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Fişă de siguranţă  

(Rev. 2.0 martie 2008) 

 
1. PRODUSUL CHIMIC ŞI IDENTIFICAREA COMPANIEI  

1.1 – Identificarea produsului  
Denumirea comerciala: PIRETRO 714  
Nr. de înregistrare Ministerul Sănătăţii din Italia: 15317 
1.2 – Categoria: 
Insecticid piretroid.   
1.3 – Identificarea companiei  
BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio 28 Z.I. Villanova 47100 – FORLÌ (FC)  Tel +39 0543-754430  Fax  +39 0543-754162 
Editarea fişei de siguranţă: bleuline@bleuline.it 
1.4 –  Numărul de urgenţă:  
+39 0543-754430 (Bleu Line S.r.l.) 
Centru de urgenţă: Niguarda Hospital (MI) +39 02-66101029 

 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
Efecte adverse pentru sănătatea umană: Contactul cu ochii provoacă vătămări serioase ochilor, cum ar fi opacizarea 

 corneei sau leziuni ale irisului. Contactul cu pielea provoacă dermatită.  
       Ingestia irită aparatul gastrointestinal, apar dureri abdominale, hipersalivare, 

  greţuri, stări de vomă, diaree, inhibări ale sistemului nervos central, contracţii 
  musculare,  convulsii, dispnee. Ingestia unor picături poate contamina plămânii şi 
  poate produce pneumonie chimică.   

Mediul:     Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate avea efecte pe termen lung în 
 mediul acvatic.  

 
3. COMPOZIŢIA  

Descrierea chimică:  insecticid lichid, coformulant 
Substanţă periculoasă pentru sănătatea umană, conform Directivei 67/548/CEE şi modificărilor ulterioare, în care se 
identifică limitele de expunere ale următoarelor substanţe: 
 

DENUMIREA CHIMICĂ  CONC.  CAS   EINECS   EEC  Simboluri şi fraze de 
risc  

PIRETRINĂ NATURALĂ   1,75 % 89997-63-7  289-699-3  613-022-
00-6 

Xn, N, R 20/21/22 
50/53  

PIPERONIL BUTOXID 14 % 51-03-6 200-076-7    N 50/53  
DIALCHIL SULFOSUCCINAT DE 
SODIU   

6-8 %     209-406-4          Xi; 38-41 

POLIALIRFENOL ETOXILAT  9-11 %  POLIMER              52/53 
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4. PRIMUL AJUTOR ŞI MĂSURI 

Indicaţii generale:  în cazul unor simptome neclare sau persistente, solicitaţi asistenţă medicală, arătând eticheta şi 
această fişă de siguranţă. Primul ajutor va fi realizat numai de personalul pregătit, pentru a preveni complicaţiile în cazul 
pacientului.  

Contactul cu ochii: Spălaţi cu multă apă, nu mai puţin de 10 minute, fără a apăsa şi ţinând ochii deschişi (scoateţi lentilele 
de contact dacă este cazul), şi apoi protejaţi ochii cu un material uscat şi curat. În cazul în care iritaţia sau durerea 
persistă, solicitaţi asistenţă medicală. Nu folosiţi unguenţi sau creme înainte de a consulta un oftalmolog.  
Contactul cu pielea: Spălaţi pielea imediat cu multă apă şi cu un săpun neutru.  
Inhalare:  Scoateţi persoana afectată la aer şi lasaţi-o să se odihnească. În cazul efectelor persistente, solicitaţi asistenţă 
medicală.  
Ingestie:  După ingestie, solicitaţi imediat asistenţă medicală, şi dacă este posibil arătaţi eticheta sau această fişă de 
siguranţă. Nu induceţi starea de vomă, evitând inhalarea pe căile respiratorii.  
 
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIULUI  

Mijloace de stingere:  Substanţe uscate, spume, apă pulverizată, CO2 

Mijloace de stngere care nu trebuie folosite din motive de siguranţă: Nu folosiţi jeturi directe de apă.  
Pericole de expunere: în cazul emisiilor de gaze toxice sau a vaporilor care irită  
Echipament ignifug: Folosiţi echipament complet de protecţie şi mască.  
Proceduri speciale: Limitaţi scurgerea. Staţi în direcţia vântului. Nu inhalaţi vaporii. Containerele expuse la foc trebuie 
răcite, pentru a se reduce pericolul de incendiu. Evitaţi ca mijloacele de stingere să fie împrăştiate în atmosferă.  
  
 
6. MĂSURI ÎN CAZ DE ÎMPRĂŞTIERE ACCIDENTALĂ  

Protecţia personală:  Purtaţi echipament adecvat şi mănuşi impermeabile. Nu fumaţi şi nu folosiţi surse de 
aprindere.  

Protecţia mediului:   Nu permiteţi produsului să ajungă în scurgeri, canalizări sau în apele de suprafaţă şi să se 
împrăştie în atmosferă. Dacă nu se poate împiedica, informaţi autorităţile competente. În 
cazul împrăştierii, încercaţi să folosiţi materiale inerte care absorb substanţa (nisip, 
pământ, cârpe etc.) Transferaţi-o în containere adecvate, etichetate, pentru a fi eliminată.  

 
7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
 
Manipulare:               Nu mîncaţi, nu beţi şi nu fumaţi. Purtaţi echipament de protecţie şi îmbrăcăminte adecvată. 
    După manipulare, spălaţi-vă cu apă şi săpun.  
Depozitarea:             Depozitaţi în recipientele originale, într-un loc sigur, închis, nu lăsaţi în apropierea  alimentelor şi la 

îndemâna copiilor şi animalelor de casă. Depozitaţi într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă 
între 5°C şi 30°C. Se recomandă împământarea sistemelor electrice.  
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8. EXPUNEREA/PROTECŢIA PERSONALĂ 
 
Măsuri generale:    Folosiţi produsul conform indicaţiilor acestei fişe de siguranţă. Purtaţi echipament de 

protecţie aşa cum vi se recomandă aici.  
 expunerea profesională şi/sau limitele biologice nu sunt identificate pentru preparat. 
Limitele de expunere Limitele de expunere profesională sunt indicate în Legea italiană 626/94, (Anexa VIII): 
profesională                                  TLW-TWA = 1 mg/ m3. Pragurile de expunere pentru piretru se identifică în Anexa VIII 

din Legea italiană 626/94 (TLW-TWA = 1 mg/ m3 pentru lactonele sensibilizatoare) şi în  
ACGIH (TLV-TWA = 5 mg/m3). Pentru mai multe detalii, citiţi Secţiunea 16 (note).  

                                  În cazul expunerii profesionale la acest preparat, folosiţi îmbrăcămintea adecvată 
 recomandată aici. 
Protecţia respiratorie:   În zone nu foarte bine ventilate, când concentraţia produsului este mai mare decât cea 

standard, protejaţi căile respiratorii (mască cu filtru pentru gaze sau pentru vapori 
organici). 

Protecţia mâinilor:  Folosiţi mănuşi impermeabile, rezistente la substanţe chimice (EN 374). 
Protecţia ochilor:   Folosiţi ochelari de protecţie. În caz de urgnţă trebuie să aveţi accesul la duş şi alte 

instalaţii pentru spălarea ochilor.   
Protecţia pielii:   Folosiţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată.  
 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
 
Aspect:  emulsie apoasă, galbenă    
Miros:  caracteristic  
pH:  N.D. 
Densitate:  1,02 la 20°C (Kg/lt)   
Punctul de aprindere:         N.A. 
Solubilitate în apă:       emulsionabil   
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE  
 
Stabilitate:    Stabil în condiţii normale de utilizare şi depozitare.  
Condiţii de evitat:     Contactul cu sursele de aprindere şi depozitarea în containere deschise.  
Substanţe de evitat:    Niciuna 
Produse periculoase la descompunere:   Descompunerea termică produce compuşi toxici.  
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11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE  
 
Căi de pătrundere în organism: Piretrul (piretroid) afectează sistemul nervos central şi periferic la nivelul membranelor 

neuronale, inhibând canalele de sodiu.  
Inhalare:  În cazul expunerii prelungite, se irită sistemul respirator, apar durri de cap, greţuri şi 

ameţeli.  
Ingestie:  Ingestia provoacă iritaţii ale aparatului gastrointestinal, hipersalivare, greţuri, stări de 

vomă, diaree, inhibă sistemul nervos central, contracţii musculare,  convulsii, dispnee. 
Ingestia unor picături poate contamina plămânii şi poate produce pneumonie chimică.   

Contactul cu pielea:  Contactul prelungit şi frecvent poate provoca iritaţii şi dermatite.    
Contactul cu ochii:                       Înroşire şi durere, iritaţii persistente ale conjunctivelor, deteriorarea corneei.  
Informaţii toxicologice:  Ingredienţi activi:  

Piretrină naturală: LD50 şobolani  >140 mg/kg (oral); LD50 şobolani  >2000 mg/kg (dermic), 
LC50  şobolan (4h) >3,4 mg/l 
Piperonil butoxid: LD50 şobolani  >4570 mg/kg (oral); LD50 iepuri  >2000 mg/kg (dermic), 
LC50  şobolan (4h) >5,9 mg/l 

 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
Condiţii generale:  Se foloseşte conform standardelor de bună practică. Nu împrăştiaţi produsul în mediu.   
Clasificare:   Ingredientul activ este foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate avea efecte pe 

termen lung în mediul acvatic.  
Informaţii toxicologice:  Ingredienţi activi:   

 Piretrină naturală: LC50 peşte 0,0052 mg/l (96h); EC50 Daphnia magna  0,0012 mg/l (48h) 
Piperonil butoxid (sinergizant): LC50 peşte 5,37 mg/l (96h); EC50 Daphnia magna  >0,51 
mg/l  
 

13. CONDIŢII DE ARUNCARE A DEŞEURILOR  

Dacă este posibil reciclaţi sau contactaţi o firmă autorizată. Descărcarea deşeurilor în râuri sau canalizări este interzisă. 
Incineraţi într-o instalaţie autorizată. Consideraţi reziduurile şi ambalajele goale deşeuri periculoase. Aruncaţi deşeurile 
periculoase conform Directivei  91/689/EEC cu trimitere la codul deşeurilor cf. deciziei Comisiei, 2000/532/EC referitoare 
la eliminarea deşeurilor. Atenţie la existenţa unor legi naţionale şi locale cu privire la eliminarea deşeurilor. Orice folosire şi 
eliminare a acestora trebuie să se facă în conformitate cu legislaţia locală.  
 
14. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA TRANSPORT  

ADR/RID Clasa 
9 

UN 
3082 

Grupa de pe 
ambalaj  
III 

PRODUSE PERICULOASE PENTRU 
MEDIU, LICHIDE  

IMDG Clasa 
9 

UN 
3082 

Grupa de pe 
ambalaj  
III 

PRODUSE PERICULOASE PENTRU 
MEDIU, LICHIDE 

POLUANT PENTRU APA 
MĂRII  

(P) 
IATA Clasa 

9 
UN 
3082 

Grupa de pe 
ambalaj  
III 

PRODUSE PERICULOASE PENTRU 
MEDIU, LICHIDE 
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15. INFORMAŢII LEGISLATIVE  

Clasificarea şi etichetarea cf. D.Lgs. 65/2003 

Simboluri:  
   

 Xi Iritant  N Periculos pentru mediu  
 
 
Fraze R obligatorii 41 Grave afecţiuni ale ochilor  

 50/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte pe termen lung în mediul acvatic
  

 

Fraze S obligatorii: 2 Ţineţi produsul încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.  

 13 Nu depozitaţi produsul lângă alimente, băuturi sau hrană pentru animale.  

 20/21 
 
Nu mâncaţi, beţi sau fumaţi în timpul utilizării.  

 23 
Nu inhalaţi gaze/fum/vapori/substanţe pulverizate (termenul cvat trebuie precizat de 
producător) 

 26 
 
În caz de contact cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi solicitaţi asistenţă medicală.  

 29 Nu aruncaţi produsul în canalizări 

 
   
16. ALTE INFORMAŢII  

  

Informaţiile de mai sus sunt considerate corecte şi sunt cele mai bune informaţii disponibile conform legislaţiei actuale 
asupra etichetării şi ambalării, siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă şi mediului. Aceste informaţii sunt numai instrucţiuni 
asupra utilizării, procesării, manipulării, depozitării, trasnportului şi eliminării produsului şi nu trebuie considerate garanţie 
sau specificaţii de calitate. Blue Line S.r.l. nu este responsabilă dacă produsul se foloseşte în alte moduri decât cele 
menţionate. Nu amestecaţi preparatul înainte de a evalua riscul rezultat în urma amestecului cu alte substanţe sau 
preparate. Evaluarea posibilelor pericole sau riscuri rezultate în urma unei alte utilizări stă în responsabilitatea 
utilizatorului. Oricum, nu facem nicio garanţie, exprimată sau implicită, în legătură cu aceste informaţii. Nu sunt valabile 
dacă produsul este amestecat cu alte substanţe sau dacă este folosit în alte scopuri. Utilizatorii trebuie să facă propriile 
investigaţii pentru a determina aplicabilitatea informaţiilor în cazuri speciale. Pentru mai multe informaţii cu privire la 
produs, citiţi eticheta de pe ambalaj.   
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Numărul de revizie:     2.0  
Data redactării:     Martie 2008 Această versiune o actualizează pe cea din iunie 2004. 
Textul frazelor de risc menţionate la pct.3 R22 – Periculos dacă este înghiţit  

R36 – Irită ochii şi pielea 
R41 – Riscul unor afecţiuni grave la ochi  

      R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte pe 
termen lung în mediul acvatic.  

Legislaţie: 
• Directiva UE 67/548/CEE (Directivă asupra aproximării legislaţiei şi 

prevederilor administrative cu privire la clasificarea, ambalarea şi 
etichetarea substanţelor periculoase) modificată pentru a 29-a oară de 
Directiva UE 2004/73/CE 

• Directiva UE 1999/45/CE (Directiva Parlamentului European şi a 
Consiliului, din 31 mai 1999, cu privire la aproximarea legislaţiei şi a 
prevederilor administrative ale Statelo Membre în legătură cu 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparetlor periculoase). 

• Directiva UE 98/24/CE (Directiva Consiliului 98/24/EC din 7 aprilie  
1998 asupra protecţiei sănătăţii şi a siguranţei angajaţilor care şucrează 
cu agenţi chimici) 

• Legea CE 1907/2006 (Anexa II: Fişa de siguranţă) 
 
Notă (paragraful 8)    TLV-TWA (Valoarea pragului – Perioada medie calculată, 8 ore) 
      TLV-STEL (Valoarea pragului – Limita expunerii pe termen scurt, 15 min.) 
      Informaţiile ACGIH (Conferinta Americana a Igienistilor Industriali 

Guvernamentali) sunt extrase din Suplimentul la Volumul 32, n. 3 din 
Jurnalul pentru Igiena Industrială (AIDII) publicat în iulie 2007, şi se 
referă la valorile ACGIH în 2007.  

Alte informaţii:  Această fişă de siguranţă a fost revizuită în colaborare cu Bioikos 
Ambiente Srl – via Rivani 99, 40138 Bologna (Italy) – tel +39 051 
5878211. 

 
 


