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AVAUNT ® 150 EC
Versija 4.1
Peržiūrėjimo data 2010.01.22 Ref.130000027381
Šis saugos duomenų lapas atitinka ES kontrolės sąlygas ir gali nesutapti su kai kuriais
atskirų šalių reikalavimais.
1. PREPARATO TAPATYBĖ/ GAMINTOJO DUOMENYS
Produkto informacija
Produkto pavadinimas                  AVAUNT® 150EC
Sinonimai DPX-KN128 150EC

B12109700
Preparato paskirtis                          insekticidas
Kompanija                                      DuPont International Operations S.a.r.l.

2 ,chemin du Pavilion
CH-1218Le Grand-Saconnex/GE Switzerland

telefonas/faksas +41-22-717.5111/+41-22-717.5109
el.paštas sds-support@che.dupont.com
tiekėjas DuPont de Nemours(France) S.A.S.

82,rue de Wittelsheim
F-68701 Cernay Cedex

telefonas nelaimės atveju                 +44(0)8456-006.640 /+333 89 38 38 38
Apsinuodijimų kontrolės biuras Lietuvoje:  8-5-2362052
2. GALIMAS PAVOJUS
Kenkia prarijus.Dirgina odą.
Labai toksiška vandens organizmams,gali sukelti ilgalaikius vandens ekosistemų
pakitimus.
3. INFORMACIJA APIE PREPARATO CHEMINĘ SUDĖTĮ

Cheminis pavadinimas CAS nr. EC.nr. Klasifikavimas Koncentracija
%

Indoksakarbas
S-Enantiomeras

17358-44-6 T; R25,
R43,N,
R50/53

15,84

Pilnos R frazių reikšmės -16 skyriuje
4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
Pagrindinis reikalavimas- nieko nedėti į burną sąmonės netekusiam asmeniui.
Įkvėpus- išvesti į gryną orą, jei reikia duoti kvėpuoti deguonimi arba

atlikti dirbtinį kvėpavimą.Esant sunkiems pažeidimams
konsultuotis su gydytoju.

Patekus ant odos- nedelsiant nuvilkti suterštus rūbus,gausiai plauti vandeniu ir
muilu.Jei pasireiškia odos dirginimas,alergija-kreiptis į

gydytoją. Prieš pakartoninai naudojant rūbus-juos išskalbti.
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4.Tęsinys:
Patekus į akis- 15-20 min skalauti vandeniu,jei jaučiamas dirginimas,kreiptis

į gydytoją.
Prarijus- Pasikonsultuoti su  gydytoju,be mediko priežiūros vėmimo

neskatinti.Jei nukentėjusysis sąmoningas-skalauti burną vandeniu.
5. GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS
Tinkamos gesinimo priemonės-

vandens srovė,putos,sausichemikalai,angliesdioksidas(CO2).

Priemonės,kurių nenaudoti saugumo sumetimais- aukšto spaudimo vandens srovė
(užteršimo pavojus).

Specifiniai pavojai- degimo metu  formuojasi pavojingi skilimo produktai-anglies
dioksidas(CO2) ir azoto oksidai.

Ugniagesių apsauga- gaisro gesinimo metu dėvėti savaiminio kvėpavimo aparatus.
Kita informacija- esant mažam gaisrui,leisti užgesi pačiam,be gesinimo

vandeniu,kad išvengti aplinkos užteršimo.
Saugoti,kad vanduo naudotas gesinimui neužterštų paviršinio ir
gruntinio vandens.Jį surinkti ir sunaikinti laikantis  vietos
aplinkosaugos reikalavimų.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS
Žmonių atsargumo priemonės- vengti pašalinių žmonių buvimo kenksmingoje

aplinkoje,nekvėpuoti tirpalo dulksna,vėdinti
patalpas,vengti elektros iškrovos ir patekimo ant
odos,dėvėti asmeninės apsaugos priemones laikytis
reikalavimų išvardintų 7 ir8skyriuose.

Aplinkos apsaugos priemonės- saugoti kad preparatas nepatektų į paviršinius ir
gruntinius vandens, sanitarines nuotėkas.Išsipylus
produktui,pranešti vietos aplinkosaugos tarnyboms.

Valymo būdai- išsipylus nedideliam kiekiui-surinkti siurbliais į spacialias
talpas saugiam sunaikinimui.Jei preparatas spėjo įsigerti į
paviršių šalia vandens telkinių ar medžių,pašalinti  5cm
paviršiaus,surinkti į talpas saugiam sunaikinimui laikantis
vietos aplinkosaugos reikalavimų.

Kitos nuorododos                    nenaudoti surinktos medžiagos kitiems tikslams.
Sunaikinti laikantis vietos  aplinkosaugos reikalavimų
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7. NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS
Naudojimas
Nuorodos saugiam naudojimui- naudoti laikantis gamintojo reikalavimų.Dėvėti

asmeninės apsaugos priemones,žr.8 skyrių.Naudoti tik
švarią įrangą ir rūbus.Nekvėpuoti tirpalo dulksna.
Vengti patekimo ant drabužių,odos ir į akis.
Darbo vietose kur gali dulkėti,įrengti ištraukiamąją
ventiliaciją.Po darbo plauti rankas,išskalbti drabužius.
Išpurkšti visą paruoštą tirpalą,nesandėliuoti.

Nuorodos kilus gaisrui ar sprogimui- laikyti atokiau nuo karščio ir užsidegimo šaltinių.
Vengti elektros iškrovų,kas gali sukelti degimą.
Visas metalines dalis reikia ižeminti.

Sandėliavimas
Reikalavimai sandėliams ir  pakuotei- laikyti sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje,

sausoje,gerai vėdinamoje patalpoje,prieinamoje tik
apmokytiems asmenims,nepasiekiamoje vaikams.

Laikyti atskirai nuo maisto,gėrimo ir pašarųgyvūnams.
Kita Nėra apribojimų sandėliuojant su kitomis medžiagomis
Laikymo temperatūra                     >3-<54 °C

Saugoti nuo užšąlimo.Rekomenduojamomis sąlygomis  stabilus.
8. ASMENINĖ APSAUGA/POVEIKIO KONTROLĖ
Inžinerinės priemonės Užtikrinti ventiliaciją, ypač uždarose patalpose.
Asmeninės apaugos priemonės
Kvėpavimo apsauga- Ruošiant tirpalus dėvėti puskaukę su filtru A2(EN 141).

Purškiant lauke puskaukę su kombinuotu filtru A2/P2(EN141)
Rankų apsauga- Nitrilo gumos pirštinės,0,4-0,7mm storio ,dėvėjimo laikas

8val,atkreipti dėmesį į pirštinių gamintojo nurodymus.

Akių apsauga- saugos akiniai, skydas (EN 166)
Odos ir kūno apsauga- Tirpalo paruošimui: pilnas apsauginis kostiumas 5+6 tipo

(EN ISO 13982-2/EN 13034)
Purškimui:Pilnas apsauginis kostiumas 3 tipo(EN14605)

Higienos priemonės- plauti rankas po produkto naudojimo,baigus darbą ir prieš
pertraukas.Naudojant negalima valgyti,rūkyti ir   gerti. Jei
preparato pateko po apsauginiais drabužiais,nedelsiant

persivilkti švariais.Saugant aplinką po darbo išplauti visą naudotą
įrangą,panaudotą plovimui vandenį pašalinti pagal

vietos reikalavimus aplinkosaugai.
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8.tęsinys:
Apsauginės priemonės- visi chemikalams atsparūs drabužiai turi būti patikrinti

prieš naudojimą.Rūbai ar pirštinės turi būti pakeisti jei
randama fizinių ar cheminio poveikio pažeidimų.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
būvis skystis
spalva gelva gintaro
kvapas deginto cukraus
PH 6,6 iki 10 g/l (20° C)
Žybsnio taškas 69 °C
Sprogumo savybės                 nesprogus
Oksidacinės savybės              nesioksiduoja
Tūrio tankis                           0,947 g/cm3 prie 20°C
Klampumas                         5,6 mPa.s prie 25°C
10. STABILUMAS IR REAKCIJOS

Vengtinos sąlygos- -<54 °C temperatūra,saugoti nuo šalčio.
Vengtinos medžiagos- nėra specialiai nurodytos
Pavojingos reakcijos- nevyksta, jei naudojamas ir laikomas kaip nurodyta.
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
Stiprus toksiškumas per burną- LD50/žiurkė: 976,8 mg/kg,OECD metodas,

425   nuoroda.Produkto duomenys.
Šaltinis:vidinių tyrimų ataskaitos.

Stiprus toksiškumas įkvėpus- LC50/4h/ žiurkė:  > 5,2 mg/l OECD metodas,
403   nuoroda.Produkto duomenys.
Šaltinis:vidinių tyrimų ataskaitos.

Stiprus toksiškumas per odą- LD50/žiurkė> 5000mg/kg OECD metodas,
402   nuoroda.Produkto duomenys.
Šaltinis:vidinių tyrimų ataskaitos.

Odos dirginimas- triušis.Rezultatas: nedirgina,pagal metodą OECD
nuorodą 404. Produkto duomenys.
Šaltinis:vidinių tyrimų ataskaitos.

Akių dirginimas- triušis.Rezultatas: nedirgina,pagal metodą OECD
nuorodą 405. Produkto duomenys.
Šaltinis:vidinių tyrimų ataskaitos.
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11. Tęsinys:
Jautrinimas- Gvinėjos kiaulytė.Padidintos normos testas.

Rezultatas:odos jautrumo nėra.
Metodas: OECD nuoroda 406.

(duomenys  šiam produktui)  Šaltinis:vidinių tyrimų ataskaitos.
Mutageninis vertinimas

Indoksakarbas(S-Enantiomeras): nesukelia genetinių pakitimų kultūrinių bakterijų
ląstelėse.Nesukelia genetinių pakitimų žinduolių ląstelėse ir gyvūnams.

Karcinogeninis vertinimas:                          bandymuose su gyvūnais nepasireiškė.
Reprodukcinis vertinimas: bandymuose su gyvūnais nepasireiškė.
12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Išlikimas  ir skilimas.
Biodegradacija: nėra lengvai skylantis,atitinkamai veiklių medžiagų duomenims.
Bioakumuliacija:š medžiaga nėra išliekanti  ar kaupiama aplinkoje.
ekotoksinis efektas
Toksiškumas žuvims- LC50/ 96h / vaivorykštinis upėtakis: 7,0 mg/l

Metodas OECD,nuoroda 203
Produkto duomenys
Šaltinis:vidinių tyrimų ataskaitos.

Toksiškumas dumbliams- EbC50/ 72 h / žalieji dumbliai: 12,5 mg/l
Metodas OECD,nuoroda 201.
Produkto duomenys.
Šaltinis:vidinių tyrimų ataskaitos.

Toksiškumas žuvims:/NOEC/90d/vaivorykštinis upėtakis: 0,15 mg/l

Toksiškumas vandens bestuburiams:/NOEC/21d/ vandens blusa: <1 mg/l

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Produkto atliekos.    Pakuotės tvarkomos laikantis vietos reikalavimų tuščiai pakuotei.

Nenaudoti tuščios pakuotšs pakartotinai.
Europinė atliekų klasifikacija:020108-pavojingų medžiagų turinčios agrocheminės
atliekos

14.  TRANSPORTO INFORMACJA
ADR
Klasė                               9
Pakuotės grupė                III
Klasifikavimo kodas M6
HI nr.                                 90
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14.Tęsinys:
UN nr. 3082
Žymėjimo nr.                      9
Krovinio žymėjimas:  Aplinkai pavojinga medžiaga,

skystis,n.o.s.(Indoksakarbas)
IMDG
Klasė 9
Pakuotės grupė                III
UN nr. 3082
Žymėjimo nr.                      9
Krovinio žymėjimas:  Aplinkai pavojinga medžiaga,

skystis,n.o.s.(Indoksakarbas)
Jūros teršimas                  Teršia
Tolimesnė informacija :   neklasifikuojama kaip pavojus pagal oro transporto taisykles.

Galima klasifikuoti pagal IATA ,kaip specialų siuntinį A97.

15.  KONTROLINĖ INFORMACIJA

Ženklinama pagal ES direktyvas
Simboliai Xn       Kenksminga

N          Aplinkai pavojinga,
Pavojingos medžiagos:          Indoksakarbas(S-Enantiomeras)

R-frazės R 22  Kenkia prarijus.
R 38 Dirgina odą.
R50/53 Toksiška vandens organizmams.

Gali sukelti ilgalaikius  vandens ekosistemų pakitimus.
S-frazės                 S2 Saugoti nuo vaikų

S13 Laikyti atokiau nuo maisto,gėrimų ir gyvulių pašaro.
S20/21 Naudojant negalima valgyti,rūkyti ir gerti.
S24 Vengti patekimo ant odos.
S35 Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
S37           Mūvėti tinkamas pirštines.
S46 Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią etiketę.
S57           Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

SP 1 Produkto likučiais ar pakuote neužteršti vandens telkinių,nuotėkų,kelių.
Būtina nurodyti: siekiant išvengti galimos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai,būtina

vykdyti produkto naudojimo instrukcijos reikalavimus.
Dirginantis komponentas.Yra, Indoksakarbas(S-Enantiomeras),gali sukelti alergiją.
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16.  KITA INFORMACIJA

R-frazių paminėtų 2 skyriuje tekstas:
R25              Kenkia prarijus.
R43 Patekęs ant odos gali sukelti alergiją.
R50/53 Labai toksiškas vandens organizmams.

Gali sukelti ilgalaikius vandens ekosistemų pakitimus.

Tolimesnės rekomendacijos:
Prieš naudojimą susipažinkite su DuPont saugos informacija ir produkto naudojimo
rekomendacijomis etiketėje.
®-registruotas  E.I.du Pont de Nemours and Co prekės ženklas.
Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka mūsų turimas žinias ir
informaciją apie produktą.Ši informacija papildo rekomendacijas saugiam
naudojimui,saugojimui,transportavimui,atliekų tvarkymui.Jis negali būti laikomas
produkto kokybės garantija.Informacija pritaikyta tik minėtam produktui ir negali būti
taikoma mišiniams.


