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________________________________________________________________________ 
 
1. PREPARATO TAPATYBö/GAMINTOJO DUOMENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkto pavadinimas: Ditanas NT 75 % g. FUNGICIDAS 
 
LV70: 88963    Pildymo data: 2000 geguž÷s m÷n.  Nuoroda: KF81M 
Paskutinio peržiūr÷jimo data: 2004 balandžio m÷n. (2-5, 7, 8, 12, 13, 15 ir 
16 punktai) 
 
________________________________________________________________________ 
2. INFORMACIJA APIE PREPARATO CHEMINĘ SUDöTĮ 
 
Pavojingi komponentai (apie rizikos frazes skaitykite 16 punkte): 

  CAS  EB Nr. 
Mankocebas   75 %  Xi; R37, R43, 008018-01-7 235-654-8 

N;R50/53 
 
Heksametilenetetraminas 2.0 %  F,Xn; R11-   000100-97-0 202-905-8 

42/43 
 
Inertin÷s medžiagos   
Sud÷ties kodas   GF0894 
 
________________________________________________________________________ 
3. PREPARATO GALIMI PAVOJAI 
 
Dirgina kv÷pavimo takus. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Labai 
kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius 
vandens ekosistemų pakitimus. 
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4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONöS 
Jeigu pacientas yra be sąmon÷s arba pasireiškia traukuliai, neduokite 
skysčių ir nebandykite iššaukti v÷mimą. 
 
Prarijus 
Nebandykite iššaukti v÷mimą. Jeigu pacientas neprarado sąmon÷s, skalaukite 
burną vandeniu ir duokite išgerti didelį vandens kiekį. Pasitarkite su 
gydytoju. Gydytojas turi nuspręsti, ar reikia iššaukti v÷mimą, ar ne. 
 
Patekus į akis 
Kelias minutes gerai skalaukite akis vandeniu. Po pirmųjų 1-2 minučių 
išimkite kontaktinius lęšius skalaukite akis dar kelias minutes. Jeigu 
atsiras poveikio požymių, pasitarkite su gydytoju, geriausia – akių 
specialistu. 
 
Patekus ant odos 
Nedelsiant nuplaukite odą su muilu, naudodami didelį kiekį vandens. Jeigu 
pasteb÷site, kad oda sudirgo, pasitarkite su gydytoju. 
 
Įkv÷pus 
Išveskite į gryną orą. Pasitarkite su gydytoju, jei pajusite dirginimą. 
 
Priemon÷s, kurių gali imtis tik gydytojas 
Palaikomoji priežiūra. Gydymas gydytojo nuožiūra, atsižvelgiant į paciento 
simptomus. 
 
________________________________________________________________________ 
5. GAISRO GESINIMO PRIEMONöS 
 
Gaisro gesinimo priemon÷s 
Anglies dioksidas. Sausi chemikalai. Putos. Vandens rūkas arba lengvas 
purškimas. 
 
Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios degimo metu 
Gaisro metu dūmuose gali būti pirmin÷s medžiagos bei įvairios sud÷ties 
degimo produktų, kurie gali būti toksiški ir (arba) dirginti. 
Degimo produktai: vandenilio sulfidas, anglies disulfidas, azoto oksidai, 
sieros oksidai, anglies oksidai. 
 
Asmenin÷s apsaugin÷s priemon÷s 
D÷v÷kite apsauginius drabužius bei savarankiškus kv÷pavimo prietaisus. 
 
Papildoma informacija 
Neleiskite dulk÷ms kauptis. Dulkių sluoksniai gali užsidegti savaime arba 
nuo kitų užsiliepsnojimo šaltinių. Ore esančios dulk÷s gali kelti sprogimo 
pavojų. Apipurkškite talpas vandeniu, kad jas atv÷sintum÷te. Pasirūpinkite 
nuot÷kiu, kad nuotekos nepatektų į vandenį ar drenažo sistemas. Nekv÷puokite 
dūmų. Dirbkite prieš v÷jo kryptį nuo preparato išsiliejimo vietos. 
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6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONöS 
 
Asmenin÷s apsaugin÷s priemon÷s 
D÷v÷kite tinkamus apsauginius drabužius bei akių (veido) apsaugą (žr. 8 
punktą). Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius, odą nuplaukite vandeniu 
su muilu, drabužius tinkamai sunaikinkite, arba, prieš velkantis juos v÷l, 
išskalbkite. 
 
Aplinkos teršimo prevencijos priemon÷s 
Neplaukite į kanalizaciją ar kokius nors vandens telkinius. Jeigu nutek÷s į 
vandens telkinį ar drenažo sistemą, informuokite vandens priežiūros tarnybą. 
 
Preparato surinkimo (sus÷mimo) būdai 
Išpiltą preparatą reikia nedelsiant išvalyti, stengiantis, kad nesikauptų į 
orą pakilusios dulk÷s. Surinkite visas medžiagos atliekas ir supilkite jas į 
uždaromą pažym÷tą konteinerį. 
Jeigu išsipils daug preparato, užtverkite teritoriją ir pasitarkite su 
gamintoju. Jeigu reik÷s papildomos pagalbos, paskambinkite avarin÷s pagalbos 
numeriu. 
 
________________________________________________________________________ 
7. NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS 
 
Naudojimas 
Pasirūpinkite gera asmenine higiena. Darbo vietoje nevalgykite ir 
nelaikykite maisto. Rekomenduojama įrengti gerą v÷dinimo sistemą, 
leidžiančią kontroliuoti dulkių kaupimąsi.  
Kad išvengti statinio krūvio, perpylimui skirta įranga turi būti įžeminta ir 
pritvirtinta; reikia naudoti kibirkštims atsparią įrangą. Prieš valgymą, 
g÷rimą ar rūkymą bei baigus darbą nusiplaukite rankas ir atviras odos 
vietas. 
 
Sand÷liavimas 
Produktą reikia sand÷liuoti laikantis vietinių reikalavimų. Laikykite 
v÷sioje, sausoje, gerai v÷dinamoje vietoje originalioje pakuot÷je. Šis 
produktas yra degus, taigi reikia saugoti nuo ugnies ar kitų užsiliepsnojimo 
šaltinių. Neleiskite laikomai medžiagai sudr÷kti ar perkaisti, nes medžiaga 
gali prad÷ti skaidytis, gali pablog÷ti jos veikimas arba kilti gaisras. 
Nelaikykite netoli maisto, g÷rimų, pašarų, vaistų, kosmetikos ar trąšų. 
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 
________________________________________________________________________ 
8. PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA, ASMENINö APSAUGA 
 
Poveikio gair÷s 
„Dow AgroSciences“ rekomendacija yra 1.0 mg/m3. 
 
Technin÷s priemon÷s 
Įrenkite bendrą ir (arba) vietinę, į lauką išvestą, v÷dinimo sistemą, kuri 
palaikytų ore esančių medžiagų kiekį mažesnį, negu rekomenduojamos pokveikio 
kv÷pavimo takams normos. 
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Kv÷pavimo takų apsauga 
Dažniausiai respiratorių kv÷pavimo takų apsaugai nereikia. Tačiau, jeigu 
gali būti viršytos rekomenduojamos pokveikio kv÷pavimo takams normos ir 
(arba) jaučiat÷s nepatogiai, naudokite patvirtintą orą valantį respiratorių. 
Avarin÷se situacijose naudokite patvirtintus atskirus teigiamo sl÷gio 
kv÷pavimo aparatus. 
 
Rankų ir odos apsauga 
Jeigu kontaktas yra trumpas, nereikia jokių apsaugos priemonių, išskyrus 
kūną dengiančius drabužius ir chemikalams atsparias pirštines. Mūv÷kite 
chemiškai atsparias pirštines, atitinkančias EN 374 standartą: apsaugin÷s 
pirštin÷s nuo chemikalų ir mikroorganizmų. Rekomenduotinos pirštinių 
izoliuojančios medžiagos pavyzdys: nitrilas, polivinilo chloridas („PVC“ 
arba „vinilas“), neoprenas. 
 
Jeigu yra ilgo ar dažnai pasikartojančio kontakto tikimyb÷, rekomenduojama 
mūv÷ti 5 arba aukštesn÷s klas÷s apsaugines pirštines, (pagal EN 374 
prasiskverbimo laikas yra ilgesnis kaip 240 minučių). Jeigu numatomas 
trumpas kontaktas, rekomenduojama mūv÷ti 3 arba aukštesn÷s klas÷s apsaugines 
pirštines, (pagal EN 374 prasiskverbimo laikas yra ilgesnis kaip 60 
minučių). 
 
PASTABA: Pasirenkant konkrečias pirštines tam tikram darbui ar tam tikram 
laikui darbo vietoje, reikia taip pat atsižvelgti į visus būtinus darbo 
vietos faktorius, tokius, kaip kitos chemin÷s medžiagos, su kuriomis gali 
būti dirbama, fizinius reikalavimus (apsauga nuo įpjovimo ar įdūrimo, 
galimyb÷ nevaržomai dirbti, apsauga nuo temperatūrų) bei į pirštinių tiek÷jo 
nurodymus ar specifikacijas (sąrašas nepilnas). 
 
Jeigu yra ilgo ar dažnai pasikartojančio kontakto tikimyb÷, d÷v÷kite 
apsauginius drabužius, kurie yra nepralaidūs šiai medžiagai. 
Avarin÷se situacijose d÷v÷kite apsauginius drabužius, kurie yra nepralaidūs 
šiai medžiagai. Konkrečių priemonių pasirinkimas priklausys nuo atliekamo 
darbo. 
 
Akių ir veido apsauga 
Dažniausiai pakanka apsauginių akinių, tačiau jei darbas yra dulkinas, 
d÷v÷kite akinius, apsaugančius nuo chemikalų. 
 
________________________________________________________________________ 
9. FIZIKINöS IR CHEMINöS SAVYBöS 
 
Būsena     : mikrogranul÷s 
Spalva     : geltona iki rudos 
Kvapas     : sieros 
Tūrinis tankis    : 0.60-0.70 kg/L 
Lydymosi taškas (intervalas)  : netaikytina (skaidosi) 
Skaidymosi temperatūra   : 192-2040C 
Garų sl÷gis     : nežymus 
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10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
Cheminis stabilumas 
Normaliose sand÷liavimo sąlygose preparatas stabilus. 
 
Vengtinos sąlygos 
Venkite dr÷gm÷s, pernelyg didelio karščio, atviros liepsnos. 
 
Vengtinos medžiagos 
Oksiduojančios medžiagos. Rūgštys. 
 
Pavojingi skilimo produktai 
Normaliose sand÷liavimo ir naudojimo sąlygose n÷ra. 
Terminio skilimo produktai: vandenilio sulfidas, anglies disulfidas. 
________________________________________________________________________ 
11. TOKSIKOLOGINö INFORMACIJA 
 
Vertinimas didžia dalimi arba pilnai remiasi panašių medžiagų duomenimis. 
 
Prarijus 
Prarijus, toksiškumas nedidelis. Oralinio jautrumo riba žiurk÷ms: LD50>5000 
mg/kg. 
 
Per odą 
Dermatologinio jautrumo riba žiurk÷ms: LD50>5000 mg/kg. Jeigu preparatas 
ilgesnį laiką liečiasi su oda, n÷ra tikimyb÷s, kad būtų absorbuotas 
kenksmingas kiekis. Iš esm÷s odos nedirgina. 
 
Dirginimas 
Dirgina jūrų kiaulyt÷s odą. 
 
Patekus į akis 
Gali sudirginti akis. 
 
Įkv÷pus 
Tinkamai naudojant, įkv÷pus n÷ra tik÷tinas joks žalingas poveikis. 
Inhaliacinis poveikis žiurk÷ms LC50 >5.14 mg/L. 
 
Papildoma informacija 
Nekancerogeniškas. Nemutageniškas. Netoksiškas reprodukcijai. 
 
________________________________________________________________________ 
12. EKOLOGINö INFORMACIJA 
 
Vertinimas didžia dalimi arba pilnai remiasi veiklios medžiagos duomenimis. 
 
Išsilaikymas ir skilimas aplinkoje 
Pus÷jimo trukm÷ dirvoje priklauso nuo dirvos tipo bei sąlygų ir yra 
apytikriai 6-15 dienų. 
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Toksiškumas vandens organizmams 
Medžiaga ūmiai toksiška žuvims (1mg/L<LC50<10mg/L). 
Medžiaga ūmiai toksiška vandenyje gyvenantiems bestuburiams 
(1mg/L<EC50<10mg/L). 
Medžiaga yra labai toksiška dumbliams (IC50 <1.0 mg/l). 
 
Toksiškumas paukščiams 
Medžiaga iš esm÷s nepasižymi ūmiu toksiškumu paukščiams (LD50 
>2000mg/kg). 
 
Papildoma informacija 
Netoksiška bit÷ms. 
 
________________________________________________________________________ 
13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
Medžiaga yra labai toksiška vandens organizmams. Chemikalu ar panaudotomis 
talpomis neužterškite tvenkinių, vandens arterijų ar griovių. Gerai 
išplaukite. Konteinerius ir nuoplovas reikia šalinti saugiai, vadovaujantis 
galiojančiomis taisykl÷mis. Rekomenduotina išvežti į utilizavimo ar deginimo 
įmonę, turinčią leidimą teikti tokias paslaugas. 
 
________________________________________________________________________ 
14. INFORMACIJA APIE MEDŽIAGOS VEŽIMĄ 
 
Automobilių transportu ir geležinkeliu 
Tinkamas krovinio pavadinimas: APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. 

 (Mankocebas 75%) 
Autom. tr./Gelež. ADR/RID  : 9     Ženklas: 9 
Klasifikacijos kodas    : M7 
Pakuot÷s grup÷     : III 
 
Pavojingumo kodas     : 90  JT numeris   : 3077 
CEFIC avarin÷s kortel÷s numeris: 90GM7-III 
 
Jūra 
Tinkamas krovinio pavadinimas : APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. 

 (Mankocebas 75%) 
Jūra - IMO/IMDG klas÷  : 9  JT Nr.  : 3077  Ženklas: 9 
Pakuot÷s grup÷   : III  stemos, kurie yra skirti 
naudojimui ar perdavimui, atitiktų visus įstatymus ir teis÷s aktus, 
reglamentuojančius tokį naudojimą ar perdavimą. 




