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1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI  

Denumirea comercială: 

Application: 

 

Producător: 

 

 

 

 

Număr de urgenţă: : 

ASCYP 10 WP  

Biocid – insecticid sub formă de pudră  

ZPUH „BEST-PEST” Małgorzata Świętosławska, Jacek 
Świętosławski 
ul. Moździerzowców 6 B, 43-602 Jaworzno, Poland 

Centre toxicologice – vezi secţiunea 16 

Data emiterii: 30.06.2003                  Data ultimei revizii: 01.02.2008 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
Clasificarea procesului de preparare: 
            Conform prevederilor Legii asupra substanţelor şi preparatelor periculoase, procesul de 
preparare a fost clasificat ca şi preparare cu substanţe periculoase pentru mediu.   
             Foarte toxic pentru organismele acvatice; poate avea efecte adverse pe termen lung in 
mediul acvatic.  
 
Alte pericole care nu au fost specificate în clasificare:  
Prepararea poate irita pielea şi ochii.    
 
3. COMPOZIŢIA/INFORMAŢII DESPRE INGREDIENŢI  

 
Componenţii în formula aceasta sunt periculoşi pentru sănătatea umană şi pentru mediu  

Nr.  Ingredientul  Index Nr. WE  Nr. CAS Clasificare  Concentraţie  

1. cipermetrin 607-421-00-4 257-842-
9 

52315-07-8 Xn; R20/22 
Xi; R37, 
N, R50/53 

10% 

 
4. PRIMUL AJUTOR  

Simptome la intoxicare  

 

Inhalare 

Contactul cu pielea 

 

Contactul cu ochii 

 

Ingestie   

Informaţii de prim ajutor 
pentru medici  

Centre toxicologice în Polonia  

Dureri de cap şi ameţeli, tremurături, stare de vomă, înroşirea şi 
iritarea pielii, reacţii alergice, rinite, astm.  

Îndepărtaţi victima din zona de expunere, la aer curat. Dacă există 
probleme la respiraţie îi puneţi o mască de oxigen şi consultaţi 
medicul.   

Îndepărtaţi hainele contaminate. Curăţai zona afectată cu apă şi apoi 
cu apă şi săpun. Spălaţi hainele înainte de a le repurta.  

Clătiţi-vă ochii deschişi cu un lichid special sau cu apă curată timp 
de cel puţin 10 minute, apoi consultaţi un medic.  

Clătiţi gura bine cu apă (NU beţi lapte, ulei sau alcool). Solicitaţi 
îngrijirea medicului – arătaţi-i eticheta.  

Antidot – nu există. Folosiţi tratament simptomatic.  

 
Vezi secţiunea 16.  

5. PROCEDURI ÎN CAZ DE INCENDIU  
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În general  

 
Substanţele de stingere 
 
 
Substanţe folosite incorect la 
stingere  
 

 

Echipament de protecţie 

Eliberaţi zona afectată, evacuând persoanele neautorizate să stingă 
incendiul. Înlăturaţi sursele de aprindere, NU FUMAŢI: dacă este 
necesar, sunaţi la pompieri – tel. 998.  

Stingătoare cu spumă, zăpadă (CO2), pudră sau sau ceaţă de apă.  

 
Atenţie! Preparatul este foarte toxic pentru organismele acvatice. Nu 
încercaţi să stingeţi cu apă sub formă de jet. Faceţi baraje temporare 
pentru a limita scurgerea apei contaminate(*).    

Folosiţi echipament de protecţie şi mască de protecţie (dacă este 
necesar). 

6.  PROCEDURI ÎN CAZUL ELIBERĂRII ACCIDENTALE ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Precauţii personale  

 

 

Măsuri de protecţie a 
mediului    
 
 
Metoda de decontaminare  

Evitaţi contactul produsului cu ochii şi pielea. Protejaţi căile 
respiratorii. Folosiţi echipament de protecţie (de lucru), mănuşi de 
cauciu (pentru a nu vă murdări) şi mască de protecţie (pentru faţă).  

Atenţie! Preparatul este toxic pentru organismele acvatice – evitaţi 
contactul produsului cu canalizările şi instalaţiile de alimentare cu 
apă.* 

 
Localizaţi şi opriţi scurgerea. Izolaţi zona afectată şi începeţi să 
străngeţi produsul. Măturaţi, sau mai bine strângeţi cu un aspirator 
echipat cu filtru de praf. Puneţi substanţa într-un recipient de plastic, 
marcaţi-o corespunzător şi puneţi recipientul într-un loc sigur pentru 
a fi aruncat. Eliminaţi conform secţiunii 13.  

7.  MANIPULARE ŞI DEPOZITARE  

Manipulare  Citiţi cu atenţie eticheta înainte de a folosi produsul. Evitaţi 
contactul cu gura, pielea şi ochii. În timpul aplicării NU mâncaţi, 
beţi sau fumaţi. Înainte de a mânca, bea sau fuma, spălaţi-vă faţa şi 
mâinile.  Nu folosiţi produsul în apropiata vecinătate a hranei pentru 
animale, a băuturilor sau vaselor, containerelor sau farfuriilor 
folosite pentru depozitarea şi prepararea mâncării. Nu lăsaţi la 
îndemâna animalelor.  

Depozitare  Ţineţi produsul într-un container sigilat, într-o încăpere ventilată şi 
uscată, fără a fi la îndemâna copiilor sau aproape de  mâncare, 
băutură sau hrană pentru animale.  

        
 

8. CONTROLUL EXPUNERII/ECHIPAMENT DE PROTECŢIE PERSONALĂ  

Expunerea la locul de muncă  

 

 

 

 

 

 

 

MAC (Concentraţia maximă admisibilă)  
STEL (Limita expunerii pe termen scurt) 

  TLV-C (Valoarea limitei) 
  pentru ingredientele preparatului – NU SE APLICĂ  
 
Ordinul Ministerului Muncii şi al Politicii Sociale, din 29 
noiembrie 2002 asupra Concentraţiilor maxime admisibile şi a 
intensităţii agenţilor periculoşi în cazul sănătăţii umane şi 
protecţiei mediului (Publicat în jurnalul de legi nr. 217/2005, 
1833) 
Admisiunea zilnică (ADI) [masa corpului mg/kg] : 0.05 

  Nu inhalaţi vaporii soluţiei apoase folosită la operaţiuni.   
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Protejarea căilor respiratorii 

Protejarea mâinilor  

Protejarea ochilor 

Protejarea corpului  

Folosiţi mănuşi din plastic sau cauciuc.   

Folosiţi ochelari de protecţie când pulverizaţi produsul.  

Folosiţi echipament de protecţie.  

9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  

Starea fizică şi culoarea  

Miros  

pH 

Punctul de fierbere  

Punctul de topire/îngheţ  

Punctul de aprindere  

Punctul de ardere automată  

Inflamabilitate 

Proprietăţi explozibile  

Proprietăţi de oxidare  

Presiunea vaporilor  

Densitatea relativă  

Solubilitate în apă  

Coeficientul de distribuţie: n-octanol 
/ apă 

Alte proprietăţi  

solid – pudră albă   

caracteristic 

7 

Nu se aplică  

Nu există informaţii 

>100oC  

>450oC  

Arde uşor  

Nu este explozibil   

Produsul nu are proprietăţi de oxidare  

Nu există informaţii 

0,6 [la 20 oC] 

Formează suspensie apoasă  

Peste:  6,6 – pt. cipermetrin  

 
Nu există informaţii. 

    
 

10. STABILITATE ŞI RAECTIVITATE  
Condiţii de evitat 

Substanţe de evitat 

Produse periculoase de 
descompunere  

Temperaturi ridicate  

Substanţe cu miros puternic, alcaline puternice 

În urma combustiei se formează gaze toxice şi vapori   

 

 

 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE   

Testele toxicologice pentru  ASCYP 10 WP  

Toxicitate la ingestie  

Toxicitate dermatologică   

Toxicitate la inhalare   

Iritare a pielii 

Iritare a ochilor  

LD50 pt. şobolani: 250-4150mg/kg din masa corpului 

LD50 pt. şobolani: > 2000 mg/kg din masa corpului  

LD50 pt. şobolani:  7,9 mg/m3/4 h 

Irită uşor 

Irită uşor  
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MODURI DE EXPUNERE 
Contaminarea pielii:           produsul poate irita pielea 
Absorbţia prin piele:        produsul poate fi nociv dacă îl absoarbe pielea 
Afectarea ochilor:            produsul poate irita ochii 
Expunerea prin inhalare: produsul poate irita membranele mucoase şi căile respiratorii 
                                        superioare.  

Ingestie:                             produsul poate fi nociv dacă este înghiţit  

Conform criteriilor de preparare bazate pe rezultatele şi conţinuturile testelor realizate asupra 
ingredienţilor periculoşi: pentru sănătatea umană, ASCYP 10 WP nu este clasificat ca şi produs 
periculos pentru oameni.   

12. INFORMAŢII ECOLOGICE  

Eco-toxicitatea cipermetrinului:  

 
Toxicitate acută 

La peşti:  

 

La purecii de apă: 

La alge:  

La păsări:  

La albine:  

 

 

 

      
 
 

LC50/96 ore   la păstrăv:    0.083 mg/l   

LC50/96 ore   la biban:       0.018 mg/l     

EC50/48 ore                                  0,002mg/l 

EC50/96 ore                                  >µg/l 

LD50                            >2000 mg/kg din masa corpului  
LD50 (aplicat oral)              0.035 µg/albină     

LD50 (aplicat pe piele)       0.02 µg/albină     

Conform prevederilor asupra preparării clasificărilor bazate pe 
ingredienţi periculoşi,  ASCYP 10 WP  a fost clasificat ca şi 
periculos pentru mediu şi I se atribuie simbolul N şi indicele de risc 
R50/53:  “foarte toxic pentru organismele acvatice – poate avea 
efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic”(*) 

 

13. ARUNCAREA DEŞEURILOR   
Aruncarea deşeurilor  

 

 

 

 

Aruncarea ambalajelor goale 

Contactaţi producătorul pentru o posibilă refolosire a deşeurilor. 
Dacă nu este posibil, trimiteţi deşeurile unei companii autorizate 
să le colecteze, transporte, recicleze sau neutralizeze (notă: deşeuri 
periculoase!) 
Cod:  07 04 deşeuri provenite din producerea, formularea, 
furnizarea sau utilizarea produselor pentru protecţia plantelor, 
conservarea arborilor şi alte biocide. 
Cod: 07 04 99 – deşeuri neclasificate în alt mod  

Returnaţi ambalajele goale furnizorului, distribuitorului, 
producătorului de znde a fost luat produsul. Cod: 15 01 05 – 
ambalaje mixte.  

14. TRANSPORTUL 
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Transportul/livrarea produsului  

Transport rutier (ADR1)  

Transportaţi produsul cu ajutorul mijloacelor acoperite. Realizaţi 
împachetarea în aşa fel încât produsele să nu se deplaseze în 
timpul transportului.  

UN3077 – SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU 
SOLID I.N.O. 

Clasa:9 

Grupa de ambalare: III 

15. LEGISLAŢIE  

Acord: nr. 0421/03 pentru comerţul cu produse biocide, emis de Ministerul Sănătăţii  

Identificarea ambalajelor conform legislaţiei pentru identificarea preparatelor periculoase (*): 
N           Periculos pentru mediu . 

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate avea efecte adverse pe termen lung în mediul 
acvatic.  

 S2          Nu lăsaţi la îndemâna copiilor! 

S24/25  Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.  

 S26        În cazul unui contact cu ochii, spălaţi-vă imediat cu multă apă şi consulaţi medical!   

 S36/37/39 Folsoiţi echipamente de protecţie, mănuşi şi mască pentru faţă sau ochelari. 

 S46       Dacă este înghiţit, consultaţi imediat medicul şi arătaţi-I eticheta! 

 S61       Evitaţi împrăştierea în mediu! Consultaţi instrucţiunile speciale/fişele de siguranţă.  

 
Prevederi(*): 
1) Legea din 13 septembrie 2002, asupra Produselor Biocide (publicată în Monitorul Oficial nr. 

174/2002, 1433) 

2) LEGE (CE) nr. 1907/2006  DIN PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU, 18 
decembrie 2006, cu privire  la înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 
substanţelor chimice  (REACH2) care stabileşte o Agenţie europeană a substanţelor 
chimice, emiţând Directiva 1999/45/EC, şi abrogând Legea Consiliului (EEC) nr.  793/93 şi 
pe cea a Comisiei (EC) nr. 1488/94, ca şi Directiva Consiliului, nr. 76/769/EEC şi 
directivele Comisiei nr. 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105 EEC şi 2000/21/EC, Anexa II – 
Ghidul compilaţiei fişelor de siguranţă.  

3) Legea din 11 ianuarie 2001 asupra substanţelor şi preparatelor periculoase (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 11/2001, 84)  

4) Legea din 27 aprilie 2001, asupra deşeurilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 62/200, 628)  

5) Legea din 11 mai 2001, asupra ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (publicată în Monitorul 
Oficial nr. 63/2001,  638) 

6) ADR – Document asupra transportului rutier al substanţelor periculoase (în vigoare din 1 ianuarie 
2003)  

7) Legea din 26 iunie 1974 – Codul Muncii (text consolidate şi publicat în Monitorul Oficial nr.  
21/1998, 94) 

                                                 
1 Agreement on Dangerous Goods by Road – Document asupra transportului rutier al substanţelor 
periculoase.  
2 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.  
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16.ALTE INFORMAŢII  

Fraze de risc (Secţiunea. 2): 
R20/22  Nociv dacă este înghiţit    
R37      Irită sistemul respirator  
R50/53  Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung 
în mediul acvatic.  

Recomandări şi restricţii: 
Prepararea trebuie făcută conform instrucţiunilor de pe etichetă. Se pot obţine informaţii 
suplimentare. Informaţiile suplimentare sunt disponibile la cererea producătorului.  

Sursele de informaţii folosite pentru prepararea fişei de siguranţă:  
Rapoartele testelor de toxicitate, fişe de siguranţă pentru fiecare ingredient în parte şi 
informaţii despre alte substanţe folosite de companie.  

Schimbări implementate la ultima revizie: 
Schimbarea clasificării preparării de la N/R51/R53 la N/R50/R53 şi adaptarea fişei de 
siguranţă la cerinţele REACH.  
Ultima revizie a acestei fişe de siguranţă: 25.02.2006. Schimbările cu privire la ultima ediţie 
sunt marcate cu (*). 

Numere de urgenţă ale centrelor toxicologice locale:  

 

Informaţiile specificate aici se folosesc ca şi support pentru manipularea, transportarea, distribuţia, 
folosirea şi depozitarea produsului. Utilizatorul îşi asumă responsabilitatea pentru consecinţele 
folosirii incorecte a informaţiilor din această fişă şi/sau a produsului.   

 
 


