
Insecticide

FLYTRIN

1. Identificarea Preparatului si a Societàtii
1.1. Identificarea Preparatului
Denumire comercialà: FLYTRIN
Categoria produsului: Insecticid piretroid
Tipul formulei: Lichid gata de folosire
Tipul de înregistrare: Prezidiul Medico-Chirurgical
Inregistrare Min.Sànàtàtii: nr.11525 din 05/02/1982
1.2. Identificarea Societàtii: Colkim srl - Via Piemonte 50 40064 OZZANO E.
(BO)
1.3. Nr. tel. - apeluri urgente: (051) 798006

2. Compozitie
2.1. Principii active

% Clas.1   Fraze R Fraze S N.CAS.
Permetrinà 25:75 (puritate 93% min.).. 6 IId 22 2-13 52645-53-1
2.2. Coformulanti (comportând pericol): nici unul
3. Identificarea pericolelor
Riscurile legate de manipulare sunt prezentate la paragrafel 4, 5, 6, 9, 11.

4. Màsuri de prim ajutor

4.1. Actiuni Farmaco-Dinamice - Blocheazà transmisiunea nervoasà prin 
hiperstimularea pre-postsinapticà
a terminatiilor neurale. Consultati un Centru contra otràvirilor.
4.2. Contactul cu ochii - Spàlati cu multà apà, de preferintà apà de la robinet, timp 
de 15’. Adresativà eventual medicului.



4.3. Contactul cu pielea - Scoateti hainele contaminate si spàlati-và imediat cu 
multà apà si sàpun.
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 consultati medicul.
4.5. Ingestie - Spàlati gura cu multà apà. Consultati de îndatà un medic.

5. Màsuri contra incendiilor
5.1. Pericol de incendiu - Nivel de risc scàzut. Produs inflamabil la temperaturi 
înalte (v.10.1). In caz de incendii izbucnite în apropierea preparatului, ràciti 
suprafetele recipientelor expuse la flàcàri pentru a diminua posibilitatea incendierii.
5.2. Incendierea produsului - Stingeti flàcàrile cu spumà, pulbere chimicà. Nu
folositi jeturi de apà directe. Cei care se ocupà de stingerea flàcàrilor trebuie sà 
poarte mijloace de protectie a càilor respiratorii.
6. Màsuri in caz de scurgere accidentalà
6.1. Precautii individuale - Folositi màsuri de protectie individualà (v.8.3.). Nu 
fumati si nu folositi flàcàri libere.
6.2. Precautii de mediu - Pàstrati produsul departe de sistemul de scurgere, ape 
fluviale sau maritime pentru a evita poluarea mediului. In caz de scurgere accidentalà 
pe sol, acoperiti produsul cu nisip sau pàmânt, apoi adunati-l cu ajutorul unei pompe 
(antideflagrante) sau cu material absorbant.
7. Manipulare si stocare
7.1. Manipulare - Evitati sà mâncati, sà beti sau sà fumati. Purtati îmbràcàmintea de 
protective recomandatà (v.8.3.). Dupà manipulare spàlati-và cu apà si sàpun.
7.2. Stocare - A se pàstra în ambalajele originale închise, departe de alimente sau 
bàuturi, în locuri inaccesibile copiilor si animalelor domestice. In màsura posibilului, a 
se pàstra la temperaturi cuprinse între 5o si 30oC. Se recomandà împàmântarea 
instalatiilor electrice.
8. Controlul expunerii/Protectie individualà
8.1. Limite de expunere profesionalà (raportate la principiile active):

Permetrina 25:75

ADI(mg/kg): 0,05

TLV-TWA(mg/mc): N.D.



8.2. Màsuri preventive - Evitati contactul direct cu pielea si cu ochii. Asigurati-và cà 
aveti acces la dusuri si spàlàturi oculare, necesare în caz de urgentà.
8.3. Màsuri de protectie - Utilizati mànusi impermeabile, halate de protectie, 
ochelari si màsti cu filtru tip A (vapori organici).
9. Stabilitate si reactivitate
9.1. Stabilitate - Stabil în conditii normale de utilizare si stocare (v.7.2)
9.2. Conditii de evitat - Contactul cu surse de càldurà si stocarea in coloane
neacoperite.
9.3. Substante de evitat - Nu sunt prevàzute.
9.4. Produsi de descompunere periculosi - Nici unul.

10. Proprietàti fizice si chimice
10.1. Proprietàti chimico-fizice ale preparatului 
Aspect: Lichid galben Temp. de fierbere: > 150o 

Miros: Caracteristic Punct de fuziune: N.A.
pH: 5-6 Punct de ardere: >55o

Densitate la 20o: cca 0,8 Solubilitate în apà: N.D.
11. Informatii toxicologice
11.1. Cài de intoxicare - Este posibilà intoxicarea prin ingestie. Iritant pentru ochi si 
pentru piele.
4
11.2. Simptome de intoxicare - La doze mari, torpoarea buzelor si a limbii,
strànut, greatà, vomà, diaree.
11.3. Toxicitatea preparatului
Indice de toxicitate (DM.25/6/90): 6 (calculat cf.Anexa II DPR nr.
223 din 24/05/88)
Toxicitate cronicà pentru om: Nu s-a constat nici un caz.
11.4. Toxicitatea principiilor active:

Permetrina 25:75

LD50 a.o. teoreticà pe
sobolan
(DM.25/6/90)

1479 mg/kg

LD a.d. pe sobolan - mg/kg: 4000 (sobolan)

Zootoxicitate: LD50
a.o.câine:
LD50 a.o.albinà: 
LD50 a.o.ratà:

>3000 mg/kg
0,009 mg/l



LD50 (96h) pàstràv:

12. Informatii ecologice
12.1. Ecotoxicitate - Vezi 11.4
12.2. Mobilitate - Produsul este solubil în apà.
12.3. Persistentà si capacitate de degradare - Buna persistentà în sol, mai ales
în sol acid

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

Clasa 9 N.ONU 3082 Gr.AmbalajIII 3082 Materie
periculoasà pentru
mediul lichid n.a.s. 
(Permethrin) 9, III 
ADR

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
Clasificare conf. D.M. 25/06/1990: NU ESTE CLASIFICAT PERICULOS 
Simboluri de periculozitate: Nici unul
Indicatii de pericol: Nici una
Fraze R obligatorii: R: Nici una - A se vedea eticheta produsului
Fraze S obligatorii: S: Nici una - A se vedea eticheta produsului

16. Alte informatii
Numàr revizie: 3 Data redactàrii: aprilie 2003
Informatiile furnizate în aceastà fisà de securitate corespund stàrii actuale a 
cunostintelor si experientei noastre in 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 corectidudinea
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, securitatea muncitorilor si protectia mediului. Pentru informatii 
suplimentare cu privire la preparat, consultati eticheta acestuia, aplicatà pe ambalaj.


