
Insecticide

DIRECTIVA 67/548/CEE modificată pentru a 29-a oară de
DIRECTIVA2004/73/CE

DIRECTIVA 1999/45/CE, DIRECTIVA 98/24/CE;REG. CE
1907/2006

1. Identificarea Preparatului si a Societàtii

1.1. Identificarea Preparatului
Denumire comercialà: CYMINA ULTRA
Categoria produsului: Lichid emulsionabil concentrat
Tipul formulei: Pyrethroid insecticid
Tipul de înregistrare: Prezidiul Medico-Chirurgical
Inregistrare Min.Sànàtàtii: nr. 13200 din 12.02.1985

1.2. Identificarea Societàtii: Colkim srl - Via Piemonte 50 40064 OZZANO E. 
(BO)1.3. Nr. tel. - apeluri urgente: (051) 798006
2. Compozitie
Componente trebuie să fie prezentate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE

2.1. Principii active
Denumirea chimică CONC. N. CAS N.EINECS N. CEE 
Simboluri /fraze de risc



Cipermetrina (cis/trans 40/60) , 5% 52315078 2578429 607421004
Xn, N, R 20/223750/53

Piperonylbutoxide 4,7 % 51036 2000767
N, R50/53

Tetrametrina 1,57 % 7696120 2317116
N, R 50/53

2.2. Coformulanti (comportând pericol):

Denumirea chimică CONC. N. CAS N.EINECS N. CEE 
Simboluri /fraze de risc

Hidrocarburi din petrol dearomatized 60 70% 64742489 2651503
649327006 Xn, R 6566

Solvent nafta (petroliere) grele, aromat 10 20% 64742945 2651985
649424003 Xn, N, R 656667 R51/53

Preparate cu neionici şi anionică 10  12 % 
Xi, R 223841

3. Identificarea pericolelor
3.1. Riscuri pentru sànàtate - Contactul frecvent si îndelungat cu pielea provoacà 
usoare iritatii locale. Contactul cu ochii provoacà înrosire si durere. Ingestia provoacà 
dureri abdominale si greatà.
Inhalarea repetatà a vaporilor poate fi iritantà pentru càile respiratorii.
3.2. Riscuri pentru mediu- Produsul este foarte toxic pentru organismele acvatice si 
poate provoca efecte negative pentru mediul acvatic daca este folosit pe termen 
lung.
4. Màsuri de prim ajutor



4.1. Actiuni Farmaco-Dinamice - Blocheazà transmisiunea nervoasà prin 
hiperstimulare pre-postsinapticà a terminatiilor neurale. Consultati un Centru 
contra otràvirilor.
4.2. Contactul cu ochii - Spàlati ochii cu multà apà, fàrà sà apàsati, tinând
pleoapele larg deschise. In caz de iritatii permanente, adresati-và medicului.
4.3. Contactul cu pielea - Scoateti si spàlati hainele contaminate de produs.
Spàlati epiderma cu multà apà si sàpun neutru. In caz de iritatii permanente 
adresati-và medicului.
4.4. Inhalare - Persoana care a suferit inhalarea trebuie dusà în aer liber si làsatà sà se 
odihneascà. In cazul în care simptomele neplàcute persistà adresati-và medicului.
4.5. Ingestie - Nu provocati voma. Adresati-và medicului. Nu încercati niciofatà
sà induceti o persoanà aflatà în stare de inconstientà sà bea.
5. Màsuri contra incendiilor
5.1. Mijloacele de stingere adecvate - Pulberi chimice, spume de stingere, apà 
pulverizatà, CO2 (ràciti cu apà recipientele expuse la flàcàri).
5.2. Mijloace de stingere care nu trebuie folosite din motive de securitate - Nici 
unul în mod deosebit.
5.3. Eventualele riscuri de expunere derivate din produsele de ardere - 
Arderea produce un fum acru, iritant si nociv.
5.4. Echipamentul special de protectie al persoanelor însàrcinate cu stingerea 
incendiilor - Se va purta îmbràcàminte de protectie ignifugà si aparate de protectie 
pentru càile respiratorii.
6. Màsuri in caz de scurgere accidentalà
6.1. Precautii individuale - Purtati îmbràcàminte adecvatà si mànusi impermeabile. In 
medii slab aerisite, utilizati mijloace de protectie adecvate pentru càile respiratorii.
6.2. Precautii de mediu - Evitati dispesarea produsului în sistemele de scurgere,
ape de suprafatà si subterane, în sol.
6.3. Màsuri de curàtare - Delimitati si absorbiti fractiunea scursà cu materiale
inerte  (nisip,  pàmânt,  cârpe,  etc),  strângeti  si  puneti  în  recipiente  adecvate. 
Evacuati  resturile în  conformitate  cu prevederile legale. Spàlati  cu  apà  zona 
contaminatà.
7. Manipulare si stocare
7.1. Manipulare - In timpul manipulàrii, adoptati precautiile obisnuite de igienà a 
muncii cu produse
chimice. Evitati contactul direct cu produsul. Protejati-và ochii si pielea. Nu fumati.



7.2. Stocare - Preparatul trebuie pàstrat în ambalajele originale închise, în locuri 
aerisite si ràcoroase, la adàpost de razele soarelui. A nu se làsa la îndemâna copiilor si 
animalelor domestice.
8. Controlul expunerii/Protectie individualà
8.1. Protectie respiratorie - A se utiliza în medii aerisite în mod corespunzàtor sau 
dotate cu aspiratoare de aer.
8.2. Protectia mâinilor - Purtati mànusi de protectie impermeabile.
8.3. Protectia ochilor - Purtati ochelari de protectie.
8.4. Protectia pielii - Purtati îmbràcàminte adecvatà.
8.5. Màsuri specifice de igienà - Spàlati-và pe mâini la sfârsitul muncii. Nu fumati
si nu mâncati în timpul folosirii produsului. Pàstrati departe de produse alimentare sau 
de consum.
9. Stabilitate si reactivitate
9.1. Stabilitate - In conditii normale preparatul este stabil.
9.2. Substante de evitat - Preparatul este incompatibil cu agenti oxidanti 
puternici.
9.3. Produsi de descompunere periculosi - Descompunerea termicà duce la 
formarea de compusi toxici.
10. Proprietàti fizice si chimice
10.1. Proprietàti chimico-fizice ale preparatului

Aspect: Liquid chihlimbar Temp. Fierbere: > 150 ° C (start)
Miros: Caracteristica P.to fuziune: NA Neapole

pH-ul: NA Neapole P.to de aprindere: > 55 ° C
Densitate la 20 ° C: CA 0.83 Solubilitatea în apă: Emulsionabil

11. Informatii toxicologice
11.1 Inhalarea - La expuneri prelungite, iritarea aparatului respirator si dureri de cap, 
greatà.
11.2. Ingestia - Dureri abdominale, durere de cap, greatà, stare de slàbiciune 
generalà. OMS recomandate de clasificare a pesticidelor de risc (a se vedea 
secţiunea 16) arată, pentru pur cipermetrin, o valoare de LD50 250 mg/Kg. . 
Tetrametrina are o valoare de LD50> 2000 mg / kg, am o co LD50> 2000 mg / kg. 
Piperonylbutoxide are o valoare de

DL50 > 5000 mg/Kg , pe această bază, valoarea LD50 a preparatului nu are nici o 
toxicitate semnificativă



11.3. Contactul cu pielea - In caz de contact frecvent si îndelungat, usoare forme
de iritatie.
11.4. Contactul cu ochii - Inrosire si senzatia de arsurà.
12. Informatii ecologice
A se utiliza în conformitate cu prevederile de securitate a muncii, evitându-se
dispersarea produsului în mediul înconjuràtor.
13. Consideratii asupra evacuàrii deseurilor
Evacuarea resturilor, deseurilor si a recipientelor goale ale produsului este 
reglementatà de Decretul
Lege 22/97 cu modificàrile ulterioare.
14. Informatii referitoare la transportul ADR
Produsul trebuie transportat în recipientele originale sau, în orice caz, în recipiente 
închise, pentru evitarea scurgerilor; recipientele trebuie sà fie realizate din materiale 
care nu pot fi atacate de continut si care nu intrà cu acesta în combinatii nocive sau 
periculoase.
ADR / RID Clasa 9 ONU nr 3082    Packaging gr. III periculos  din punct de vedere, lichid

(cipermetrin, tetrametrina, piperonylbutoxide) 
IMDG Clasa 9 ONU nr 3082    Packaging gr. III periculos din punct de vedere, lichid

(cipermetrin, tetrametrina, piperonylbutoxide) 
IATA ONU nr 3082    Packaging gr. III periculos din punct de vedere, lichid

(cipermetrin, tetrametrina, piperonylbutoxide)

15. Informatii privitor la reglementare
In baza articolului 1, paragraf 3, punctul d) din D.M. nr.46 din 28/01/1992 în cazul 
preparatelor periculoase antiparazitare nu existà obligatia de a prezenta Fisa de 
Securitate cu 16 puncte. Totusi, intentionàm sà furnizàm prin prezenta informatii utile 
pentru folosirea preparatului în conditii de securitate.
15.1. Periculozitatea preparatului
Clasificarea în funcţie de D. Lgs. 65/2003: - periculoase pentru mediu
Simbolurile de pericol: Xn Cruce a Sf. Andrei, N goale copac mort şi peşte
Indicatii de pericol: Iritant-Periculos pentru mediu
Semne de pericol: - periculoase pentru mediu

A: 41 Riscul de pagube pentru ochi.
65 Nociv: poate provoca daune pulmonare, dacă este înghiţit.

66 Expunerea repetată poate provoca uscăciunea pielii .

67 Vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.



50-53 Foarte toxic cu mediul acvatic,poate provoca

Fraze S obligatorii: 2-Depozitati in locuri ferite de copii

13-Depozitati in locuri departe de alimente si bauturi

24/25 . Evitaţi contactul cu ochii şi pielea

23 Nu respira vapori

26 În caz de contact cu ochii, clătiti imediat cu multă apă şi 
consultati un medic.

29- Nu deversati reziduurile in canal

36/37 Utilizati imbracaminte si manusi adecvate.

39 -Protejati-va ochii/fata

16. Alte informatii
Numàr revizie: 6.0 Data redactàrii: 01 septembrie 2008
Informatiile furnizate în aceastà fisà de securitate corespund stàrii actuale a cunostintelor si
experientei noastre în legàturà cu acest produs si nu sunt exhaustive.
Dacà nu existà indicatii contrare, aceste informatii se aplicà produsului ca atare si în conformitate
cu specificatiile.
In caz de combinatii sau amestecuri, asigurati-và cà nu va apàrea nici un nou pericol.
In orice caz, utilizatorului îi revine ràspunderea de a se asigura de corectitudinea si integralitatea 
informatiilor legate de utilizarea specialà pe care intentioneazà sà o dea produsului.
Aceastà ràspundere nu îl scuteste în nici un caz pe utilizatorul produsului de respectarea totalitàtii 
normelor legislative, administrative si de reglementare referitoare la produs, igienà, 
securitateamuncitorilor si protectia mediului.
Pentru informatii suplimentare cu privire la preparat, consultati eticheta acestuia, aplicatà pe
ambalaj.


