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* 1. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo pavadinimasIdentification  

 
Informacija apie produktą 

Prekinis pavadinimas: Isoproturon 500 
Medžiagos ar preparato panaudojimas Herbicidas:   

Tiekėjas: 
Stähler International GmbH & Co. KG 
Stader Elbstrasse 
D-21683 Stade 
Tel: +49(0)4141 9204 0 
Faks: +49(0)4141 9204 10 

Daugiau informacijos galima gauti iš: 
Stähler International GmbH & Co. KG 
Stader Elbstrasse 
D-21683 Stade 
Tel: +49(0)4141 92 04 0 
Faks: +49(0)4141 92 04 10 
Informacija avarijos atveju: Tel: +49(0)4141 9204 0 

 

 

 

* 2. Ingredientų sudėtis, informacija apie komponentus  

 
Cheminė charakteristika 
Aprašymas: medţiagų koncentracija suspensijoje pateikta ţemiau su nepavojingais priedais. 

 

Pavojingi komponentai: 

CAS: 34123-59-6 
EINECS: 251-835-4 

Isoproturonas 

Xn, N; R 40-50/53 

40-50% 
 

CAS: 107-21-1 
EINECS: 203-473-3 

Etandiolis 

Xn; R 22 

5-10% 
 

CAS: 67875-42-7 Sieros rūgštis, mononatrio druska, polimeras su formaldehidu ir 
metilfenoliu 
R 52/53 

2-5% 
 

 Kokosalkilas su EO fosfatu, natrio druska 

Xi; R 36/38 

≤1% 

 

Papildoma informacija: nurodytų rizikos frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje. 
 

 

 3. Galimi pavojai  

 Pavojaus aprašymas: 

 

 
Xn   Kenksminga 
N   Pavojinga aplinkai 

 

Informacija apie žmogui ir aplinkai būdingus pavojus: 
Produktas turi būti paţymėtas pagal apskaičiavimo procedūra, pateiktą „Bendrų ES klasifikavimo 
rekomendacijų“ paskutinėje galiojančioje versijoje. 
R 40  

R 50/53  
Įtariama, kad gali sukelti vėţį 
Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius 
vandens ekosistemų pakitimus 

Klasifikavimo sistema: 
Suklasifikuota pagal paskutinius ES sąrašų leidimus ir išplėsta pagal įmonės ir literatūrinius duomenis 
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* 4. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės  

 Įkvėpus: 
Nukentėjusį išvesti į švieţų orą ir laikyti ramiai. 
Gilaus įkvėpimo atveju kreiptis medicininės pagalbos. 
Susilietus su oda: 
Nedelsiant plauti vandeniu ir muilu ir gerai nuskalauti. 
Jei oda ir toliau dirginama, kreiptis į gydytoją. 
Nusivilkti suteptus rūbus ir nusimauti suteptus batus 
Patekus į akis: 
Keletą minučių atmerktas akis skalauti po tekančiu vandeniu. Jei simptomai lieka, kreiptis į gydytoją. 
Nurijus: 
Nesukelti vėmimo; nedelsiant kviesti medicininę pagalbą. 
Jei nukentėjusysis turi sąmonę, išskalauti burną. 
Jei nukentėjusysis be sąmonės, neduoti vandens. 
Jei įmanoma, šį saugos duomenų lapą parodyti gydytojui. 
Informacija gydytojui: 
Gali pasireikšti šie simptomai: 
Galvos skausmas 
Galvos svaigimas 
Cianozė 
Hemoglobinemija 
Gydymas Simptomatinis 

 

 

 

* 5. Priešgaisrinės priemonės  

 Tinkami gesinimo agentai: 
CO2, milteliai ar purškiamas vanduo. Didesnius gaisrus gesinti, purškiant vandenį ar alkoholiui 
atsparias putas. 
Dėl saugumo priežasčių netinkami gesinimo agentai: stipri vandens srovė. 
Medžiagos keliami specifiniai pavojai, jos degimo produktai ar susidarančios dujos: 
Gaisro metu gali išsiskirti: 
Anglies monoksidas (CO) 
Azoto oksidai (NOx) 
Fosforo oksidai 
Apsauginė įranga: 
Vilkėti pilnai apsaugantį kostiumą. 
Naudoti izoliuojančią, kvėpavimo takus apsaugančią, įrangą. 
Papildoma informacija 
Pavojuje esančias talpyklas ataušinti vandens srove. 
Uţterštą gaisro gesinimo vandenį surinkti atskirai. Jis neturi patekti į kanalizacijos sistemą.  
Jei įmanoma, gaisro gesinimo vandenį sulaikykite smėliu ar dirvoţemiu. 

 

 

 

* 6. Avarijų likvidavimo priemonės  

 Asmeninės apsaugos priemonės: Naudoti apsauginę įrangą. Neapsaugoti asmenys turi būti 
atokiai. 
Aplinkos apsaugos priemonės: 
Neleisti patekti į kanalizaciją ar kitą vandentakį. 
Jei medţiaga pateko į vandentakį ar kanalizacijos sistemą, informuokite atitinkamas valdţios 
institucijas. 
Valymo/surinkimo priemonės: 
Absorbuoti skystį surišančia medţiaga (smėliu, diatomitu, rūgščių rišikliais, universaliais rišikliais, 
pjuvenomis). Atliekas patalpinti tinkamuose konteineriuose. 
Papildoma informacija: atliekas išmesti pagal 13 punkte pateiktą informaciją. 
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* 7. Priežiūra ir sandėliavimas  

 Priežiūra: 
Informacija saugiai priežiūrai: 
Darbo vietoje uţtikrinti gerą ventiliaciją. 
Saugoti nuo šilumos ir tiesioginės saulės šviesos. 
Informacija apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo:  
Produktas nėra degus. 
Specialios priemonės nereikalingos. 
Sandėliavimas: 
Sandėliams ir talpykloms taikomi reikalavimai: 
Saugoti tik originalioje talpykloje. 
Sandėliuoti tarp 0 °C ir 30 °C 
Informacija apie sandėliavimą vienoje bendroje sandėliavimo patalpoje: 
Nesandėliuoti kartu su maisto produktais, gėrimais ir pašarais. 
Kita informacija apie sandėliavimo sąlygas: 
Sandėliuoti vėsiose, sausose sąlygose gerai uţsandarintose pakuotėse. 
Saugoti nuo šilumos ir tiesioginės saulės šviesos. 
Sandėliuoti talpyklą gerai vėdinamoje vietoje. 
Sandėliuoti uţrakintą ir priėjimą leisti tik  techniniams ekspertams ar jų padėjėjams. 

 

 

 

* 8. Poveikio prevencija ir asmeninė apsauga  

 Papildoma informacija apie techninės įrangos konstrukciją: Daugiau duomenų nėra; ţiūrėti 7 
punktą. 

 

 Ribines vertes turintys ingredientai, kuriems reikalingas monitoringas darbo vietoje:  

 107-21-1 Etandiolis  

 OES Trumpalaikio poveikio vertė: 104 mg/m3 
Ilgalaikio poveikio vertė: 10* 52** mg/m3 
*dalelės, IOELV, Sk **garai, IOELV, Sk 

 

 Papildoma informacija: Kaip pagrindas buvo naudojami sudarymo metu galiojantys sąrašai. 
Asmeninės saugos priemonės: 
Bendros saugos ir higienos priemonės:  
Reikia laikytis įprastų darbo su cheminėmis medţiagomis apsaugos priemonių. 
Neįkvėpti dujų/dūmų/aerozolių. 
Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. 
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti. 
Saugoti nuo patekimo į akis ir ant odos. 
Plauti rankas per pertraukas ir darbo pabaigoje. 
Saugoti nuo aerozolių susidarymo. 
Kvėpavimo takų apsaugos įranga: 
Trumpalaikio poveikio ar esant maţam uţteršimui naudoti filtruojantį respiratorių. Intensyvaus ar 
ilgesnio poveikio atveju naudoti izoliuojantį kvėpavimo apsauginį aparatą. 
Filtras A/P2 
Rankų apsauga: 

 

 

 

Apsauginės pirštinės. 

Pirštinių medžiaga turi būti nepermerkiama ir atspari produktui, medžiagai ir/ar preparatui. 

Kadangi testų nėra, nėra galimybės pateikti rekomendacijų pirštinės medžiagai, apsaugančiai nuo produkto, preparato 

ir/ar cheminių medžiagų mišinio. 

Pirštinių medžiaga parenkama pagal prasiskverbimo laikus, difuzijos greičius ir degradaciją. 
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 Pirštinių medžiaga 
PVC pirštinės 
Nitrilo guma, NBR 
Tinkamų pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medţiagos, bet taip pat ir nuo kokybės markių ir 
skiriasi įvairiems gamintojams. Kadangi produktas yra kelių medţiagų preparatas, pirštinės 
medţiagos atsparumo negalima apskaičiuoti iš anksto, todėl prieš panaudojimą turi būti patikrinta. 
Pirštinės medžiagos prasiskverbimo laikas 
Tinkamą prasiskverbimo laiką turi nustatyti apsauginių pirštinių gamintojas ir jo turi būti laikomasi. 
Akių apsauga: 

 

Sandarūs apsauginiai akiniai 

Kūno apsauga: Apsauginiai darbo rūbai 

 

 

 

* 9. Fizikinės ir cheminės savybės  

 
 

 
Bendra informacija: 

Forma: 
Spalva: 
Kvapas: 

Skystis 
Pilka smėlio spalva 
Charakteringas  

Būsenos pasikeitimas:  

Lydymosi temperatūra/Lydymosi intervalas: 
Virimo temperatūra/ Virimo intervalas: 

Nenustatyta. 
>100 ºC. 

Pliūpsnio temperatūra: Nėra duomenų 

Užsidegimo temperatūra: Produktas nėra uţsidegantis 

Sprogimo pavojus: Nėra duomenų 

Tankis prie 20 ºC: 1,1 g/cm3 

Tirpumas ir maišymasis su vandeniu: Susidaro dispersija 

pH prie 20 ºC: 7,8 
 

 

 

* 10. Stabilumas ir reakcingumas  

 Terminis skilimas / vengtinos sąlygos: 
Naudojant pagal specifikacijas, skilimas nevyksta 
Kad išvengti terminio skilimo, neperkaitinkite. 
Pavojingos reakcijos:  Pavojingos reakcijos neţinomos.  
Pavojingi skilimo produktai:  
Pavojingi skilimo produktai neţinomi įprastomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis. 
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* 11. Toksikologinė informacija  

 Ūmus toksiškumas:  

Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės: 
 Oralinis 

Derminis  
LD50 
LD50 

>5000 mg/kg (ţiurkėms) 
>4000 mg/kg (ţiurkėms) 

 

 Pirminis dirginantis poveikis:  
odai: Dirginančio poveikio nėra.  
akims: Dirginančio poveikio nėra. 
Alergija: Alerginis poveikis neţinomas. 
Kita informacija (apie eksperimentinę toksikologiją): 
Toksikologiniai duomenys atitinka paprastą sudėtį. Uţuominos pateiktos apie galimą kancerogeninį 
poveikį esant didelėms dozėms bandymuose su gyvūnais, naudojant aktyvų ingredientą 
Isoproturoną. 
Papildoma toksikologinė informacija: 
Produktas pasiţymi šiais pavojais pagal skaičiavimo metodą, pateiktą Bendrų ES preparatų 
klasifikavimo rekomendacijų paskutinėje galiojančioje versijoje: 
Kenksmingas 
Europos Sąjungoje Isoproturonas klasifikuojamas kaip kancerogeninė 3 kategorijos medţiaga. 

 

 

 

 

* 12. Ekologinė informacija  

 Informacija apie eliminavimą (išliekamumas ir degraduojamumas): 
44 % 
Ši reikšmė pateiktą aktyviam ingredientui Isoproturonui. 
OECD301 D 
Šis produktas pagal OECD kriterijų nėra greitai biodegraduojantis, tačiau turi biodegraduojamumo 
potencialą. 
Ekotoksinis poveikis: 
Pastaba: 
Ūmus toksiškumas (atliktas su panašios sudėties produktu): 
Ţuvims: LC50 / 96 h / vaivorykštinis upėtakis: 82 mg/l 
Dafnijoms: EC50 / 24 h / Daphnia Magna: > 1000 mg/l 
Dumbliams: EC50 / 72 h / desmodesmus subspicatus: 0,192 mg/l 

 

 

 

* 13. Atliekų tvarkymas  

 Produktas: 
Rekomendacija 
Negalima išmesti kartu su komunalinėmis šiukšlėmis. Neleisti produktui pasiekti kanalizacijos 
sistemos.  
Tvarkant atliekas turi būti laikomasi oficialių taisyklių. 
Nevalyta pakuotė: 
Rekomendacija 
Tvarkant atliekas turi būti laikomasi oficialių taisyklių. 
Tuščių pakuočių pakartotinai nenaudoti. 
Neleisti produktui ar pakuotėms pasiekti gruntinių vandenų, vandentakių ar kanalizacijos sistemos. 
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 14. Transportavimo informacija  

 
 

 

 

 

Žemės transportas ADR/RID (tarptautinis): 

 
ADR/RID klasė: 
Pavojaus kodas (Kemlerio): 
JT numeris: 
Pakuotės grupė: 
Pavojingumo etiketė: 
Prekių aprašymas: 

9 Įvairios pavojingos medţiagos ir prekės. 
90 
3082 
III 
9 
3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŢIAGA, SKYSTA, KITAIP 
NENURODYTA (Isoproturon) 

Jūros transportas IMDG/: 

 
IMDG klasė: 
JT numeris: 
Etiketė: 
Pakuotės grupė 
EMS numeris: 
Jūros teršalas: 
Būdingas krovinio pavadinimas: 

9 
3082 
9 
III 
F-A, S-F 
Taip 
APLINKAI PAVOJINGA MEDŢIAGA, SKYSTA, KITAIP 
NENURODYTA (Isoproturon) 

    
 

 

* 15. Teisinė informacija  

 Žymėjimas pagal ES rekomendacijas: 
Šis produktas klasifikuojamas ir ţymimas pagal ES direktyvas ir potvarkį dėl pavojingų medţiagų. 
Produkto kodo raidė ir pavojaus pavadinimas: 
Xn Kenksmingas 
N Pavojingas aplinkai 
Pavojų apsprendžiantys komponentai etiketėje: 
Isoproturon 
Rizikos frazės: 
40      Įtariama, kad gali sukelti vėţį 
50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 
ekosistemų pakitimus 
Saugos frazės: 
2        Saugoti nuo vaikų. 
13      Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 
20/21 Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 
35      Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos 
36/37 Dėvėti tinkamus apsauginius drabuţius ir mūvėti tinkamas pirštines 
46     Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę 
57    Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti 
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 Nacionalinės taisyklės: 
Pavojingumo vandeniui klasė: 
Įrenginio apsaugos produktams negalima leisti pasiekti gruntinių vandenų, vandentakių ar 
kanalizacijos sistemos. Todėl juos reikia saugoti, kaip medţiagas, klasifikuojamas kaip 
Pavojingumo vandeniui klasė 3. (Tačiau šiuo atveju įrenginio apsaugos produktų nėra būtina 
klasifikuoti pagal Pavojingumą vandeniui ir ţymėti juos.) 
 
Kitos taisyklės, apribojimai ir draudžiamosios taisyklės 
Vengti bet kokio nebūtino kontakto su produktu. 
Bet koks neteisingas naudojimas gali sukelti sveikatos problemų. 
Norint išvengti rizikos ţmogui ir aplinkai, laikytis vartotojo instrukcijos. 

 

   
 

 

* 16. Kita informacija  

 Šie duomenys yra pagrįsti mūsų šiuo metu turimomis ţiniomis. Tačiau tai nesuteikia garantijos bet 
kurioms produkto savybėms ir nenustato teisiškai galiojančių sutartinių santykių. 
 
Atitinkamos rizikos frazės: 
22      Kenksminga prarijus 
36/38 Dirgina akis ir odą. 
40      Įtariama, kad gali sukelti vėţį 
50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 
ekosistemų pakitimus. 
52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 
pakitimus. 
 
MSDL išleidžiantis padalinys: Prekybos padalinys 
Duomenys susisiekimui: 
Stähler International GmbH & Co. KG 
Stader Elbstrasse 
D-21683 Stade 
Tel. +49(0)4141 92 04 0 
Faks. +49(0)4141 92 04 10 
* Pakeisti duomenys, lyginant su ankstesne versija. 

 

 

   
 

 
 


