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1. Preparato pavadinimas ir gamintojas 

 

1.1. Pavadinimas Betasana 

1.2. Gamintojas United Phosphorus A/S 

Skolegade 81, 3 aukšt. 

DK-6700 Esbjerg 

DANIJA (DANMARK) 

         Dirginanti 

 

1.3. Kritiniu atveju skambinti Tel.: (+ 45) 76 114800 

 

2. Sudėtis 

 

2.1. Sudėtis Fenmedifamas : 16g/l, 

Isophoron  X i ; R36/37/38 (>50%) 

Aromatic hydrocarbons C 9  - C 14  X I ; 

R37 (<10%) 

 

3. Pavojaus rūšys 

 

3.1. Staigus poveikis žmogui Gali dirginti odą, akis ir kvėpavimo 

organus. Pesticido patekimas į organizmą 

per burną ar įkvėpus, gali sukelti pykinimą, 

galvos skausmą ar viso kūno negalavimą. 

3.2. Chroniškas poveikis žmogui. Žaloja kepenis, inkstus, centrinę nervų 

sistemą ir smegenis. Gali būti egzemos 

priežastis. 

3.3. Poveikis aplinkai Herbicidas. 

 

4. Pirmoji pagalba 
 

4.1. Įkvėpus Išveskite nukentėjusį į gryną orą ir 

iškvieskite gydytoją.  

4.2. Patekus ant odos Rūpestingai nuplaukite tą vietą su muilu. 

 

4.3. Patekus į akis Nedelsiant praplaukite akis dideliu vandens 

kiekiu (plaukite ne trumpiau kaip 5 min.). 

 

4.4. Nurijus Jokiu būdu neskatinkite vėmimo. Iškviesite 

gydytoją. 

 

5. Gaisro atveju 
 

5.1. Gesintuvai Vandens,  miltelių, putų, angliarūgštės. 

5.2. Pavojingi degimo produktai Degimo metu  išsiskiria toksiški dūmai. 

5.3 Priešgaisrinės priemonės ugniagesiams  Naudoti dujoms nelaidžius apsaugos  

      drabužius ir kvėpavimo apsaugos aparatus. 

 

 

 



Betasana 

Data : 2000.01.07 

Psl. 2 iš 4 

Versija Nr. 1 

SAUGUMO INFORMACIJA 
 

 

 

5.4. Papildoma informacija Talpas su pesticidais laikyti vėsioje vietoje. 

Saugoti, kad cheminės medžiagos nepatektų į 

drenažo sistemas ir gruntinius vandenis. 

 

6. Saugumo priemonės įvykus atsitiktiniam išsiliejimui 

 

6.1. Asmeninė apsauga Naudokite apsauginius drabužius,akių ir 

veido apsaugos priemones. (žr. 8 pastr.). 

 

6.2. Aplinkos apsauga Praneškite atitinkamoms instancijoms, jei 

išsilieję pesticidai gali patekti į drenažo 

sistemas ar į gruntinį vandenį. 

 

6.3. Valymo metodai Tą vietą, kur išsiliejo pesticidai, užpilkite 

smėliu ar kita nedegia medžiaga, kad į ją 

susigertų. 

 

7. Laikymas ir sandėliavimas 

 

7.1. Laikymas Laikykitės asmeninės higienos. Nevalgygite 

ir nelaikykite maisto darbo vietoje. Plaukite 

rankas ir kontaktavusias su pesticidais kūno 

vietas po darbo prieš valgant, geriant ar 

rūkant. 

 

7.2. Sandėliavimas Preparatas turi būti laikomas prisilaikant 

tam tikrų taisyklių. Laikyti originalioje 

taroje vėsioje ir sausoje patalpoje. Laikyti 

atskirai nuo maisto produktų, pašarų, 

medikamentų ir pan. Saugoti nuo vaikų. 

 

8. Sprogimo kontrolė / asmeninio saugumo priemonės 

 

8.1. Kontrolės parametrai Turi būti įrengta tinkama ventiliacija, 

užtikrinanti, kad dirbantis su preparatu 

žmogus neįkvėps garų, tirpalo ruošimo 

metu. Turi būti užtikrinti lengvai 

pasiekiamas vanduo bei priemonės akims 

praplauti. 

 

8.2. Asmeninio saugumo priemonės 

8.2.1. Respiratorinė apsauga Naudokite dujokaukes su filtrais A2/P2. 

8.2.2. Rankų  ir odos apsauga Dėvėti švarius, ilgomis rankovėmis, 

preparato nepraleidžiančius drabužius. 

Naudoti cheminėms medžiagoms atsparias 

pirštines. 

8.2.3. Akių ir veido apsauga Naudoti apsauginius akinius. 
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9. Fizinės ir cheminės savybės  

 

9.1 Išvaizda    Skystis 

9.2 Kvapus 

9.3 Tankis    0,99 g/ml (20 
o
C) 

9.4 Tirpumas (vandenyje)  Tirpus 

9.5 Degumas    Degus 

9.6 Užsidegimo temperatūra  67
o
C 

 

10. Patvarumas ir reaktyvumas 

 

10.1. Cheminis patvarumas Tinkamai sandėliuojant - patvarus. 

10.2. Nepageidaujama aplinka Ekstremalios temperatūros. 

10.3. Vengtinos medžiagos Medžiagos pasižyminčios stipriomis 

rūgštinėmis ar oksiduojančiomis savybėmis 

10.4. Pavojingi skilimo produktai Įkaitus išskiria NOx dujas 

 

11. Toksikologinė informacija 

 

11.1. Nurijus Gali sudirginti burną, gerklę, skrandį bei 

virškinimo sistemą ir sukelti šleikštulį bei 

vėmimą. 

11.2. Patekus į akis Preparatas gali sukelti dirginimą. 

11.3. Patekus ant odos Preparatas pasižymi dirginančiomis 

savybėmis, todėl jam ilgą laiką 

kontaktuojant su oda gali atsirasti egzema. 

11.4. Įkvėpus Gali sukelti galvos skausmus, nuovargį, 

šleikštulį, svaigulį. Pasikartojantis ir ilgą 

laiką taisyklių nesilaikymas gali sukelti 

chroniškas kepenų, inkstų, smegenų ir 

centrinės nervų sistemos ligas. 

12. Aplinkos apsaugos informacija Informacija pagrysta pagal veikliosios 

medžiagos savybes. 

12.1 Pesticido išsilaikymas dirvoje Pesticido skylimo greitis priklauso nuo 

dirvožemio tipo ir svyruoja nuo 25 iki 108 

dienų. 

12.2 Kita informacija  LD50  vandens bestuburiams 10 mg/l. 

Pesticidas yra labai mažai toksiškas 

paukščiams (500 mg/kg <LD50 <2000 

mg/kg ) ir nekenksmingas bitėms. 

13. Taros naikinimas 
 

13.1. Naikinimas Neteršti kūdrų, vandens kanalų ir griovių 

cheminėmis medžiagomis ar naudota tara. 

Tara ir naudotas plovimui vanduo turi būti 

nukenksminti pagal atitinkamas taisykles.  

      Negalima panaudotos taros naudoti kitiems 

      tikslams. 
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14. Transportavimo informacija 

 

14.1. UN. no. 3082 

14.2. IMO - 

14.3. RID/ADR - 

14.4. RID/ADR Klasė 9.11 c. Pakuotės grupė III. 

 

15. Privaloma informacija 

 

15.1. Rizikos simbolis XI -Dirginantis. 

15.2. Rizikos faktorius Dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą. (S 

36/37/38) 

15.3. Laikymo sąlygos Saugoti nuo vaikų. 

Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų, tabako 

gaminių bei pašarų. 

 

16. Kita informacija 
 

Žmonės dirbantys su preparatu turi būti kruopščiai instruktuojami apie jo paskirtį bei saugius darbo 

metodus. 


