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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

 

FLORASULAMAS 50 g/l SC 
 
 
Redakcija: skyriai su aktualia redakcija ar nauja informacija pažymėti . 

 

 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

 

  1.1. Produkto identifikatorius  ...........  

 
FLORASULAMAS 50 g/l SC 

  1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti 

naudojimo būdai ir 

nerekomenduojami naudojimo 

būdai  .............................................  

 

 

 

 

Naudojamas tik kaip herbicidas. 

 

  1.3. Išsami informacija apie saugos 

duomenų lapo teikėją 

AS „CHEMINOVA“ 
P. d. 9 

DK-7620 Lemvigas 

Danija 

sds@cheminova.dk 

   
  1.4. Pagalbos telefono numeris  ..........  (+ 45) 97 83 53 53 (24 val., tik nelaimės atveju) 

 

  2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI 

 

  2.1. Medžiagos ar mišinio 

klasifikavimas  ..............................  

 

 

Žr. 16 skyrių, kuriame aprašytos rizikos ir pavojaus frazės. 

 Produkto CLP klasifikacija pagal 

Reg. (EB) Nr. 1272/2008 ir pataisas 

 

Pavojinga vandens aplinkai, ūmus pavojus Kategorija 1 (H400) 

                                               lėtinis pavojus Kategorija 1 (H410) 

 

 Produkto DPD klasifikacija pagal Dir. 

1999/45/EB ir pataisas  ..................  

 

 

N;R51/53 

 

 WHO klasifikacija .........................  

2009 m. klasifikacijos gairės 
 

U klasė (nėra tikėtina, kad sukels ūminį pavojų naudojant įprastai). 

 

 

 Pavojus sveikatai  ...........................  Didelė įtaka sveikatai nėra tikėtina. Apsinuodijimas nėra tikėtinas, 

nebent įkvepiamas labai didelis kiekis.  

 

 Pavojus aplinkai  ............................  Numatoma, kad produktas toksiškas daugeliui augalų. 

   

  2.2. Ženklinimo elementai  

 Pagal Reg. (EB) Nr. 1272/2008 ir pataisas 
 Produkto identifikavimas ...............  Florasulamas 50 g/l SC 

   

mailto:sds@cheminova.dk
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 Pavojingumo piktogramos (GHS09)  

 

   

   

 Signalinis žodis  .............................  Atsargiai  

 

 Pavojingumo frazės  

 H410  ..............................................  Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 

 Papildomomis pavojingumo frazėmis 

EUH208  ........................................  

 

EUH401  ........................................  

 

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onas. Gal sukelti alerginę 

reakciją  

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, 

būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 

 Atsargumo frazės  

 P273  ..............................................  

P391  ..............................................  

P501  ..............................................  

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

Surinkti ištekėjusią medžiagą. 

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingos atliekos. 

 

 Pagal Dir. 1999/45/EB ir pataisas 

 Pavojaus simboliai .........................  N 

 
Aplinkai pavojinga 

   

 Rizikos frazės 

R51/53 ............................................  
 

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius 

vandens ekosistemų pakitimus. 
 Saugos frazės 

S61  ................................................  
 

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis 

(saugos duomenų lapais). 

 
 Kiti žymėjimai  ..............................  Turi 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onas. Gal sukelti alerginę reakciją  

Norint išvengti žmogui ir aplinkai keliamo pavojaus, vykdyti 

vartojimo instrukcijas. 

 
  2.3. Kiti pavojai  ..................................  Nė viena iš sudėtinių produkto dalių neatitinka PBT arba vPvB 

kriterijų. 

 

  3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 

  3.1. Medžiagos  ....................................  Produktas yra mišinys, ne medžiaga. 

 

  3.2.  Mišiniai  ........................................  Žr. 16 skyrių, kuriame aprašytos rizikos ir pavojaus frazės. 

 

 Aktyvioji sudedamoji medžiaga  

 Florasulamas  ...............................  Kiekis: 5% svorio 

 CAS pavadinimas  ..........................   N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]-

pyrimidine-2-sulfonamide 

 CAS Nr.  ........................................  145701-23-1 

 IUPAC pavadinimas  .....................  2',6',8-Trifluor-5-metoksi[1,2,4]triazol[1,5-c]pirimidin-2-sulfon- 

anilidas 
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 ISO pavadinimas / ES pavadinimas  „Florasulamas“ 

 EB Nr.  ...........................................  604-488-1 

 ES indekso Nr.  ..............................  613-230-00-7 

 Sudėtinės medžiagos DSD 

klasifikacija  ...................................  

 

N;R50/53 

 Sudėtinės medžiagos CLP 

klasifikacija  

Pavojinga vandens aplinkai, ūmus pavojus Kategorija 1 (H400) 

                                               lėtinis pavojus Kategorija 1 (H410) 

 Struktūrinė formulė  .......................  

 

 Sudėtinė medžiaga, apie kurią reikia pranešti 
 

  Kiekis 

(% svorio) 

 

CAS Nr. EB Nr. 

(EINECS Nr.) 

CLP klasifikacija DSD klasifikacija 

 1,2-Benzisotia-

zol-3(2H)-onas 

0,02 2634-33-5 220-120-9 Ūminis toksiškumas 4 

(H302) 

Dirginantis odą 2 

(H315) 

Erzinantis akis 1 (H318) 

Odos jautrumas 1 (H317) 

Stiprus poveikis 

vandenyje 1 (H400) 

Xn;R22 Xi;R38-

41 R43 N;R50 

Kenksminga, 

aplinkai pavojinga 

 

 

  4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

 

  4.1. Pirmosios pagalbos priemonių 

aprašymas 

 

 Įkvėpus  ..........................................  Jei patiriate nepatogumų, nedelsdami pašalinkite poveikio šaltinį. 

Nedidelio poveikio atvejai: prižiūrėkite asmenį. Jei simptomai 

nepraeina, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Didelio poveikio 

atvejai: nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba kvieskite greitąją 

pagalbą.  

 

 Patekus ant odos  ............................  Nedelsdami nusivilkite suterštus drabužius ir avalynę. Plaukite odą 

vandeniu. Plaukite vandeniu ir muilu. Jei simptomai nepraeina, 

kreipkitės į gydytoją. 

 

 Patekus į akis  .................................  Nedelsdami skalaukite akis vandeniu ar akių plovimo skysčiu, 

kartais atmerkdami vokus, kol neliks chemikalų. Po kelių minučių 

išsiimkite kontaktinius lęšius (jei nešiojate) ir praskalaukite dar 

kartą. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. 

 

 Prarijus  ..........................................  Nerekomenduojama skatinti vėmimo. Išskalaukite burną ir išgerkite 

vandens arba pieno. Jei prasidės vėmimas, po jo praskalaukite 

burną ir vėl išgerkite skysčių. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

 

  4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis 

(ūmus ir uždelstas)  ......................  

 

Mūsų žiniomis, nepastebėta jokių simptomų. 
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  4.3. Nurodymas apie bet kokios 

neatidėliotinos medicinos pagalbos 

ir specialaus gydymo reikalingumą  

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

 

 

   

   Priemonės, kurių gali imtis tik 

gydytojas 

Konkretaus šios medžiagos priešnuodžio nėra. Galima išplauti 

skrandį ir duoti aktyviosios anglies. Pašalinus kenksmingumą 

reikėtų taikyti palaikomąjį ir simptominį gydymą, būdingą esant 

cheminių medžiagų poveikiui. 

 

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 

  5.1. Gesinimo priemonės  ....................  Nedideliems gaisrams gesinti tinka anglies dioksidas, dideliems – 

vandens purslai ar putos. Venkite stiprios vandens srovės. 

   

  5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio 

keliami pavojai 

Pagrindiniai skilimo produktai yra greitai išgaruojantys, toksiški, 

dirginantys ir degūs mišiniai, pvz., azoto oksidai, sieros dioksidas, 

anglies monoksidas, anglies dioksidas, vandenilio fluoridas ir 

įvairūs fluorinti organiniai mišiniai  

 

  5.3. Patarimai gaisrininkams  ............  Gaisro paveiktas pakuotes vėsinkite vandeniu. Prie gaisro artinkitės 

pavėjui, kad išvengtumėte pavojingų garų ir toksiškų skilimo 

produktų poveikio. Gesinkite gaisrą iš saugios vietos arba 

didžiausio leistino atstumo. Aplink teritoriją iškaskite griovelį, kad 

užterštas vanduo nenutekėtų. Ugniagesiai turi būti su apsauginiais 

drabužiais ir kvėpavimo aparatais. 

 

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

 

  6.1. Asmens atsargumo priemonės, 

apsaugos priemonės ir skubios 

pagalbos procedūros 

Rekomenduojama turėti iš anksto nustatytą planą išsiliejimams 

tvarkyti. Reikėtų turėti tuščių uždaromųjų indų išsiliejusioms 

medžiagoms susemti. 

   

Jei išsiliejimas didelis (10 t produkto ar daugiau): 

1. Naudokite asmens apsaugos priemones, žr. 8 skyrių. 

2. Skambinkite nelaimės atvejams skirtu telefono numeriu, 

žr. 1 skyrių. 

3. Įspėkite atitinkamas institucijas. 

 

  Valydami išsiliejusias medžiagas laikykitės visų atsargumo 

priemonių. Naudokite asmens apsaugos priemones. Priklausomai 

nuo išsiliejimo dydžio, tai gali būti respiratorius, veido kaukė ar 

akių apsauga, apsaugantys nuo cheminio poveikio drabužiai, 

pirštinės ir batai. 

 

Jei saugu, nedelsdami stabdykite išsiliejimą. Kaip galima labiau 

sumažinkite dulksną arba neleiskite jai susidaryti.  

 

  6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  Suvaldykite išsiliejimą, kad nebūtų užterštas paviršius, gruntas ar 

vanduo. Plauti naudojamas vanduo neturi patekti į paviršinio 

vandens surinkimo sistemas. Apie nevaldomą tekėjimą į vandenį 

reikia įspėti atitinkamas institucijas. 

 

  6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei 

priemonės 

Rekomenduojama apsvarstyti tokias išsiliejimo poveikio mažinimo 

priemones kaip apsauginės sienos ar gaubtai. Žr. GHS (4 priedo 6 

dalis). 
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Jei reikia, uždenkite vandens nuotekų sistemas. Nedidelius kiekius 

ant grindų ar kitų nelaidžių paviršių išsiliejusios medžiagos 

susemkite naudodami sugeriamąją medžiagą, pvz., universalų 

rišiklį, Fulerio žemę, bentonitą ar kitą sugeriamąjį molį. Susemtas 

medžiagas supilkite į tinkamą talpyklą. Išvalykite plotą valikliu ir 

dideliu kiekiu vandens. Plaunant naudotą skystį susemkite ir 

supilkite į tinkamą talpyklą. Panaudotas talpyklas reikia gerai 

uždaryti ir pažymėti. 

 

Žemė, į kurią susigeria išsiliejusi medžiaga, turi būti nukasta ir 

supilta į tinkamas talpyklas. 

 

Produktui išsiliejus į vandenį, reikia kiek įmanoma labiau izoliuoti 

užterštą vietą. Užterštas vanduo turi būti susemtas ir atiduotas 

išvalyti ar pašalinti. 

 

  6.4. Nuoroda į kitus skirsnius  ............  Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8.2 poskyryje. 

Apie išmetimą skaitykite 13 skyriuje. 

 

7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 

  7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios 

atsargumo priemonės 

Pramoninėje aplinkoje rekomenduojama vengti kontakto su 

produktu, jei įmanoma, naudoti uždaras nuotolinio valdymo 

sistemas. Jei tai neįmanoma, medžiagas perkelkite naudodami 

mechanines priemones. Būtina tinkama ventiliacija arba vietinė 

ištraukiamoji ventiliacija. Išmetamosios dujos turi būti filtruojamos 

ar kitaip apdorojamos. Daugiau informacijos apie asmens apsaugos 

priemones šioje situacijoje žr. 8 skyriuje. 

 

  Jei norite naudoti kaip pesticidą, pirmiausia perskaitykite pakuotėje 

esančius įspėjimus ir informaciją apie asmens apsaugos priemones 

arba kitus oficialius nurodymus ar galiojančias taisykles. Jei jų 

nėra, žr. 8 skyrių. 

 

  Nedelsdami nusirenkite suterštus drabužius. Gerai nusiprauskite. 

Prieš nusimaudami pirštines nuplaukite vandeniu ir muilu. Po darbo 

nusivilkite visus darbinius drabužius ir avalynę. Nusiprauskite duše 

vandeniu ir muilu. Išeidami iš darbo vilkėkite tik švariais 

drabužiais. Po kiekvieno naudojimo vandeniu ir muilu nuplaukite 

apsauginius drabužius ir įrangą.  

 

  Neišmeskite į aplinką. Visas atliekas ir likučius iš valymo įrangos ir 

t. t. surinkite ir išmeskite kaip pavojingas atliekas. Apie išmetimą 

skaitykite 13 skyriuje. 

 

  7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, 

įskaitant visus nesuderinamumus 

Šis produktas įprastoje laikymo temperatūroje išlieka stabilus. 

 

  Laikykite uždaruose pažymėtuose induose. Sandėliavimo patalpos 

turi būti pastatytos iš nedegių medžiagų, uždaros, sausos, 

vėdinamos, su nelaidžiomis grindimis. Būtinos prieigą 

neįgaliotiems asmenims ir vaikams ribojančios priemonės. Patalpa 

turi būti naudojama tik chemikalams sandėliuoti. Joje negali būti 

maisto, gėrimų, pašarų ir sėklų. Turi būti įrengta rankų plovimo 

vieta. 
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  7.3.  Konkretus (-ūs) galutinio 

naudojimo būdas (-ai) 

Produktas yra registruotas pesticidas ir gali būti naudojamas tik 

numatytai paskirčiai pagal reglamentuojančių institucijų patvirtintą 

etiketę. 

 

8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 

  8.1.  Kontrolės parametrai  .................  Mūsų žiniomis, nėra nustatyti nė vienai produkto sudedamajai 

daliai. Tačiau gali egzistuoti vietiniuose įstatymuose nustatytos 

asmeninės poveikio ribos, kurių reikia laikytis. 

   

 Florasulamas 

DNEL, odos  ..................................  

PNEC, vandens aplinka  .................  

 

0,05 mg/kg kūno svorio per dieną 

62 ng/l 

   

  8.2. Poveikio kontrolė .........................  Naudojant uždaroje sistemoje, asmens apsaugos priemonių 

nereikia. Toliau pateikiama informacija taikoma kitoms 

situacijoms, kai neįmanoma naudotis uždara sistema arba kai 

sistemą būtina atidaryti. Prieš atidarydami apsvarstykite įrangos 

arba vamzdžių sistemų kenksmingumo pašalinimo galimybę. 

 

Toliau nurodytos atsargumo priemonės pirmiausiai taikomos 

naudojant ir ruošiant  neatskiestą produktą ir purškiamąjį tirpalą, 

tačiau taip pat rekomenduotinos purškiant. 

 

 

 

Kvėpavimo įranga  ...  Nėra tikėtina, kad produktas, kai naudojamas įprastai, keltų poveikį 

per orą, tačiau nuotėkio atveju, kai susidaro daug garų ar lašelių, 

darbuotojai turėtų naudoti oficialiai patvirtintas veido kaukes arba 

kvėpavimo takų apsaugos priemones su universaliais bei dalelių 

filtrais. 

 

 

 

Rankų apsaugos 

priemonės 

Mūvėkite chemikalams atsparias pirštines, pvz., su apsauginiu 

laminatu, iš butilo arba nitrilo gumos. „Florasulamas“ 

prasiskverbimo per šias medžiagas laikas nežinomas, tačiau 

tikėtina, kad pirštinės suteikia tinkamą apsaugą. 

 

 

 

Akių apsaugos 

priemonės 

Būkite su apsauginiais akiniais. Rekomenduojama darbo vietoje 

įrengti akių skalavimo fontanėlį tam atvejui, jei produkto netyčia 

patektų į akis. 

    

 

 

Odos apsaugos 

priemonės 

Dėvėkite chemikalams atsparius drabužius (priklausomai nuo 

galimo poveikio), kad produkto nepatektų ant odos. Dažniausiai 

įprastai dirbant, kai negalima kurį laiką išvengti sąlyčio su 

produktu, užtenka vandeniui nelaidžių kelnių ir prijuostės iš 

cheminėms medžiagoms atsparių medžiagų arba polietileninių (PE) 

kombinezonų. Naudotus PE kombinezonus reikia išmesti, jei jie 

suteršti. Jei numatomas ilgesnis sąlytis, gali reikėti naudoti 

kombinezonus su apsauginiu laminatu. 

 

  9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

  9.1. Informacija apie pagrindines fizines 

ir chemines savybes 

 

   Išvaizda  .........................................  Nepermatomas baltas skystis 

   Kvapas  ..........................................  Panašus į benzino 

 Kvapo slenkstis  .............................  Nenustatyta 
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 pH ..................................................  Neatskiesta: 4,04, esant 25 °C 

1% Dispersija vandenyje: 4,4, esant 25 °C 

 Lydymosi / užšalimo temperatūra  Žemiau 0 °C 

 Pradinė virimo temperatūra ir virimo 

riba  ................................................  

 

Nenustatyta 

 Pliūpsnio temperatūra  ...................  Nėra. Liepsna užgesinama esant 66 °C (uždengtas puodelis) 

 Garavimas  .....................................  Nenustatyta 

 Degumas (kietas / dujos)  ...............  Netaikoma (produktas skystas) 

 Viršutinė / apatinė degumo ar 

sprogumo riba  ...............................  

 

Nenustatyta  

 Garų slėgis  ....................................  „Florasulamas“: 6,55 x 10-5 Pa, esant 25 °C 

 Garų tankis  ....................................  Nenustatyta  

 Santykinis tankis  ...........................  1,040 

 Tirpumas  .......................................  „Florasulamas“ tirpumas esant 20 °C: 

etilacetatas      16        g/l 

n-heptanas        0,036 g/l 

vandenyje       0,027 g/l, kai pH 4 

       4,8     g/l, kai pH 7 

     49        g/l, kai pH 9 

 Skilimo n-oktanolyje / vandenyje  

koeficientas  

„Florasulamas“: 

log Kow = 1,11, kai pH 3 ir temperatūra 25 °C 

log Kow = -1,10, kai pH 7 ir temperatūra 25 °C 

log Kow = -1,79, kai pH 10,0 ir temperatūra 25 °C 

 Savaiminio užsidegimo temperatūra Nedegus iki 600 °C 

 Irimo temperatūra  ..........................  Nenustatyta 

 Klampumas  ...................................  1048 mPa.s esant 20 °C 

897 mPa.s esant 40 °C 

 Sprogumo savybės  ........................  Nesprogus 

 Oksidavimosi savybės  ...................  Neoksiduojantis 

   

  9.2. Kita informacija  

 Maišymasis  ...................................  Produktas išsisklaido vandenyje. 

 

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

 

10.1. Reaktingumas  ..............................  Mūsų žiniomis, produktas nėra reaktyvus. 

 

10.2. Cheminis stabilumas  ...................  Stabilus aplinkos temperatūroje. 

 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė  ......  Nežinoma. 

 

10.4. Vengtinos sąlygos  ........................  Produkto šildymas sukelia pavojingus ir erzinančius garus.  

 

10.5. Nesuderinamos medžiagos ..........  Nežinoma 

 

10.6. Pavojingi skilimo produktai  .......  Žr. 5.2 poskyrį. 

 

 11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį * = Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo 

kriterijų. 

   

 Produktas  

 Ūminis toksiškumas  ......................  Produktas nelaikomas pavojingu, jei įkvepiamas, patenka ant odos 

ar praryjamas. * Tačiau su produktu reikia elgtis kaip su chemikalu. 
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Ūminis produkto toksiškumas matuojamas: 

 Patekimo būdai - praryjant LD50, per burną, žiurkės: > 2000 mg/kg (OECD 425 metodas) 

  - per odą  LD50, per odą, žiurkės: > 2000 mg/kg (OECD 402 metodas) 

  - įkvepiant LC50, įkvepiant, žiurkės: > 5,07 mg/l/4 val. (OECD 403 metodas) 

    

 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  Neerzina odos (OECD 404 metodas). * 

   

 Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas  ...................  

 

Neerzina akių (OECD 405 metodas). * 

 

 Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Nesukelia odos jautrumo reakcijų (OECD 429 metodas). * 

 

 Aspiracijos pavojus  .......................  Produktas nesukelia plaučių uždegimo pavojaus, kai juo 

kvėpuojama. * 

 

 Simptomai ir poveikis (ūminis ir 

chroniškas) 

Mūsų žiniomis, nepastebėta jokių simptomų. 

   

 Florasulamas  

 Ūminis toksiškumas  ......................  Nemanoma, kad „Florasulamas“ keltų pavojų, kai įkvepiamas, 

patenka ant odos ar praryjamas. * Ūminis toksiškumas: 

 Patekimo būdai - praryjant LD50, per burną, žiurkės: > 5000 mg/kg (OECD 425 metodas) 

  - per odą  LD50, per odą, žiurkės: > 2000 mg/kg (OECD 402 metodas) 

  - įkvepiant LC50, įkvepiant, žiurkės: > 5,09 mg/l/4 val. (OECD 403 metodas) 

    

 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  Neerzina odos (OECD 404 metodas). * 

   

 Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas  ...................  

 

Neerzina akių (OECD 405 metodas). * 

 

 Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Nesukelia odos jautrumo reakcijų (OECD 429 metodas). * 

 

 Mutageninis poveikis lytinėms 

ląstelėms 

Nemutageniškas kinų žiurkėnų kiaušidžių ląstelėse (ES B.17 

metodas). * 

   

 Kancerogeniškumas  ......................  Tiriant su žiurkėmis ir pelėmis neaptikta jokių „Florasulamas“ 

kancerogeninio poveikio indikacijų (OECD 453 metodas ir ES B 

metodas). * 

 

 Toksiškumas reprodukcijai  ...........  Vaikingoms patelėms skyrus netoksiškas „Florasulamas“ dozes 

poveikio vaisingumui nepastebėta (OECD 416 metodas). 

Teratogeniško (sukeliančio apsigimimus) „Florasulamas“ poveikio 

žiurkėms ir triušiams nenustatyta (OECD 414 metodas). * 

 

 STOT – vienkartinis poveikis  .......  Mūsų žiniomis, konkrečių medžiagos padarinių nepastebėta. * 

 

 STOT – daugkartinis poveikis  ......  Tiksliniai organai: inkstai 

LOAEL: 500 mg/kg kūno svorio per dieną 90 dienų tyrime su 

žiurkėmis (inkstų kaupiamojo latako hipertrofija) (ES B metodas). 

* 
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 1,2-Benzistiazol-3(2H)-onas 
 Ūminis toksiškumas  ......................  Medžiaga pavojinga įkvėpus. 

 Patekimo būdai - praryjant LD50, per burną, žiurkės (patinai): 670 mg/kg  

   LD50, per burną, žiurkės (patelės): 784 mg/kg  

   (OPPTS 870.1100 metodas, matuota 73 % tirpale) 

  - per odą  LD50, per odą, žiurkės: > 2000 mg/kg 

(OPPTS 870.1200 metodas, matuota 73 % tirpale) 

  - įkvepiant LC50, įkvepiant, žiurkės: nėra 

    

 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  Šiek tiek erzina odą (OPPTS 870.2500 metodas). 

 

 Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas  ...................  

 

Smarkiai erzina akis (OPPTS 870.2400 metodas). 

 

 Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Jūrų kiaulytėms sukelia vidutinio sunkumo odos jautrumo reakcijas 

(OPPTS 870.2600 metodas). Žmonėms ši medžiaga sukelia kur kas 

didesnes jautrumo reakcijas. 

 

 Mutageninis poveikis lytinėms 

ląstelėms 

Visi priimtini mutageniškumo tyrimai parodė neigiamą mutageninį 

atsaką į šią cheminę medžiagą. * 

 

 Kancerogeniškumas  ......................  Trumpalaikiai bandymai ir struktūra parodė, kad šios medžiagos 

kancerogeninis pavojus žmogui mažai tikėtinas. * 

 

 Toksiškumas reprodukcijai  ...........  Per reprodukcijos tyrimą nerasta įrodymų apie padidėjusį 

palikuonių imlumą. Poveikis raidai pasireiškė tik šiek tiek 

vėluojančia osifikacija. * 

 

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

12.1. Toksiškumas  ................................  Produktas labai toksiškas vandens augalams ir toksiškas 

dumbliams, tačiau laikomas netoksišku žuvims, vandens 

bestuburiams, dirvožemio mikroorganizmams ir 

makroorganizmams, paukščiams, žinduoliams ir vabzdžiams. 

 

 Produkto ekotoksiškumas matuojamas: 

 - Žuvys Vaivorykštiniai upėtakiai (Oncorhynchus mykiss) 96 val. LC50: > 100 mg/l 

 - Bestuburiai Dafnijos (Daphnia magna)   ................................. 48 val. LC50: > 292 mg/l 

 - Dumbliai Žalieji dumbliai (Pseudokirchneriella subcapitata) 72 val. ErC50: 5,6 mg/l 

 - Vandens  

   augalai 

Plūdenos (Lemna minor)  ...................................... 7-dienos EC50: 0,055 mg/l 

 - Sliekai Eisenia foetida foetida   ........................................ 14-dienų LC50: > 1000 mg/kg 

                         sauso dirvožemio 
    

 - Vabzdžiai Bitės (Apis mellifera)  ........................................... 48 val. LD50, kontaktas: > 2100 g bitei 

   48 val. LD50, per burną: > 1900 g bitei 

   

12.2. Patvarumas ir skaidomumas  ......  „Florasulamas“ neatitinka biologinio išsiskaidymo kriterijų. Jis 

neišnyksta aerobiniame dirvožemyje arba vandens sistemose, tačiau 

susiskaido iki savo didžiausios skaidomosios dalelės N-(2,6-

difluorfenil)-8-fluor-5-hidroksi[1,2,4]triazol[1,5-c]pirimidin-2-

sulfonamido, kuris dirvožemyje biologiškai skaidosi lėčiau, o kai 
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kuriose vandens sistemose netgi išlieka stabilus ir yra judresnis 

dirvožemyje nei „Florasulamas“. 

Pirminio „Florasulamas“ irimo pusamžis kinta priklausomai nuo 

aplinkybių, nuo 2 iki 18 dienų aerobiniame dirvožemyje. Irimas yra 

iš esmės mikrobiologinis. 

 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas  .....   Oktanolio / vandens skilimo koeficientus žr. 9 skyriuje. 

 

Dėl didelio tirpumo vandenyje „Florasulamas“ biologiškai 

nesikaupia. Biokoncentracijos faktorius (BCF) yra <  2,21. 

 

12.4. Judumas dirvožemyje  .................  Įprastomis sąlygomis „Florasulamas“ dirvožemyje yra judrus. Jis 

gali sunktis iki požeminio vandens. 

 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai  

 

Nė viena iš sudėtinių dalių neatitinka PBT arba vPvB kriterijų. 

 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis Kitas pavojingas poveikis aplinkoje nėra žinomas. 

 

  13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai  ..........  

 

 

 

 

 

Produkto išmetimas  .......................  

 

 

Produkto likučiai ir tuščia nevalyta pakuotė turi būti laikomi 

pavojingomis atliekomis. 

 

Atliekos ir pakuotės turi būti išmetamos pagal visus taikytinus 

vietinius įstatymus. 

 

Pagal Atliekų direktyvą 2008/98/EB pirmiausia reikėtų svarstyti 

pakartotinio naudojimo ar perdirbimo galimybes. Jei tai 

neįmanoma, produktus galima pristatyti į licencijuotą chemikalų  

  naikinimo įmonę arba valdomo deginimo, valant išmetamąsias 

dujas, įmonę. 

   

  Sandėliuodami ar išmesdami neužterškite vandens, maisto, pašarų 

ar sėklų. Neišmeskite į kanalizacijos sistemas. 

 

 Pakuotės išmetimas  .......................  Galimus tvarkymo būdus patartina apsvarstyti toliau nurodyta eilės 

tvarka: 

1. Pirmiausia reikia apsvarstyti pakartotinį naudojimą ar 

perdirbimą. Jeigu indai pateikiami perdirbti, juos reikia ištuštinti ir 

tris kartus išskalauti (arba atlikti kitus lygiaverčius veiksmus). 

Skalavimo vandens neišleiskite į kanalizacijos sistemas. 

2. Jei pakuotės pagamintos iš degių medžiagų, galima rinktis 

valdomą deginimą valant dūmus. 

3. Pakuotes pristatykite į licenciją turinčią pavojingų atliekų 

tvarkymo įmonę. 

4. Išmesti į sąvartyną ar deginti atvirame ore galima tik tada, jei 

nėra kitų galimybių. Į sąvartyną išmetami indai turi būti visiškai 

ištuštinti, išskalauti ir pradurti, kad nebūtų galima panaudoti kitais 

tikslais. Jeigu deginate, saugokitės dūmų. 

 

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

 

14.1. JT numeris  ...................................  3082 

 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas Pavojinga aplinkai medžiaga, skystis, n.o.s. („Florasulamas“). 
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14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  9 

 

14.4. Pakuotės grupė .............................  III 

 

14.5. Pavojus aplinkai  ..........................  Jūrinis teršalas. 

 

14.6. Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams  ................................  

 

 

Neišmeskite į aplinką. 

 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas 

pagal MARPOL 73/78 II priedą ir 

IBC kodeksą  ................................  

 

 

Produktas netransportuojamas cisternomis. 

 

  15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu 

susiję saugos, sveikatos ir aplinkos 

teisės aktai  

Seveso kategorija pagal Direktyvos 2012/18/ES I priedą: 

pavojingas aplinkai. 

 

Visoms sudėtinėms medžiagoms galioja ES chemikalų įstatymai. 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas  ......  Šio produkto cheminės saugos vertinimo įtraukti nereikia. 

 

  16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA 

 

 SDL pakeitimai  .............................  Cheminio saugumo įvertinimo rezultatai neįtraukti. 

 

 Santrumpų sąrašas  .........................  CAS Chemical Abstracts Service 

CLP Classification, Labelling and Packaging; refers to EU  

 regulation 1272/2008 as amended 

Dir. Directive 

DNEL Derived No Effect Level 

DPD Dangerous Preparation Directive; refers to Dir.  

 1999/45/EC as amended 

DSD Dangerous Substance Directive; refers to Dir.  

 67/548/EEC as amended 

EC50 50% Effect Concentration 

ErC50 50% Effect Concentration on growth 

EINECS European INventory of Existing Commercial Chemical  

 Substances 

GHS Globally Harmonized classification and labelling  

 System of chemicals, Fourth revised edition 2011 

IBC International Bulk Chemical code 

ISO International Organisation for Standardization 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

LC50 50% Lethal Concentration 

LD50 50% Lethal Dose 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level  

MARPOL Set of rules from the International Maritime  

 Organisation (IMO) for prevention of sea pollution 

N.o.s. Not otherwise specified 

OECD Organisation for Economic Cooperation and  

 Development 

OPPTS Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances 

PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 

PNEC Predicted No Effect Concentration 

Reg.  Regulation 
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R- frazės Rizikos frazės 

SC Suspension Concentrate 

S- frazės Saugos frazės 

STOT Specific Target Organ Toxicity 

vPvB very Persistent, very Bioaccumulative 

WHO World Health Organisation 

   

 Nuorodos  .......................................  Išmatuoti produkto duomenys – nepublikuoti įmonės duomenys.  

Duomenys apie sudedamąsias dalis pateikiami publikuotoje 

literatūroje (keliose vietose). 

 

 Klasifikacijos metodas  ..................  Bandymo duomenys 

 

 CLP teiginiai apie pavojų  ..............  H302  Kenksminga prarijus. 

H315 Dirgina odą. 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H318 Smarkiai pažeidžia akis. 

H400 Labai toksiška vandens organizmams. 

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

 pakitimus. 

EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onas. Gal sukelti 

 alerginę reakciją. 

EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos   

 rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos 

     nurodymus. 

 

 R frazės  .........................................  

 

R22 Kenksminga prarijus. 

R38 Dirgina odą. 

R41 Gali smarkiai pažeisti akis. 

R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda. 

R50 Labai toksiška vandens organizmams. 

R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti   

 ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.  

R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius  

 nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.  

 

 Patarimai dėl mokymų  ..................  Šį produktą turėtų naudoti tik tie asmenys, kurie žino jo  

  pavojingas savybes ir supažindinti su reikiamomis saugos 

priemonėmis. 

 

 Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija laikoma tikslia ir patikima, tačiau produkto naudojimo 

atvejai skirtingi ir gali būti situacijų, kurių AS „Cheminova“ nenumatė. Naudotojas turi patikrinti 

informacijos tinkamumą pagal vietos aplinkybes. 

 

 Parengė: AS „Cheminova“ 

                      Saugos, sveikatos, aplinkosaugos ir kokybės skyrius / GHB 

 


