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1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII 
1.1. Identificarea substantei/amestecului: 
  

Denumirea Cimetrol Super EW 
Alte denumir comerciale, dupa caz: Ghilotina Cimetrol Super EW 

Ghilotina i55 Cimetrol  
Numar de inregistrare: 206 - Insecticid 

 

1.2. Utilizarea substantei/amestecului 
Utilizare permise Strict utilizatori profesionisti 
Utilizare nepermise Interzisa utilizarea de catre amatori 

 

1.3.  Identificarea societatii/intreprinderii (producator + importator/distribuitor in UE) 
Producător PelGar International Ltd 

18 rue des Remparts d'Ainay, 69002, Lyon, France 
Tel: +33 (0) 472 15 78 51 
E-mail: info@pelgar.co.uk; garry@pelgar.co.uk 
Telefon de urgență: + 44 (0)1420 80744 

Distribuitor PestControl Expert S.R.L. 
Str. Sfinții Voievozi, nr. 65, sector 1, București, 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 Institutului National de Sanatate Publica (orele 8:00 - 15:00), 
str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, 050463, Bucuresti. 

 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR / INFORMATII DE PE ETICHETA 
2.1. Clasificarea produsului: 
Pericole fizice Nu este clasificat 

Pericole de sanatate Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H332 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2 - H373 

Pericole mediu Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 

Frază de pericol (H): H302+H332 - Nociv în caz de înghițire sau inhalare 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungită sau repetată. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 
2.2. Etichetare 
Elementele de etichetare: Etichetarea conform Regulamentului (EC) Numarul 1272/2008 [CLP] 
Cuvinte de avertizare: Periculos 
Frază de pericol (H): H302+H332 - Nociv în caz de înghițire sau inhalare 

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungită sau repetată. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Frază de precauţie (P): P260 - În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan. 
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P264 - Spalaţi-va bine cu apa si sapun dupa utilizare. 
P270 - A nu manca, bea sau fuma in timpul utilizarii produsului. 
P271 - A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. 
P273 - Evitați dispersarea în mediu. 
P301+P312- ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…/dacă nu vă 
simțiți bine. 
P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru 
respirație. 
P314 - Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. 
P330 - Clătiți gura. 
P391 - Colectați scurgerile de produs. 
P403 + P233 - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. 
P405 - A se depozita sub cheie. 
P501 - Aruncati continutul/recipientul in conformitate cu reglementarile locale. 

Cuvinte avertizare Atentie 

Pictograme: 

              ATENTIE! 

Contine: Cipermetrin tehnic 
 

3. COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENȚII (INGREDIENTELE) DIN AMESTECURI 
 

Cypermethrin Tehnic 
Conc. / domen. Conc.:  (W/W): 10-30% 
Numar CAS: 52315-07-8 
Numar EC: 257-842-9 
M factor (Acute) = 1000 
M factor (Chronic) = 1000 

Toxicitate Acuta. 4 - H302 
Toxicitate Acuta. - H332 
STOT SE 3 - H335 
STOT RE 2 - H373 
Toxicitate acvatica acuta 1 - H400 
Toxicitate acvatica cronica- H410 

Tetramethrin Tehnic 
Conc. / domen. Conc. (W/W): 10-30% 
Numar CAS: 7696-12-0 
Numar EC: 231-711-6 
M factor (Acute) = 100 
M factor (Chronic) = 100 

Aquatic Acute 1 - H400 
Aquatic Chronic 1 - H410 

Piperonyl butoxide Endura 
Conc. / domen. Conc. (W/W): 10-30% 
Numar CAS: 51-03-6 
Numar EC: 200-076-7 
M factor (Acute) = 1 
M factor (Chronic) = 1 

Aquatic Acute 1 - H400 
Aquatic Chronic 1 - H410 

Pyriproxifen 
Conc. / domen. Conc. (W/W): 1-5% 
Numar CAS: 95737-68-1 
Numar EC: 429-800-1 
M factor (Acute) = 1 
M factor (Chronic) = 1 

Aquatic Acute 1 - H400 
Aquatic Chronic 1 - H410 

 
4. MASURI DE PRIM AJUTOR 
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Informatii generale: Solicitati asistenta medicala 
Inhalare In caz de lesin, pacientul se asaza in pozitia de recuperare si se cere imediat sfatul medicului. Obtine-ti imediat 

sfatul medicului.  
Contact cu pielea Spalati imediat cu multa apa si sapun si apoi clatiti bine. Daca iritarea persista, cereti sfatul medicului 

Contact cu ochii Foarte daunator ochilor. In acest caz, clatiti imediat cu multa apa pe sub pleoape, tinand ochii deschisi. 
Solicitati asistenta medicala. 

Ingestie Nu induceti voma. Sunati imediat medicul sau la un centru pentru dezintoxicare.  
 

5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
Modalitate potrivita de stingere CO2, pudra uscata, stropirea cu apa. Pentru stingerea incendiilor folositi 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 fi oxizi de carbon, oxizi de azot si 
acid clorhidric gazos. Evitati pulverizarea cu apa direct in recipiente, deoarece exista pericolul de a 
fierbe.  
Focul creaza: Gaze toxice, vapori, fum de CO (monoxid Carbon), CO2 (Dioxid de Carbon), HCI (Acid 
Clorhidric), HCN (Acidul cianhidric) 

Echipament protectie  Utilizati echipament de protectie, precum si manusi, ochelari si protectie pentru fata. 
 
6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA 
Utilizati echipament de protectie potrivit, pentru maini, ochi si fata. 
Precautii personale  Purtați echipament de protecție conform descrierii din secțiunea 8 a acestei fișe cu date de securitate. 
Protectia mediului Nu permiteti ca produsul să pătrundă în canalizare, ape de suprafată si  izvoare. Dacă scurgerea de produs a 

pătruns în sistemele de canalizare, informati imediat compania locală de apă. Preveniti scurgeri ulterioare in cazul 
in care sunt conditii de siguranta pentru a face asta 

Modalitati de izolare 
si curatare 

Materialul contaminat trebuie eliminat ca si deseurile. Trebuie sa asigurati un sistem de ventilatie adecvat. Se 
va absorbi cu un material absorbant inert si se va elimina precum un deseu periculos. Colectati materialul 
într-un container special, închis, în vederea eliminării. 

 
7. MANIPULARE SI DEPOZITARE 
Masuri de siguranta pentru manipulare Nu sunt necesare masuri speciale daca manipularea se face in mod corect. 

Trebuie asigurata o aerisire temeinica a magazinelor si a zonelor de lucru. A se folosi intr-un mediu 
bine ventilat. Folositi proceduri bune de igiena personala in timpul utilizarii produsului si evitati a 
manca, bea sau fuma in zona in care acesta este folosit sau depozitat. Luati măsuri de precauție 
împotriva descărcărilor electrostatice. Cititi eticheta inainte de folosire.  

Masuri de siguranta pentru depozitare, 
incluzand incompatibilitati 

A se depozita intr-o locatie uscata si rece. A se depozita doar in recipientul original. Recipientul 
trebuie sa fie inchis bine si tinut intr-un loc bine ventilat. A se tine departe de surse de caldura. A 
nu se lasa la indemana copiilor. A se tine departe de alimente. Temperaturile de depozitare 
recomandate sunt 15-20 grade C. A se mentine departe de agenti oxidanti. 

 

8. CONTROALE ALE  EXPUNERII / PROTECTIE PERSONALA (conform HG 1218/2006, anexa 1) 
Controale ale expunerii: 
Echipament de protectie personala A se tine departe de alimente si bauturi si furaje. Inlaturati imediat imbracamintea contaminata. Se 

vor spala mainile inaintea pauzelor si la terminarea lucrului. 
Protectie pentru maini Manusi de plastic sau cauciuc. De exemplu, manusi din cauciuc nitril (0,4 mm), cauciuc cloroprenic 

(0,5 mm), cauciuc butil (0,7 mm). Eliminati manusile utilizate in conformitate cu reglementarile in 
vigoare. Manusile de protectie utilizate trebuie sa satisfaca specificatiile Directivei UE 89/686/ EEC 
si standardele EN 374 derivate din aceasta. 

Protectie pentru ochi Utilizati masca si ochelari de protectie cu ecrane laterale care sunt omologate in conformitate cu 
standardele EN 166 (UE). 
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Protectie pentru piele si corp:  Echipamentul de protectie pentru corp trebuie ales in functie de activitatea deprinsa si nivelul de 
expunere, de exemplu, sort, imbracaminte impermeabila, bocanci. 

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

 
9. PROPRIETATI FIZICO - CHIMICE 

Descriere Lichid 
Culoare alba 
Miros usor. solvent 
pH Nu este cazul 
Punct de fierbere/variatei Nu este cazul 
Punct de aprindere Nu este cazul 
Punct de topire Nu este cazul 
Presiune vapori Nu este cazul 
Densitate relativa 1,09 la 25 ° C 
Temperatura autoaprindere Nu este cazul 
 

10. STABILITATE SI REACTIVITATE 
Reactivitate Nu se cunoaste 
Stabilitate Stabil in conditii normale. 
Descompunere termica / conditii de 
evitat: 

Descompunerea termica sau arderea pot elibera Gaze toxice, vapori, fum de CO (monoxid 
Carbon), CO2 (Dioxid de Carbon), HCI (Acid Clorhidric), HCN (Acidul cianhidric)  

Posibilitatea aparitiei reactiilor 
periculoase: 

Nu se cunosc reactii periculoase. 

Conditii de evitat Evitat contactul cu agenți oxidanți puternici. 
Materiale incompatibile: Agenți puternici de oxidare. 
 

11. INFORMATII TOXICOLOGICE 

Toxicologie acuta – orala 
Notes (oral LD50) 
ATE oral (mg/kg)  

 
Acute Tox. 4 - H302 Nociv in caz de inghitire 
1,836.88 

Toxicologie acuta – dermic 
Notes (dermal LD₅₀) 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Toxicologie acuta – inhalare 
Notes (inhalare LD₅₀) 
ATE inhalare (gaze ppm) 
ATE inhalare (vapori mg/l) 
ATE inhalare (praf/ceata mg/l) 

 
Acute Tox. 4 - H332Nociv în caz de inhalare 
16,53196 
40.41 
5.51 

Expunere prelungita sau repetata Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Date privind animalele Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Leziuni ale vederii/iritatie Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Sensibilitate respiratorie Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Sensibilitate la nivelul pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efecte mutagene  
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Genotoxicity - in vitro 
Genotoxicity - in vivo 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efecte carcinogene 
IARC carcinogene 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Nici unul dintre ingrediente nu este listat. 
 

Toxicitatea reproductiva 
Toxicitate reproductivă - fertilitate 
Toxicitate reproductiva - dezvoltare 

 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Toxicitate asupra unui organ tinta - o singura 
expunere 
STOT - o singura expunere 
Organe tinta 

 
 
STOT SE 3 - H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
Sistemul repirator, plamanii.  

Toxicitate asupra unui organ tinta - expunere 
repetata 
STOT - expunere repetata 

 
 
STOT RE 2 - H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungită sau 
repetată. 

Pericol de aspiratie 
Informatii generale 
 
Inhalare 
 
Ingerare 
Contact cu pielea 
Contact cu ochii 
Calea de intrare 
Organe tinta 
Simptome medicale 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
Gravitatea simptomelor descrise va varia în funcție de concentrație și de durata expunerii. 
O singură expunere poate provoca următoarele reacții adverse:  durere de cap, epuizare și 
slăbiciune. 
Poate provoca disconfort în caz de înghițire. Dureri de stomac. Greață, vărsături. 
Nu sunt cunoscute simptome specifice. 
Nu sunt cunoscute simptome specifice. 
Ingerare. Inhalare. Contac cu pielea si / sau ochiiSistemul respirator, plamanii. 
Iritarea sistemului respirator. Greata, varsaturi. 

 
12. INFORMATII ECOLOGICE 

Efecte ecotoxice Produsul conține o substanță foarte toxică pentru organismele acvatice și care poate provoca 
efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

Toxicitate Foarte toxic pentru organismele acvatice. 

Persistență și degradabilitate Nu se cunosc 

Potential bioacumulativ Nu există date disponibile privind bioacumularea. 

Coeficientul de partiție Nici o informatie disponibila. 

Mobilitate in sol Mobil 

Rezultatele evaluării PBT și vPvB - 

Alte efecte adverse Nu se cunosc 

Toxicitatea substantelor din compozitie  

 
12.1 CYPERMETHRIN TECHNICAL 40/60 
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Conclusion: Very toxic to fishes, Very toxic to crustacea, Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

PERSISTANCE AND DEGRADABILITY: 

 
Conclusion: Not readily biodegradable in water 

BIOACCUMULATIVE POTENTIAL: 

 
Conclusion: Low potential for bioaccumulation (BCF < 500) 

MOBILITATE IN SOL: 

 
Conclusion: Low potential for mobility in soil. Adsorbs into the soil. 

Results of PBT and vPvB 
assessment 

Substance does not meet the criteria of PBT, nor the criteria of vPvB according to Annex XIII of Regulation (EC) No 
1907/2006, so is neither PBT nor vPvB. 

Other adverse effects Fluorinated greenhouse gases (Regulation (EU) No 517/2014) 
Not included in the list of fluorinated greenhouse gases (Regulation (EU) No 517/2014) 
Ozone-depleting potential (ODP) 
Not classified as dangerous for the ozone layer (Regulation (EC) No 1005/2009) 

12.2 TETRAMETRIN TG 

Toxicity Aquatic Acute 1 - H400 Very toxic to aquatic life. Aquatic Chronic 1 - H410 Very toxic to aquatic life with long lasting 
effects. 
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Acute toxicity - fish LC50, 96 hour: 0.037 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) 

Acute toxicity - aquatic 
invertebrates 

EC50, 48 hour: 0.11 mg/l, Daphnia magna 

Persistence and 
degradability 

The degradability of the product is not known. 

Biodegradation Not readily biodegradable. 

Bioaccumulative 
Potential 

BCF: 232-618, Lepomis macrochirus (Bluegill) 

Mobility No data available. 

Other adverse effects  None known. 

12.3 PYRIPROXYFEN 

Acute aquatic toxicity 
LE(C)50 

0.1 < L(E)C50 ≤ 1 

M factor (Acute) 1 

Acute toxicity - fish LC50, 96 hours: 0.33 mg/l, Algae 

Acute toxicity - aquatic 
invertebrates 

EC50, 48 hours: 0.4 mg/l, Daphnia magna 

Acute toxicity - aquatic 
plants 

IC50, 72 hours: 0.064 mg/l, Fish 

Chronic aquatic toxicity 
NOEC 

0.00001 < NOEC ≤ 0.0001 

Degradability Non-rapidly degradable 

M factor (Chronic) 1000 

Persistence and 
degradability 

The product is not biodegradable. 

Bioaccumulative potential The product is not bioaccumulating. 

Partition coefficient 5.37 

Mobility in soil Unknown 

Results of PBT and vPvB 
assessment 

This substance is not classified as PBT or vPvB according to current EU criteria. 

Other adverse effects Not applicable. 

12.4 PIPERONYL BUTOXIDE TECHNICAL GRADE 

Toxicity 

 

Persistenta si 
degradabilitate 

Potential de bioacumulare 
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Mobilitate in pamant 

 
13. CONSIDERENTE LEGATE DE DEBARASARE 
Informatii generale Aruncați deșeurile în conformitate cu toate reglementările locale și naționale. 

Eliminati deseul produsului conform legii 211/2011 privind regimul deseurilor. 

Metode de debarasare Se absoarbe in nisip uscat sau pamant si se introduce in recipiente. 
Eliminati ambalajul conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje 

 
14. INFORMATII LEGATE DE TRANSPORT  

Numar ONU 
ADR transport rutier/RID transport feroviar 
IMDG transport pe mare 
ICAO/IATA  transport aerian 
ADN  
 
Denumirea expeditiei (ADR/RID; IMDG, ICAO, ADN) 
 
Clasa 
ADR/RID clasa 
ADR/RID cod de clasificare 
ADR/RID eticheta 
IMDG clasa 
ICAO clasa 
ADN clasa 
Eticheta de transport  
 
 
 
 
 
Grupa de ambalare (ADR/RID; IMDG, ICAO, ADN) 
 
Substanță periculoasă pentru mediu / poluant 
marin 

 
Precauții speciale pentru utilizatori 
EmS 
ADR 
Cod de acțiune în caz de urgență 
Numărul de identificare al pericolului (ADR/RID) 
Codul de restricționare in tunel 
 
Transport in vrac conform cu anexa II de la Marpol 
si codul IBC 
Transport in vrac 
Annex II de la Marpol 73/78 si codul IBC 

 
3082 
3082 
3082 
3082 
 
Substanta periculoasa pentru mediu, Solida, N.O.S (contine cypermethrin, tetramethrin si 
piperonyl butoxide) 
 
 
9 
M6 
9 
9 
9 
9 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-A, S-F 
3 
3Z 
90 
E 
 
 
Nu se aplica 
 
 

 
15. INFORMATII DE REGLEMENTARE 

Pentru a evita riscul pentru oameni si mediu, respectati instructiunile de utilizare. 
Clasificarea si etichetarea sunt conform Regulamentului: (EC) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP]. 
Comunitare Regulamentul 1907/2006 - privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) 

Regulamentul 453/2010 - modifica Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH), cu aplicare de la 1 decembrie 2010. 
Regulamentul 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor 
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Regulamentul 528/2012 - privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide 
Nationale Hotărârea nr. 539/2016 - privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase si introducerea pe piață a  

 preparatelor periculoase 
HG 1218/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protectiei lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici. 

 
16. ALTE INFORMATII 

Prescurtari: 
ADR: Acordul european referitor la transportul international rutier al marfurilor periculoase; 
ADN: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare. 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods; 
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian; 
ICAO: Organizația Internațională a Aviației Civile; 
RID: Reglementari privind transportul international de marfuri periculoase pe calea ferata; 
STOT: Toxicitate asupra unui organ tinta specific; 
WHO: Organizatia Mondiala a Sanatatii; 
EU: Uniunea Europeana; 
PBT: Persistente, bioaccumulative si toxice; 
vPvT: foarte persistente si foarte bioaccumulative; 
SEVESO: Parte principala a legislatiei UE care se ocupa in mod specific cu controlul asupra riscului de accidente majore pe uscat care implica 
substante periculoase. 
 
Fraze de pericol  
 
H302 - Nociv în caz de înghițire. 
H332 - Nociv în caz de inhalare. 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungită sau repetată. 
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

Excluderea responsabilitatii: 
Informatiile prezentate in aceasta Fisa de Securitate au fost obtinute din surse ce ar trebui sa fie reale. PelGar Ltd nu oferta nici o garantie 
directa sau indirecta si nu isi asuma responsabilitatea pentru acuratetea sau exactitatea datelor prezentate aici.  
Aceste informatii sunt oferite pentru considerarea si investigarea dumnevoastra. Utilizatorul este responsabil sa se asigure ca stie toate 
informatiile relevante pentru el. 
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