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1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1. Identfcarea substantei/amestecului:

 

Denumirea Cytrol 10/4 ULV

Alte denumir comerciale, dupa caz: Ghilotna i14 Cytrol EC

Numar de inregistrare: 206 - Insectcid

1.2. Utlizarea substantei/amestecului

Utlizare permise Strict utlizatori profesionist

Utlizare nepermise Interzisa utlizarea de catre amatori

1.3.  Identfcarea societati/intreprinderii (producator + importator/distribuitor in UE)

Producător PelGar Internatonal Ltd
Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR
Tel: +44 (0) 1420 80744
Fax +44 (0) 1420 80733
E-mail: info@pelgar.co.uk
Telefon de urgență: + 44 (0)1420 80744

Distribuitor PestControl Expert S.R.L.
Str. Sfnții Voievozi, nr. 65, sector 1, Bucureșt, 010965
Tel: +40 (021) 311 14 22
Fax: +40 (031) 814 51 06
E-mail: vanzari@pce.ro
URL: www.pce.ro

1.4.  Telefonul pentru urgenţe/comunicarea riscului pentru sănătate

+4 021 318 36 06 / 021 318 36 20 (int.235) - Centrul de Urgenta Toxicologica al Insttutului Natonal de Sanatate Publica (orele 8:00 - 
15:00), str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, 050463, Bucurest.

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR / INFORMATII DE PE ETICHETA

2.1. Clasifcarea produsului:

Fraze de Precaut (P): P220 - A se pastra/depozita departe de imbracaminte/…/materiale combustbile.
P261 - Evitaţi sa inspirat praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
P262 - Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.
P264 - Spalaţi-va bine cu apa si sapun dupa utlizare.
P270 - A nu manca, bea sau fuma in tmpul utlizarii produsului.
P271 - A se utliza numai in aer liber sau in spaţii bine ventlate.
P273 - Evitaţi dispersarea in mediu.
P280 - Purtaţi manuşi de protecţie/imbracaminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
echipament de protecţie a feţei.
P284 - Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
P301+P310+P331 - IN CAZ DE INGHIŢIRE: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un 
medic. NU provocaţi voma.
P304+P340 - IN̂ CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o intr-o poziţie confortabilă 
pentru respiraţie.
P305+P351+P338+P315 - IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatţi cu atenţie cu apa tmp de mai multe minute. 
Scoateţi lentlele de contact, daca este cazul şi daca acest lucru se poate face cu uşurinţa. Contnuaţi sa clatţi. 
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Consultaţi imediat medicul.
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P362 - Clatţi imediat imbracamintea contaminata şi pielea cu multa apa, inainte de scoaterea imbracamintei.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs
P501 - Aruncat contnutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale.

Frază de pericol (H): H304 - Poate f mortal in caz de inghiţire şi de patrundere in caile respiratorii.
H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatc cu efecte pe termen lung.
EUH066 - Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utlizare.

2.2. Etchetare

Elementele de etchetare: Etchetarea conform Regulamentului (EC) Numarul 1272/2008 [CLP]
Cuvinte de avertzare: Periculos

Frază de pericol (H): H304 - Poate f mortal in caz de inghiţire şi de patrundere in caile respiratorii.
H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatc cu efecte pe termen lung.
EUH066 - Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utlizare.

Frază de precauţie (P): P220 - A se pastra/depozita departe de imbracaminte/…/materiale combustbile.
P261 - Evitaţi sa inspirat praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
P262 - Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.
P264 - Spalaţi-va bine cu apa si sapun dupa utlizare.
P270 - A nu manca, bea sau fuma in tmpul utlizarii produsului.
P271 - A se utliza numai in aer liber sau in spaţii bine ventlate.
P273 - Evitaţi dispersarea in mediu.
P280 - Purtaţi manuşi de protecţie/imbracaminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
echipament de protecţie a feţei.
P284 - Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
P301+P310+P331 - IN CAZ DE INGHIŢIRE: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un 
medic. NU provocaţi voma.
P304+P340 - IN̂ CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o intr-o poziţie confortabilă 
pentru respiraţie.
P305+P351+P338+P315 - IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatţi cu atenţie cu apa tmp de mai multe minute. 
Scoateţi lentlele de contact, daca este cazul şi daca acest lucru se poate face cu uşurinţa. Contnuaţi sa clatţi.
Consultaţi imediat medicul.
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P362 - Clatţi imediat imbracamintea contaminata şi pielea cu multa apa, inainte de scoaterea imbracamintei.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs
P501 - Aruncat contnutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale.
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3. COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENȚII (INGREDIENTELE) DIN AMESTECURI

Nr.
Crt.

Denumirea componentlor
si conc/domeniul de conc.

Date de identfcare ale componentului Clasifcare

An VI/CLP tab 3.1

Denumire
chimica

Conc. /
domen.
Conc.

Numar de
inreg.

Numar CAS Numar EC Numar Index Text Fraze H

1 Cypermethrin
(α-cyano-3-

phenoxybenzyl
3-(2,2-

dichlorovinyl)-
2,2-

dimethylcyclop
ropanecarboxy

late)

(W/W):
11.7%

52315-07-8 257-842-9 607-421-00-4 Toxicitate Acuta (cat.4)
Skin Irit.2
STOT SE 3
Toxicitate acvatca acuta (Cat 1)
Toxicitate acvatca cronica (Cat 1) 

H302, 
H332, 
H335,
H373,
H400,
H410

2 HAMSOL
150ND

(W/W):
70 - 80 % 

- - Pericol de inhalare, Cat 1 
STOT SE, Cat 3 
Toxicitate acvatca cronica, Cat 2

H336, 
H304, 
H411 

3 Piperonyl
butoxide

(W/W): 
1 - 10 %

'51- 03-6 200-076-7 Toxicitate acvatca acuta (Cat 1) 
Toxicitate acvatca cronica (Cat 1)

H400, 
H410 

4 KEMSURF CA-
EH

(W/W): 
1 - 10 %

- - Toxicitate Acuta (cat.4)
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Toxicitate acvatca cronica, Cat. 3

H318,
H315,
H332,
H335,
H412

Caracterizare chimică Emulsie Concentrata (EC)

Cypermethrin 11.7%, Cis : Trans / 40 : 60

Categoria Chimica Produs biocid

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Informati generale: Scoatet imediat hainele contaminate si eliminat-le in siguranta. Simptomele de otravire pot aparea chiar
si dupa mai multe ore, prin urmare se recomanda supravegherea medicala tmp de cel putn 48 de ore 
dupa incident. In caz de respirate neregulata sau stop respirator se recomanda respirata artfciala.

Inhalare Inhalarea poate fi fatala. Indepartat pacientul din zona expusa si oferit-i oxigen. Mentnet caile 
respiratorii dechise si oferit ventlare adecvata.
In caz de lesin, pacientul se asaza in pozita de recuperare si se cere imediat sfatul medicului. Expunerea 
poate provoca senzate de amorteala, furnicaturi si slabiciune la nivelul extremitatlor. Obtne-t imediat 
sfatul medicului. Proprietatle chimice, fzice si toxicologice nu au fost complet investgate.

Contact cu pielea cel mai comun efect asupra sanatati asociat cu solventul cronic naphtha este dermatta. Expunerea pielii
la acest solvent poate rezulta in dermatta, prin extragerea lipidelor endogene ale pielii. Spalat imediat 
cu multa apa si sapun si apoi clatt bine. Daca iritarea persista, ceret sfatul medicului. Hainele 
contaminate trebuie spalate si clatte inainte de refolosire.

Contact cu ochii Foarte daunator ochilor. In acest caz, clatt imediat cu multa apa pe sub pleoape, tnand ochii deschisi. 
Solicitat asistenta medicala.

Ingeste Sunat imediat medicul sau la un centru pentru dezintoxicare. Clătt gura si bet apă cu inghitturi mici. 
Inducet voma, numai dacă: 
1) pacientul este complet constent; 
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2) asistenta medicală nu este disponibilă imediat; 
3) a fost inghittă o canttate mare de produs, mai mult de o inghittură; 
4) tmpul scurs de la inghitre este sub 1 oră. (Voma nu trebuie să pătrundă in tractul respirator).

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Acest produs e combustbil. Recipientele expuse la foc se vor raci prin pulverizarea cu apa. 

Modalitate potrivita de stngere CO2, pudra uscata, strofrea cu apa. Pentru stngerea incendiilor folosit apa sau spuma 
rezistenta la alcool.

Pericole speciale care pot aparea din 
cauza substantei sau a amestecului in 
cauza

Daca este incalzit poate duce la formarea de gaze toxice, cum ar f oxizi de carbon, oxizi de
azot si acid clorhidric gazos. Evitat pulverizarea cu apa direct in recipiente, deoarece 
exista pericolul de a ferbe. 

Echipament protecte Utlizat echipament de protecte, precum si manusi, ochelari si protecte pentru fata.

Modalitate de stngere nepotrivita din 
masuri de siguranta

Nu folosit jet de apa.

Echipament special de protecte 
pompierilor

În cazul unui incendiu/explozie, nu respirat fumul.
 Purtat costum complet de protecte si aparat de respirate autonom.
 Echipamentul de protecte trebuie să fe conform HG 160/2007.

Informati suplimentare Îndepărtat containerele cu produs din vecinătatea incendiului sau, răcit-le cu apă pentru a 
evita cresterea presiunii interioare datorită incălzirii.
Dacă este posibil, stopat si colectat apa utlizată la stngerea incendiului prin indiguire cu 
nisip sau pământ.

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

Utlizat echipament de protecte potrivit, pentru maini, ochi si fata.

Precauti personale Evacuat persoanele neautorizate si colectat produsul vărsat/scurs.
Evitat contactul cu produsul imprăstat sau cu suprafenele contaminate.
Nu mâncat, nu bet si nu fumat in tmpul recuperarii produsului imprăstat.

Protecta mediului Eliminat sursele de aprindere. Nu permitet ca produsul să pătrundă in canalizare, ape de suprafată si  
izvoare. Dacă scurgerea de produs a pătruns in sistemele de canalizare, informat imediat compania locală 
de apă. Prevenit scurgeri ulterioare in cazul in care sunt conditi de siguranta pentru a face asta

Modalitat de izolare
si curatare

Materialul contaminat trebuie eliminat ca si deseurile in conformitate cu punctul 13. Trebuie sa asigurat
un sistem de ventlate adecvat. Se va absorbi cu un material absorbant inert si se va elimina precum un 
deseu periculos. Colectat materialul intr-un container special, inchis, in vederea eliminării.

Referinte catre alte 
sectuni

Vezi sectunea 7 pentru informati despre manevrarea in siguranta. Vezi sectunea 8 pentru informati 
despre echipament personal de protecte. Vezi sectune 13 pentru informati despre inlaturare.

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

Masuri de siguranta pentru manipulare Trebuie asigurata o aerisire temeinica a magazinelor si a zonelor de lucru. A se evita 
contactul cu pielea si cu ochii si evitat inhalarea vaporilor sau a aburilor. Daca exista 
pericolul stropirii, purtat echipament de protecte potrivit pentru ochi. Daca exista 
pericolul aparitei vaporilor sau a aburilor, folosit un aparat respitator aprobat. Pentru a 
evita contactul cu pielea, utlizat manusi de cauciuc si imbracaminte de protecte 
impermeabila adecvata. A se folosi intr-un mediu bine ventlat. Folosit proceduri bune de 
igiena personala in tmpul utlizarii produsului si evitat a manca, bea sau fuma in zona in 
care acesta este folosit sau depozitat. Luat măsuri de precauție impotriva descărcărilor 
electrostatce. A nu se folosi in prezenta facarilor, suprafetelor frbint sau al 
echipamentului electric neprotejat. Vaporii se pot raspandii de-a lungul solului si pot forma
amestecuri explozive cu aerul. Citt etcheta inainte de folosire.  
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Masuri de siguranta pentru depozitare, 
incluzand incompatbilitat

A se depozita intr-o locate uscata si rece. A se depozita doar in recipientul original. 
Recipientul trebuie sa fe inchis bine si tnut intr-un loc bine ventlat. A se tne departe de 
surse de caldura. A nu se lasa la indemana copiilor. A se tne departe de alimente. 
Temperaturile de depozitare recomandate sunt 15-20 grade C. A se mentne departe de 
agent oxidant.

Protejare impotriva focului si a 
exploziilor

Produsul este infamabil. Daca se foloseste apa pentru a stnge focul, stapanit scurgerile. 
Racit cu apa recipientele ajunse in contact cu surse de caldura pentru a evita aparita 
exploziilor.

8. CONTROALE ALE  EXPUNERII / PROTECTIE PERSONALA (conform HG 1218/2006, anexa 1)

Limitele expunerii Solvent Naphtha WEL 8hr limit ppm: 80 WEL 8hr limit mg/m3: 450

Controale ale expunerii:

Echipament de protecte personala A se tne departe de alimente si bauturi si furaje. Inlaturat imediat imbracamintea 
contaminata. Se vor spala mainile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului.

Protecte pentru maini Manusi de plastc sau cauciuc. De exemplu, manusi din cauciuc nitril (0,4 mm), cauciuc 
cloroprenic (0,5 mm), cauciuc butl (0,7 mm). Eliminat manusile utlizate in conformitate cu
reglementarile in vigoare. Manusile de protecte utlizate trebuie sa satsfaca specifcatile 
Directvei UE 89/686/ EEC si standardele EN 374 derivate din aceasta.

Protecte pentru ochi Utlizat masca si ochelari de protecte cu ecrane laterale care sunt omologate in 
conformitate cu standardele EN 166 (UE).

Protecte pentru piele si corp: Echipamentul de protecte pentru corp trebuie ales in functe de actvitatea deprinsa si 
nivelul de expunere, de exemplu, sort, imbracaminte impermeabila, bocanci.

Protecta cailor respiratoii: Utlizat protecte adecvata petnru caile respiratorii.

Masuri generale de siguranta si igiena: A se manevra in concordanta cu masurile de securitate si de sanatate. Utlizarea hainelor de
munca inchise este recomandata. Evitat contactul cu ochii, pielea si imbracamintea. A se 
pastra echipamentul de munca separat.

9. PROPRIETATI FIZICO - CHIMICE

Descriere Lichid

Culoare Galben

Miros Aromatc

pH Nu este cazul

Punct de ferbere/variatei 180 - 215 grade C

Punct de aprindere > 65 grade C

Punct de topire Nu este cazul

Presiune vapori Nu este cazul

Densitate Nu este cazul

Temperatura autoaprindere Nu este cazul

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

Reactvitate Stabil in conditi normale.

Stabilitate Stabil in conditi normale.

Descompunere termica / conditi de 
evitat:

Formarea gazelor/ vaporilor toxici pot aparea daca este incalzita. Aprinderea substantei 
poate avea loc daca este incalzita.
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Posibilitatea aparitei reactilor 
periculoase:

Nu se cunosc reacti periculoase.

Conditi de evitat Caldura, scantei si facari deschise.

Materiale incompatbile: Agent oxidant.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

Efectele toxice ale Cypermethrin sunt prezentate in sectunile 2 si 3. Cypermethrin este clasifcat de catre OMS ca si un produs moderat
periculos (clasa 2).

Cele mai frecvente simptome de toxicitate sunt: 
Ataxie (miscari necoordonate), Hiperreactvitate (reacte exagerata la stmuli), Tremorul (tremuraturi necoordonate sau miscari), 
Parestezie (senzate de furnicaturi ale pielii, gadilare, usturime), Epuizare (letargie, oboseala), Salivarea, Varsaturi, Diaree, Incontnenta
urinara.
Expunerea pe termen lung la cypermethrin poate determina modifcari hepatce.

Corodarea/ Iritarea pielii Expunerea prelungita sau repetata poate cauza uscarea si craparea pielii sau aparita 
dermattei.

Deteriorarea/ Iritarea ochiului Poate cauza iritare severa asupra ochilului.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau 
a pielii

Nicio informate disponibila.

Mutagenitatea celulelor germinatve Nicio informate disponibila.

Efecte carcinogene Nicio informate disponibila.

Efecte asupra toxicitati unui organ 
tnta specifc

Iritant pentru caile respiratorii. 

Pericol prin inhalare Inhalarea poate f fatala.

12. INFORMATII ECOLOGICE

Cypermethrin este un insectcid cu spectru larg, ceea ce inseamna ca inlatura insectele si animalele folositoare, cat si cele vizate. Pesti 
sunt deosebit de sensibili.

Efecte ecotoxice Foarte toxic pentru organismele acvatve, poate cauza efecte adverse pe termen lung in medii 
acvatce.

Informati ecologice 
suplimentare

Acest produs nu trebuie sa intre in sistemul de evacuare al apei. Informat autoritatle competente 
daca  o canttate mare de scurgeri intra in acest sistem.
Acest produs nu trebuie sa intre in panza de apa freatca, sau in sistemul de evacuare al apei, nici 
macar in canttat mici. Reprezintă un pericol de contaminare a apei potabile. De asemenea, foarte 
toxic pentru organisme acvatce precum planctonul. 

Persistență și degradabilitate:  Nu exista alte informati relevante.

Potențial de bioacumulare: Nu exista alte informati relevante.

Mobilitate in sol: Nu exista alte informati relevante.

Efecte toxice pentru mediu: Foarte toxic pentru pest si albine.

Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

PBT: nu se aplica
vPvB: nu se aplica
Alte efecte adverse: Nu exista alte informati relevante.

13. CONSIDERENTE LEGATE DE DEBARASARE
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Numarul cheie de eliminare a deseuriloe in Catalogul European al deseurilor este 20 01 19 (pestcide).

Recomandari: A se elimina in concordanta cu regulamentele natonale.

Metode de tratare a 
deșeurilor. Recomandari: 

Nu permitet ca produsul sa ajunga in sistemul de canalizare

Informati generale Eliminat deseul produsului conform legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

Ambalaj contaminat Eliminat ambalajul conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje

14. INFORMATII LEGATE DE TRANSPORT

Specifcaţie 

Clasifcare

IMDG
transport pe mare

ADR
transport ruter

RID
transport feroviar

ICAO/IATA
transport aerian

Numar ONU UN3082

Clasa 9

Denumirea expeditei F-A S-F Substanta periculoasa pentru mediu, lichida,
NOS (contne Cypermethrin, Solvent Naphtha

(puternic aromat) si kerosene)

911

Grupa de ambalare III

Poluant marini DA -

Alte informat -

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

Pentru a evita riscul pentru oameni si mediu, respectat instructunile de utlizare. Aceste informati ar trebui luate in considerare 
cand se face o evaluare a riscul de pericol. Acest produs poate f supus regulamentului European SEVESO III.

Clasifcarea si etchetarea sunt conform Regulamentului: (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP].

Comunitare Regulamentul 1907/2006 - privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictonarea substantelor chimice (REACH)
Regulamentul 453/2010 - modifca Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH), cu aplicare de la 1 decembrie 2010.
Regulamentul 1272/2008 - privind clasifcarea, etchetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor
Regulamentul 528/2012 - privind punerea la dispoziție pe piață și utlizarea produselor biocide

Natonale HG 937/2010 - privind clasifcarea, ambalarea şi etchetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
HG 1408/2008 - se refera la clasifcarea, ambalarea si etchetarea substantelor periculoase
HG 956/2005 – privind plasarea pe piata a produselor biocide
HG 1218/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate şi sănătate in muncă pentru asigurarea protectei 
lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentlor chimici.

16. ALTE INFORMATII

Pentru utlizarea corecta si in conditi de siguranta a produsului  va rugam sa citt etcheta produsului.
Textul integral al clasifcărilor, inclusiv indicația de pericol, simbolurile de pericol și frazele de pericol, menționat in secțiunea 2.

Cuvantul de semnal: Pericol

Toxicitate acvatca acuta (categoria 1) – Atentonare – Etcheta daunatoare pentru mediu
Toxicitate acvatca acuta (categoiea 1) – Atentonare – Etcheta daunatoare pentru mediu
Iritarea ochilor (categoria 2) – Atentonare – Etcheta cu semnul exclamarii
STOT SE (categoria 3) – Iritant pentru caile respiratorii – Atentonare – Etcheta cu semnul exclamarii
Pericol de inhalare (categoria 1) –Pericol – Etcheta care sa indice pericolul pentru sanatate
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Avertzari de risc 
Mentonate in 
Sectunea 2

Frază de pericol (H):
H304 - Poate f mortal in caz de inghiţire şi de patrundere in caile respiratorii.
H319 - Provoaca o iritare grava a ochilor.
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatc cu efecte pe termen lung.
EUH066 - Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utlizare.
Frază de precauţie (P):
P220 - A se pastra/depozita departe de imbracaminte/…/materiale combustbile.
P261 - Evitaţi sa inspirat praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
P262 - Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.
P264 - Spalaţi-va bine cu apa si sapun dupa utlizare.
P270 - A nu manca, bea sau fuma in tmpul utlizarii produsului.
P271 - A se utliza numai in aer liber sau in spaţii bine ventlate.
P273 - Evitaţi dispersarea in mediu.
P280 - Purtaţi manuşi de protecţie/imbracaminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de 
protecţie a feţei.
P284 - Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.
P301+P310+P331 - IN CAZ DE INGHIŢIRE: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un 
medic. NU provocaţi voma.
P304+P340 - IN̂ CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o intr-o poziţie confortabilă 
pentru respiraţie.
P305+P351+P338+P315 - IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatţi cu atenţie cu apa tmp de mai multe minute. 
Scoateţi lentlele de contact, daca este cazul şi daca acest lucru se poate face cu uşurinţa. Contnuaţi sa clatţi. 
Consultaţi imediat medicul.
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P362 - Clatţi imediat imbracamintea contaminata şi pielea cu multa apa, inainte de scoaterea imbracamintei.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs
P501 - Aruncat contnutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale.

Restricti 
recomandate

Insectcid doar pentru uz profesional.

Sursa datelor 
esentale folosite 
pentru a compila 
tabelul cu date

CHIP 2005 , EH40 , Tabelul datelor de siguranta a furnizorilor pentru materiile prime..

Prescurtari:
ADR: Acordul european referitor la transportul internatonal ruter al marfurilor periculoase;
IMDG: Internatonal Maritme Dangerous Goods;
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian;
ICAO: Organizația Internațională a Aviației Civile;
RID: Reglementari privind transportul internatonal de marfuri periculoase pe calea ferata;
STOT: Toxicitate asupra unui organ tnta specifc;
WHO: Organizata Mondiala a Sanatati;
EU: Uniunea Europeana;
PBT: Persistente, bioaccumulatve si toxice;
vPvT: foarte persistente si foarte bioaccumulatve;
SEVESO: Parte principala a legislatei UE care se ocupa in mod specifc cu controlul asupra riscului de accidente majore pe uscat care 
implica substante periculoase;
H Phrase: Fraze de pericol;
EUH Phrase: Fraza de pericol utlizata numai in Europa;
P Phrase: Fraze de precaute.

Excluderea responsabilitati:
Informatile prezentate in aceasta Fisa de Securitate au fost obtnute din surse ce ar trebui sa fe reale. PelGar Ltd nu oferta nici o 
garante directa sau indirecta si nu isi asuma responsabilitatea pentru acuratetea sau exacttatea datelor prezentate aici. 
Aceste informati sunt oferite pentru considerarea si investgarea dumnevoastra. Utlizatorul este responsabil sa se asigure ca ste toate
informatile relevante pentru el.
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