
MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF REAL TH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 3620, Secretariat tehnic: (+4021) 3118620; Fax: (+4021) 3118622

Data emiterii: 02.11.2009

AVIZ
Nr. 1066BIO/18/06.10

În conformitate cu HG nr. 956/2005 şi Ordinul nr.1182/1277/114/2005 Comisia,
În baza documentaţiei prezentate, decide că produsul:

(Denumirea Comercială)

poate fi plasat pe piaţă În România, conform prevederilor legale În vigoare.
o Date de identificare ale produsului:

Categoria de produs: BIOCID
- Grupa principală: 3.
- Tip de produs: 18.
- combaterea insectelor zburatoare si taratoare.
Recipinte de 20 mI, 50 mI, 75 mI, 100 mI, 125 mI, 150 ml, 200 mI,
250 mI, 300 mI, 400 ml, 500 mI, 750 mI, 1 litru, 1,5 litri, 2 litri,
3 litri, 4 litri, 5 litri, 6 litri, 7 litri, 8 litri, 9 litri, 10 litri, 15 litri,
20 litri, 25 litri, 50 litri, 100 litri si 200 litri, cu insecicid concentrat
sub forma de microemulsie apoasa.
100g produs conţine ca substanta activa:
- lOg alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethyl cyclopropane carboxylate/ Cypermethrin,
nr. CAS 52315-07-8, nr. CE 257-842-9.
Profesionali.
Simbol de periculozitate: .Xi" - iritant si "N" - periculos pentru
mediu.
Fraze R: R41; RSO/53.
Fraze S: S2; S13; S23; S24/25; S26; S36/37; S39; S46; S51.

o Date de identificareale producătorului:
Firma: COLKIM SRL
Adresa (inclusiv ţara): Via Piemonte 50-60064, Ozzano Emilia, Bologna, ITALIA.

O Date de identificare ale solicitantului
Firma: SC CREATIV SOLUTIONS CONSULTING SRL
Adresa: Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 267, Jud. Ilfov, ROMANIA.
Registrul Comerţului: Nr. ORC J 40 / 10790/2002

Compoziţia, parametrii de calitate ai produsului şi domeniul de utilizare sunt cele prevăzute în
documentaţia tehnică care a stat la baza avizării, conform Referatului de Evaluare nr. 1075/29.10.2009.

ORICE MODIFICARE A DATELOR DE IDENTIFICARE ALE PRODUSULUI ATRAGE DUPĂ
SINE PIERDEREA VALABILITĂŢII PREZENTULUI AVIZ.

Utilizare:
Forma de conditionare si
ambalare:

Conţinut În substanţe
active:

Categoria de utilizatori:
Informaţii privind
reglementările aplicabile:

AQUACYP

Avizul este valabil până la data: 30.06.2010



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr, A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+4021) 318 36 20, Secretariattehnic: (+4021) 311 8620; Fax: (+4021 )311 8622

Data emiterii: 10.05.2010

AVIZ DE PRELUNGIRE
Nr ..1066:810/18/05014

In conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii al ministrului mediului si

padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta

Alimentelor ne 10/368/11/2010 si cu Ordinul nr. 1182/12777/114/2005, cu modificarile

si completarile ulterioare, in baza cererii de prelungire nr. 1073 din data de 04.05.2010 si

a Avizului nr. 1066BIO/18/06.10, eliberat in baza dosarului tehnic aprobat in cadrul

Comisiei Nationale pentru Produse Biocide, se emite prezentul Aviz de prelungire pana

la data de 13.05.2014 pentru plasarea pe piata in Romania a produsului biocid

AQUACYP~ conform prevederilor legale in vigoare.
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AQACli'
• Fisa de securitate -

EU Directiva 67/548/CEE modificata pentru a 29-a oara de DIRECTIVA 2004n3/CE;91/155/CEE,93/112/CEE,2001/58/CE;
DIRECTIVA 1999/45/CE E DIRECTIVA 98/241CE,REGULAMENTUL C.E.1907/2006,

1. Identificarea Preparatului si a Societatii
1.1.1dentificarea preparatului

Denumirea comerciala:
Categoria produsului:
Tipul formulei:
Tipul de inregistrare:
Inregistrare Min. Sanat Italia:

1.2. Identificarea Societatii

1.3. Numar de telefon pentru situatii de urgenta
Centru de aptor in caz de otravi re

AQACP
Dezinfectant/Detergent pentru uz casnic si civil
Lichid concentrat in micro-emulsie
Prezidiul Medico-Chirurgical
n.18712 del 04/03/2002
Colkim srl • Via Piemonte 50 - 40064 OZZANO EM/LIA (BO) - Italy
e-mail adressinfo@colkim.it
+39051 798006

Niguarda Hospital (MI) +39 02 66101029

2. ident.iflcarea pericolelor
2.1. Rlscu.ripernru 5ânâtatv Contactul rrncVBnt si indelUJlgat aJ pielea provoacă usoare iritatii Iocate.CoJilactu! cu oc:hli provoaca im'Osire

si durere. Ingeşti<l ţlso\ICaca dureri abdommale ş; 9re<.ttlt.lflhakJrea repetată a ~p«tlorpoate fi itilanUI pentru caile respiratofii.

2.2. Rişcun pşl1tr\J mediu Produstd este foarte toxic pentn.: «garrismele aevatlce si poate provoca efecte negative pentn.l Illedi\.Jl
acvatic daca este folosit pe termen lung.

3. Compozitie
Coml'onentete trebuie sa fieprezentetein conformitate cu DlrecUva 1999/45fCE

3 1 Principii active..
DENUMIREA CHIMICA CONC. CASno. EINECS CEE no. Simboluri si fraze de risc

Cipermetrina (cis/!rans 40/60) 10% 52315078 2578429 60742100.4 Xn, N, R 20/223750/53

3.2. Cofonnulanti (comportâd pericol):

DENUMIREA CHIMICA CONC. CASno. EINECS CEE no. Simboluri si fraze de risc
no.

Preparato contenente tensioattivi 15 -20% - - - Xi, R41

Butildiglicole 3-5% 112345 203916 ~03096008 Xi R36Xi R36

4. Masuna' primaJutor
4-.1. Indicatii genera/e In cazul in care ţlV$ti O1icG dubiu sau daca simptomele peQ'lis!a,5OlîCi!ali inWijirea medicala si 1Umlzall Informatiile

d@ pe sucheta.tn caz de acctdentare,prlma Intervenlfe va fi ÎI1tepOOsa de catre pemoool instrult,pentru a e\llta alta complicatii.

4.2. Actiuni farma~Dinami-cO - Blochează transmiswma nervQ<l1;ă prin l'I~timurare pre-poststnapuea a termirlatiilor mmrale.Coreullali un
Centru contra otrâviTilor.

4.3. Contactul cu ochii -8pălati ochii CU multa apa,1âfa ${t apăsatI, tlnând pleoapele larg deschise.!n caz. -de iritatii permanente, admsatl-w
medicului.

"'4. Contactul cu piele-a -Scoalell ş; spălaU l1<Iinel", ~nat0 oe prodos.8pâlatl eplderma cu multii apa ai sâpun neulru.ln GaZ delriiatfi
permanente adresatl-vă medicului

4.5. InhilJare - Persoana care a suterl! inhalarea trebuie dusi! in <l.<ar liber Si lasala să se odihnească. In cazul in care $imptomelie
neptscete persista adresatI-va medicului.

4.&. tngestlj} Nu prcvooatl VOf1'.8, Adre$ati-va me<:IlC!IJlui. Nu tncercan niciodata să induceti o persoana $111* i'n $lare de iI1iConstlentă să bea,

5. Măsuri Gontr.J ini:;eildîflOr
Ş..1.Mijlo$.~I$ ~ :$tl~ ad&CVill9·Pulberi chimloo, spume tie IIlingere. apă pulverlzatâ, CQ2 (facitl cu apă recip~ ~ 1•• Il;)<r~ui).
ş.~mljJ~ ~ ~S~o ~rG nu tMbule folosit. din motive de &eGUrilatrt Nufoloslll jet-uti de apu3u exlinc\ore.
5.3. Ivuntu3loklrlscuri do vxpurlOre derIVate din procfUseki .d$aMeM • Arderea prolluce UITfum acru. irttal1lSi nociv.
5.4. Echlp3mantut special de proieCtie ili ţ)ef$oonatcr inSârClnate eu stingerea tRcendlilor -Se va. purta Imbraoamlnte de proiectie

Î9nifugă si aparate de proiectia pentru ca\le msplratorll.
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6. Mâsuri In caz de scurgere accidentala
6.1.Prec:aulii individuale purfalllmbttJeamlnre adecvată si manusi JrnpermeabHe.ln medii slab aerisi te, ufilizati mijloace de protectie adecvare

pentru eălle resplrntorli.
6,2. Precautii Ele meaîu • EvRali dlSpesmea proousului In sistemele de 5CW9eJ"e,ape ae sypr\ifata şi subterane, in s{ll.

6.3. MasuE! !le curătare ·Dellmitati si .absOfbiti fr.I..ctiunea $cvrs<l! cu m~11>:tiale in<l!1e (nisip, pământ, cârpe. etc), sttângelisi punetl to reCiplente
a{fecvate,Evacuati resturile In confOrmitate cu ţ)!'Qvooetlllll Il!lgate. SpălaU cu apă zona contamlnati.

6.4 AlU>informatll -In caz descurgeri in apa,sa notifiea aulorlmlJ:/Ie competente

7. Manipulare si stocare
7.1. Manlpularo-I" timpul mlmipulării, ad0P1ati precautiile obisnuIte de iglenâ .a mundl cUprodU99 chimice.

Evitati contactul direct cu produSUl. Protejati-vă ochII si plelea, Nu mancati,beti si fumati.
7.2. Stoeilll'Et - Preparatul trebuIe pastrat in ambalajele origioale Inchise, in locuri aerisite si răcoroase, la ad<lpcst de ra~e soaralut,

A nu sE! lasa la ir.l1emâna coplăor si animalelor domestice.
Eventual,se pastreaza la temperaturi htre O • C si 40 • C. A se pastra departe de
orice fel de sursa de aprindere. Pastrati Îl ambalajJl original sigilat.

___ •• __ " • - - __ - __ .•• • • 6"

8 Contto1ulexpunetiilfmtecUa Individuală
8.1 I\'asurlgmlcrafe de precautie adoptafe -utiIllaUln confolJnltate cu informatiile wrmnute in acest rotmularQn speciali!! 7.1 si 6.1)

Utilizarea echipamentului irxfividuald&prolecfie specificate la punctele 8.3.8.4.8.5 .•8.6
8.2 Umite de COhe.ftntratle la locul d~ munca .flU exista limile in momentul expunerii.sa se utilizeze echipamentul individual

00 prOIectie ,speclficate in sectiunile 8.3,8.4,6.5

8.3 Protectie resplratorie- -A se ulifj@in medii aerlsite In mod coresoonzatorsau dotate cu aspirătoare de aer.
(FFP1I'1ia$IÎ cu fiIlre)

8.4 Protectlu mQinilw - Purt~ mAnuside protedle ămvirnI sali din iilt~ ~ plastleesaudin ~uc.
8,5 Protectia ocbilor se moomandâjIIJI1areaoctJela!iforde proIectiedOilf în cazulmanlpulărilorcare pot provQCa djspersiajlfQ(II.!SlAIli $Ilb.forma.depIllf.
8.6 Protectia pielii -PurtatiImbracaminteademra.'a
8.7 Maşuri specifice d& igena Spălali-viI bine pe măini după lIliIl2are.Pastrati departe de produse 8ltmellt;lre sow Cleconsum,

9.Propietati fizice si chimice
9.1 Propietati flzlco-chimice ale preparatului

Aspect: Lichid galben
Miros: caracteristic
Punct de ardere: >100·C
pH: 6-7
Densitate la 20·C: 1,05

Autoinflamabilitate: N.D
Solubilitate in apa: solubil
Punct de fuziune: N.D.
Liposolubilitate: insolubil

10. Stabilitate si reactivitate

10.1. Conditii de evitat - Produsul in conditii normale este stabil
10.2. Substante de evitat - Produsul este incompatibil cu agenti puternici de oxidare, acizi si baze puternice.
10.3. Produsi de descompunere periculosi - Descompunere termica determina formarea de compusi periculosi.

11. Informatii toxicologice
11.1. Pentru inhalare expuneri, iritatii respiratorii si dureri de cap, greata, un sentiment de vertej.
11.2. Ingestie dureri abdominale, dureri de cap, greata, slabiciune raspâdita.De aspiratie fi timpul ingestie sau varsaturi, poate provoca
Iezi uni pulmonare. The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard indica clasificarea pesticidelor de risc a se vedea
sectiunea 16) arata, pentru pur cipermetrin, o valoare de LD502 50 mg / kg. Pe aceasta baza, valoarea LD50 a preparatului este de
aproximativ 2500 mg / kg
11.3. Contact cu pielea ·in contact frecvent si prelungit, dermatita. Posibile efecte de sensibilizare.
11.4. Contactul cu ochii- roseata si de arsura, iritatie persistenta conjunctivala, comeea poate fi afectata de asemenea.

12. Informatii ecologice
Utilizarea fi functie de bune practici de lucru, ii loc de raspâdire fi mediul ambient. Produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice si
poate proVoca efecte adverse pe termen lung ii mediul acvatic.

13. Consideratii asupra evacuiii deseurilor

F,,3c' 'arga restr 'rilor dese' 'o'ac si « r:QCÎpientş'Qc gOillg ale pmd. rsului este reglementată:fe Decretul
Lege 22/97 cu modificăle ulterioare.

N. ONU 3082 Packaging gr. III

N. ONU 3082 Packaging gr. III arine poluante (P)

N. ONU 3082 Packaging gr. III
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15. Informatii privitor la reglementare

15.1. Periculozitatea preparatului
Clasificarea Î1 conformitate cu Decretul legislativ 65/2003: IRITANT periculoase pentru mediu
Simboluri de periculozitate: Xi Cruce a Sf. Andrei, N copac sterp si peste mort
Indicatii de pericol:lritant - periculos pentru mediu
Fraze R obligatorii: R: - 41 Riscuri de grave leziuni pentru ochi.

50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung În
mediului acvatic
A nu se lasa hdernăa copiilor
Stai departe de produse alimentare, bauturi si hrana pentru animale
Nu respira aerosoli
Evitati contactul cu ochii si pielea
În caz de contact cu ochii, e1atiimediat cu multa apa si sa consulte un medic
Utilizarea imbracamintei de protectie si manusi
Protejeaza ochi 1 fata
Daca este Înghitit, solicitati imediatsfatul medicului si prezentatii ambalajul sau eticheta .
Utilizati in locuri bine aerisite.

Fraze S obligatorii: S: -2
13
23
24/25
26
36/37
39
46
51

16. Alte informatii
Numarul Revizie: 6.0 Date compilate: 01 septembrie 2008

:nfCffllatiile contlnute rn acest MSDS se t!aZ8()za pe cunostmtete CUfeflte SI SUnt IUlnzale m Oill1rorrrumre cu cennrete prevazlJ[e (le lege
;l@@l:ichmre a sul>stantelor pertculoase, de 5eQ.Irttate SÎ sanatat!! la lorulde munca si de mediu, igiena. PreparaM nu treoule utBlzat
'n alte scopuri {jecâtcel~prevazute la alineatul 1, fara a obtine inainte de instructiuni soise,Nu-sl asuma re.sponsabifitarea pentru. ulil~rea
noorect.a.Respeda lnformaliile fumiZClte de catre leglsla~eurmatoarele:

• DirectiWl67/S48/EC(clasificaresi etichetare substante periculoase), pus În aplicare prin Decretul nr 52/1997
•• Directiva 9~/45/EC {dasificare si de etithmr~ ~O~}I dupa cum este pusÎnap!iaIre prin Decretulnr6S/2003
II Directiva98124/CE (de ~e a sanatatiisi seaJrilatjj lmtorlIor 1rnpotriva rÎWJrilorde produsethimic:e),dupacum esoo·puşin apltt:are prl:oDec 6261
• RegulamentulCE1907f2006(~ II: unghldpentru compaarea fisei·de securitate)

::ste Întotdeauna responsabilitatea de~e a standardef6r de igiena, de Siguranta si de promctie ilmediului prevawte de lege
Informatiile cuprinse in acest continut pot fi Întelese ca o descriere a pregatirii pentru scopuri de securitate si nu sunt
sunt considerate În calitate de preparat În sine.

Aceasta fisa de securitate inlocuieste versiunile anterioare din iulie 2004. Sectiunile care s-au schimbat de la versiunile anterioare
sunt dupa cum urmeaza: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Key fraze R inregistrate la punctul 3.

20/22 Nociv prin inhalare si ingerare
36 Iritant pentru ochi.
37 Iritant pentru aparatul respirator
41 Periculos pentru ochi.

50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung În
mediului acvatic

Nota 1: punctul 8.2 este citat L 'ACGIH (American Conferinta de Stat Hygienists Industries), Asociatia Americana de Hygienists de date
(TLVTWA) sunt luate de la un supliment la VoI. 31, No. 4 din Joumal of Industrial hygienists (AIDII). publicat În octombrie
2006 si se refera la valori ACGIH 2006
Nota 2: La calcularea LD50 a preparatului s-au referit la publicarea "recomandate de OMS de clasificare a pesticidelor de risc

Clasificarea si orientara pentru a "ed. 2004, care contine date privind toxicitatea LD 50 din cele mai comune pesticide



S.C. CReATIV SOLUTIONS CONSULTING S.R.L.
GSM: 0724 879 585

FAX: HO) 21.499.11.35
Nr.ord.reg.com/an J23/375712008
Cod fiscal:R014974476

ILFOV-BRAGADIRU

(;REA'nV $Ot.UTION$
CON1U1. TING

AQUACYP
Insecticid -Fără solvenOi

Insecficid concentrat sub formă de microemulsie apoasă recomandat pentru lupta
Împotriva insectelor zburătoare şi târâtoare.

Produs aprobat de Min. Sănătăoii din Italia. Pentru uz casnic oi civil.

Înregistrare Ministerul Sănătăoil nr. 18473

Compozitie

100grame de produs conţin:

Cipermentrină pură (cis/trans/40/60) 10g (103,3 g/I)

CoformulantL substanţe emulsionante şi apă până la 100g

Caracteristici

AQUACYP este un insedicid concentrat pe bază de Cipermetrină (insedicid piretroid)
sub formă de microemulsie. Această formulă permite folosirea apei ca solvent.

AQUACYP este utilizat pentru lupta împotrica diferitelor insecte dăunătoare (gândaci,
muote, oânOari oi căpuoe), acoionează În special prin contact Oi ingestie. Este utilizat
atât În interior cât Oi la exteriorul magaziilor, depozitelor de deoeuri, hoteluri, ocoli,
magazine, spitale, cinema, locuinoe, cazarme.

Cipermetrina acţionează prin contact şi ingestie, asupra celulelor sistemului nervos
central şi asupra celui periferic al insectei, provocând iritabilitate, tremurat şi convulsii.
Această activitate nervoasă excesivă duce la blocarea transmiterii impulsurilor, la



coformulanOilor utilizaOi, AQUACYP are Punctul de Inflamabilitate mai mare de 55
grade C oi de aceea este clasificat drept NEINFLAMABIL.

Publicarea rezervată pentru personalul sanitar calificat. La cerere se pot pune la dispoziOie ROeie chimice Oi
toxicologice


