
MEDŽIAGŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Ethosat 500 SC

1.  Cheminės medžiagos ir (arba) preparato ir bendrovės ir (arba) įmonės pavadinimas

Nuor. n° : 16306040LT

Tiekėjas : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V.
P.O. Box 355 3830 AK Leusden, The Netherlands
Phone: (+31) (0) 33 4453 160
Fax:       (+31) (0) 33 4321 598
h.vogelezang@mabeno.com

Informacija apie produktą : Skystis.

Produkto rūšis : (SC)  Koncentruota suspensija (takus koncentratas).

Naudojimas : Herbicidas

Pagalbos telefono numeris : Žiūrėti tiekėją. ( Telefono numeris yra prieinama tik darbo valandomis. )
arba
Prireikus pagalbos, skambinkite į vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą.
LT : +370 52 36 20 52, +370 52 36 20 92
LV : +371 704 2468
EE : +372 6269379, 16662

2.  Galimi pavojai

Manoma, kad ir šis produktas, ir jo sudedamosios dalys yra pavojingi.

Pagrindiniai pavojai : Aplinkai pavojinga

Kenkia žmogaus sveikatai : Ypatingo pavojaus nekelia.

Pavojus aplinkai : Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.

3.  Sudėtis ir informacija apie komponentus

Medžiagos pavadinimas Turinys CAS nr. / EB nr. / Rodyklės nr. Simbolis (-iai) R-frazė (-ės)

Ethofumesate : 500 g/l 26225-79-6 / 247-525-3 / 607-314-00-2 N 51/53

Žiūrėti 16 antraštę, kur pateiktas kiekvienos svarbios R frazės pilnas tekstas.

4.  Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

Pirmoji pagalba

Įkvėpimas : Išneškite nukentėjusįjį į gryną orą.
Kreipkitės medicininės pagalbos.

Kontaktas su oda : Nusivilkite užterštus drabužius ir plaukite paveiktą odos sritį jautriai odai skirtu
muilu bei šiltu vandeniu.
Kreipkitės medicininės pagalbos.

Kontaktas su akimis : Toliau plaukite akis švariu vandeniu apie 20-30 minučių, dažnai stipriai mirksėdami.
Kreipkitės medicininės pagalbos.

Nurijimas. : NEBANDYKITE SUKELTI VĖMIMO.
Duokite atsigerti vandens.
Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

5.  Priešgaisrinės priemonės

Gaisro gesinimo priemonės

- Tinkamos : Galima naudoti visas gesinimo priemones.

Ypatingi pavojai : Terminis skilimas išskiria: anglies oksidą , sieros dioksidus .

Priešgaisrinė apsauga : Naudokite uždarą kvėpavimo aparatą, guminius batus ir tvirtas gumines pirštines.
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MEDŽIAGŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Ethosat 500 SC

6.  Avarijų likvidavimo priemonės

Asmeninės atsargumo priemonės : Darbo vietoje reikalingas geras vėdinimas.
Vengti patekimo ant odos ir į akis. Venkite įkvėpimo bei nurijimo.
Dėvėkite rekomenduojamą asmeninę apsauginę įrangą.
Žiūrėti 8 antraštę.

Atsargos priemonės skirtos aplinkos : Neleiskite medžiagai patekti į kanalizacijos vamzdžius bei viešuosius geriamuosius
apsaugai vandenis.

Neišleisti į kanalizaciją

Po išsiliejimo ir/arba pratekėjimo : Leiskite produktui susigerti į inertišką medžiagą (pavyzdžiui, sausas smėlis arba
žemės), tada patalpinkite šį turinį į cheminių atliekų konteinerį.

7.  Naudojimas ir sandėliavimas

Tvarkymas : Darbo vietoje reikalingas geras vėdinimas.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

Saugojimas : Pakuotę laikykite uždarytą, kai ji nenaudojama.
Produktą laikykite originaliose talpyklose.
Saugojimo temperatūra:
   minimali temperatūra: - 5 °C
   maksimali temperatūra:  35 °C

Medžiagos iš kurių gaminamos pakuotės : Stikliniai buteliai , Plastikinės statinės

8.  Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga

Asmeninė apsauga

- Kvėpavimo apsauga : Purkšdami, dėvėkite tinkamą kvėpavimo įrangą.

- Rankų apsauga : Mūvėkite tinkamas, chemikalų prasiskverbimui atsparias, pirštines. ( Naudokite
neopreno pirštines )

- Odos apsauga : Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius ir chemiškai atsparius batus .

- Akių apsauga : Cheminiai akiniai arba veido šydas su apsauginiais akiniais.

Pramoninė higiena : Darbo vietoje reikalingas geras vėdinimas.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu buvo sužalota žmogaus akis,
kiekvienoje pavojingų darbo sąlygų vietoje netoliese turi būti vandens fontanai bei
apsauginiai dušai.
Prieš valgant, geriant arba rūkant bei baigus darbą, plaukite rankas ir kitas
paveiktas sritis jautriai odai skirtu muilu bei vandeniu.
Išskalbkite drabužius prieš panaudodami juos dar kartą.

Profesinės sąveikos ribos : Nenustatytas.

9.  Fizikinės ir cheminės savybės

Fizinė būklė : Skystis.

Spalva : Smėlio spalvos.

Kvapas : Švelnaus skonio

pH vertė : 7.81  (1% vandeninis tirpalas )

Tirpimo temperatūra [°C] : 70 - 72 ( Veiklioji medžiaga )

Tankis  [kg/m3] : 1138

Tąsumas : 772 mPas

Tirpumas vandenyje : Maišomas.

Skaido P oktanolį / vandenį prie 20°C : 2.69 ( Veiklioji medžiaga )

Paviršiaus įtempimas : 44 mN/m  (21 °C )
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10.  Stabilumas ir reaktingumas

Stabilumas : Esant palankioms laikymo ir priežiūros sąlygoms, medžiaga išlieka nepakitusi.

Pavojingi irimo produktai : Terminis skilimas išskiria: anglies oksidą , sieros dioksidus .

Vengtinos medžiagos : Stipriai oksiduojančios medžiagos

Vengtinos sąlygos : Saugokite nuo užšalimo
Saugoti nuo: karščio , tiesioginių saulės spindulių , Drėgmė .

11.  Toksikologinė informacija

Ūmus toksiškumas

Oralinis : LD50 ( žiurkė ) : > 2000 mg/kg

Odos : LD50 ( žiurkė ) : > 4000 mg/kg

Įkvėpimas : LC50 ( žiurkė ) : > 4.29 mg/l/4h

Odos dirginimas (triušis) : Lengvas odos dirginimas.

Akių dirginimas (triušis) : Lengvas akių dirginimas.

Sensityvumas : Ištirta, kad ši medžiaga jūrų kiaulytėms nesukelia jokių pojūčių.

Kancerogeniškumas : Jokio kancerogeninio poveikio.

Mutageninis poveikis : Nepasižymi mutageniniu poveikiu.

Teratogeniškumas : Neteratogeninis

12.  Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas : Žuvys
LC50 (96h) = 22 - 26.5 mg/l
NOEC (96h) = 9.3 - 9.7 mg/l ( Veiklioji medžiaga )
Daphnia magna
EC50 (48h) = 70.5 mg/l
NOEC (48h) = 20 mg/l
EC50 (21 diena ) > 35 mg/l
NOEC (21 diena ) : 11.1 mg/l
Dumbliai
EbC50 (72h) = 6.65 mg/l ( Scenedesmus subspicatus )
ErC50 (72h) = 12 mg/l ( Scenedesmus subspicatus )
NOEC (72h) = 3.5 mg/l ( Scenedesmus subspicatus )

Pastovumas ir degradacija : vandeniu.
DT50 = 7 - 50 diena
Saulėje bei UV spindulių šviesoje greitai mažėja.

13.  Atliekų tvarkymas

Šalinimas : Remdamiesi vietiniais/valstybės reglamentais saugiai pašalinkite atliekas.

EWC-Nr. (Europos atliekų katalogas): : Minėtieji EWC kodai tai rekomendacijos skirtos ilgalaikiam šio produkto naudojimui.
Tam tikromis sąlygomis gali būti suteikti ir kiti EWC kodai; specifiniam naudojimui
bei vartotojo atliekų šalinimo galimybių pagrindu.
02 01 08 agrocheminės atliekos turinčios pavojingų medžiagų
20 01 19 pesticidai

WGK klasė (Vokietija) : 2

14.  Informacija apie gabenimą

Pavojų etiketė

|àO
: 9
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14.  Informacija apie gabenimą  (tęsinys)

Tinkamas gabenamo krovinio : UN3082  APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, N.O.S.   (Ethofumesate (
pavadinimas ISO)), 9, III

JT numeris : 3082

H.I. nr : : 90

Sausumos transportas

ADR/VLG : Klasė 9
Pakavimo grupė : III

Ribotais kiekiais : LQ 7
Pastabos
Pakavimo derinys: 5 l (visa bendroji masė); padėklai: 30 l (visa bendroji masė)

Jūrų transportas

IMO-IMDG - kodas : Klasė 9

IMO - tinkamas gabenamo krovinio : UN3082  APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, N.O.S.   (Ethofumesate (
pavadinimas ISO)), 9, III

Pakavimo grupė : III

EmS-Nr : F-A , S-F

IMDG- Jūrų tarša : Taip.

15.  Informacija apie reglamentavimą

Simbolis (-iai)

: Aplinkai pavojinga

R frazė (-ės) : R 51/53 : Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius
vandens ekosistemų pakitimus.

S frazė (-ės) : S 2 : Saugoti nuo vaikų
S 13 : Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
S 20/21 : Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
S 35 : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
S 61 : Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).

Lietuva : Priėmimo numeris 0315H/07
Sudėtyje yra: Ethofumesate
Siekdami išvengti pavojaus žmonėms bei aplinkai, vadovaukitės instrukcija.
SP 1 - Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote. Neplauti
purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių.
SPe 3 - Siekiant apsaugoti vabzdžius, būtina išlaikyti apsaugos zoną 1 m iki ne
žemės ūkio paskirties žemės.
SPe3 - Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 1 m
iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

16.  Kita informacija

Pilnas tekstas su R frazėmis pagal 3 : R 51/53 : Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius
antraštę: vandens ekosistemų pakitimus.

Paruošė : HPV
h.vogelezang@mabeno.com

Šis dokumentas buvo paruoštas pagal OSHA informacijos apie riziką perdavimo standarto 29 CFR 1910.1200 MSDL
reikalavimus.

Peržiūrėto leidimo nr. : 2 Data : 24/6/2009 Anuliavimas : 17/3/2009 Psl. : 4



MEDŽIAGŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Ethosat 500 SC

Dokumento pabaiga
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