Copper hydroxide) 
 
IMDG  
Clasa: 9 
Grup de ambalaje: III 
Nr. ONU: 3077 
Eticheta Nr.: 9  
Nume corect de expediere: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Copper hydroxide, Copper 

hydroxide) 
 
Poluant marim: Marine pollutant.  

 
InformaŃii suplimentare : Nu este clasificat drept periculos în sensul reglementărilor de transport aerian., 

Clasificare opŃională conform DispoziŃiei Speciale IATA A97. 
 

 
15. INFORMAłII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE 

Etichetare conformă cu Directivele CE 

Simbol(uri) : Xn Nociv 
N Periculos pentru mediu 
 

 
Componente potenŃial 
periculoase: 

 Dihidroxid de cupru 

 
Fraza(e) indicând R (risc) : R20/22 Nociv prin inhalare şi prin înghiŃire. 

R41 Risc de leziuni oculare grave. 
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca 

efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
 

 
Frază(e) S : S 2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

S13 A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru 
animale. 

S20/21 Nu mâncaŃi, nu beŃi şi nu fumaŃi în timpul folosirii. 
S22 A nu se inspira praful. 
S25 A se evita contactul cu ochii. 
S26 În cazul contactului cu ochii, spălaŃi imediat cu multă apă şi 

consultaŃi medicul. 
S35 A nu se arunca acest produs şi ambalajul său decât după ce 

sau luat toate precauŃiile. 
S36/37/39 PurtaŃi echipament de protecŃie corespunzător, mănuşi şi 

mască de protecŃie pentru ochi/faŃă. 
S46 În caz de înghiŃire, a se consulta imediat medicul şi a i se 

arăta ambalajul sau eticheta. 
S57 A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea 
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oricărei contaminări a mediului înconjurător. 
S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta 

instrucŃiunile speciale/fişa de securitate. 
 

 
Etichetă excepŃională 
pentru preparate speciale 

: Pentru a evita riscul la om şi cel legat de mediul înconjurător se vor urma 
instrucŃiunile de folosire.  
 

 
 

 
16. ALTE INFORMAłII 

Textul frazelor R menŃionate la articolul 3 

R22 Nociv în caz de înghiŃire.  
R23 Toxic prin inhalare.  
R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele.  
R41 Risc de leziuni oculare grave.  
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 

asupra mediului acvatic.  
 
InformaŃii suplimentare 

Se vor lua în considerare instrucŃiunile de folosire de pe etichetă.  
 
Marcă înregistrată a E.I. DuPont de Nemours et Co ®  
 

Modificările semnificative faŃă de versiunea precedentă sunt notate cu o bară dublă. 
 

 
InformaŃiile conŃinute în aceste Norme de Tehnica şi Securitatea Muncii au fost stabilite pe baza conoştiinŃelor, 
informaŃiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document.  Aceste informaŃii sunt date cu scop 
informativ pentru a permite manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuŃia, utilizarea si eliminarea în 
condiŃii corespunzătoare de securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de 
garanŃie. InformaŃiile de mai sus se refera numai la produsul(sele) specificat(e) acolo şi nu pot fi valabile când acest 
produs(e) se găseşte(găsesc) în combinaŃie cu orice alt produs sau în orice proces de fabricaŃie sau dacă produsul 
este alterat ori procesat, fără specificaŃie expresă.  
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