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 1. MEDŢIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS  

Gamintojas:   Dow AgroSciences SA                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkto pavadinimas: TOMBO WG (1637 WG) HERBICIDAS 
 

LV70: 104697                Paruošimo data: Lapkritis, 2006              Ref: PSO51 

Peržiūrėta : NAUJA 

 

________________________________________________________________________ 

 2. SUDĖTIS/ INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 

 

 

Kenksmingi komponentai (visos R frazės 16 skyriuje): 
                                                         CAS No.      EC No. 

Pyroxsulamas                 5.0%     Xi,N; R43- 50/53  422556-08-9 

                                                   

 

Florasulamas                 2.5%     N; R50/53         145701-23-1 

 

Kalio aminopyralidas        5.9%     Xi; R41, R52/53  566191-87-5 

                             

Klokuintocet-mexylas        5.0%     Xi,N; R43- 50/53  99607-70-2 

                                      

Kaolinas                30-40%                 1332-58-7 

 

Citrinos rūgštis           <10%     Xi; R37/38-41  77-92-9  201-069-1 

                                     

 

Natrio sulfatas              <5%                  7757-82-6 

 

Inertiški komponentai       Pusiausvyra 

Sudėties kodas              GF1637 

 

________________________________________________________________________ 

 3. GALIMI PAVOJAI 

 

Labai toksiškas vandens organizmams, gali padaryti ilgalaikę žalą vandens aplinkai. 
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 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

Jei nukentėjusysis prarado sąmonę arba jam prasidėjo konvulsijos, neduoti skysčių ir neskatinti vėmimo. 

Prarijus 

Nesukelti vėmimo. Iškviesti gydytoją. Gydytojas sprendžia, ar sukelti vėmimą ar ne. 

 

Patekus į akis 

Nedelsiant kelias minutes akis skalauti vandeniu. Po 1-2 minučių išimti kontaktinius lęšius ir tęsti akių plovimą dar kelias 

minutes. Jei jaučiami pakitimai, kreipkitės į medikus, geriausia į oftalmologą.  

 

Patekus ant odos  

Nusirengti suteptus drabužius. Nuplauti suteptą odą po tekančiu vandeniu ar dušu, naudokite muilą. Suteptus drabužius 

išskalbti. 

 

Įkvėpus 

Išnešti į gryną orą. Pasikonsultuoti su gydytoju. 

 

Nurodymai gydytojui 

Priežiūra. Gydymą paskiria gydytojas, atsižvelgdamas į paciento simptomus. 

 

________________________________________________________________________ 

 5. PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS 

Gaisro gesinimo medţiagos 

Vandens lašeliai arba silpnai purškiama srovė. Anglies dioksidas. Sausi cheminiai milteliai. Putos. 

Pavojingi skilimo produktai 

Gaisro metu išsiskyrusiuose dūmuose gali susidaryti pakitusios sudėties medžiagos ir skilimo produktai, kurie gali būti 

toksiški ir/ar dirginantys. 

Gaisrininkų apsaugos priemonės  

Užsidėti uždarus kvėpavimo aparatus ir vilkėti apsauginį kostiumą.  

 

Papildoma informacija 

Užtikrinti, kad nuotekos nepatektų į paviršinius vandenis ar drenažo sistemą. 

 

________________________________________________________________________ 

 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

Asmeninės apsaugos priemonės 

Vilkėti tinkamus apsauginius drabužius ir akių/veido apsaugos priemones (žr. 8 skyrių). 

Aplinkos apsaugos priemonės 

Saugoti, kad medžiaga nepatektų į kanalizacijos sistemas ar vandens telkinius. Medžiagai išsiliejus į vandens kanalus ar 

drenažo sistemą, pranešti atitinkamai vandens priežiūros tarnybai. 

Nukenksminimas 

Sugerti į smėlį ar kitokią nedegią absorbuojančią medžiagą ir supilti į sandarias pažymėtas talpas. Prireikus papildomos 

pagalbos, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą numeriu 8-5-236-2052. 

 

 7. NAUDOJIMAS IR LAIKYMAS 

Naudojimas  

Laikytis asmeninės higienos. Darbo vietoje nevalgyti ir nelaikyti maisto. Prieš valgant, geriant ar rūkant, o taip pat baigus 

darbą, nusiplauti rankas ir suteptas odos vietas. Stengtis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
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Laikymas 

Produktą laikyti laikantis vietos įstatymų. Laikyti originaliose talpose, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti 

nuo labai didelio karščio ar šalčio. Nelaikyti šalia maisto, gėrimų, gyvūnų ėdalo, vaistų, kosmetikos ir trąšų. Laikyti 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 

 8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS 

Poveikio ribos 

Pyroxsulamas Dow AgroSciences IHG yra 5 mg/m3, DSEN. 

 

Inţinerinė kontrolė 

Daugumoje sąlygų pakanka geros ventiliacijos. Vykdant kai kuriuos darbus gali tekti įrengti vietinę išmetamųjų dujų 

ventiliaciją. 

 

Kvėpavimo takų apsauga 

Daugumoje atvejų kvėpavimo takų apsaugos nereikia. 

Tačiau, viršijus lakių medžiagų ir/ar nepavojingumo ribas, užsidėkite tinkamą oro valymo respiratorių. 

 

Rankų/odos apsauga 

Medžiagą naudojant trumpai, pakanka švarių, visą kūną dengiančių drabužių ir cheminėms medžiagoms atsparių pirštinių 

(pagal klasifikaciją pirštinių atsparumas cheminėms medžiagoms - iki EN374: apsauginės pirštinės nuo cheminių medžiagų 

ir mikroorganizmų). Rekomenduojama naudoti pirštines pagamintas iš nitrilo, neopreno,  PVC ar vinilo. 

Dirbant ilgesnį laiką arba jei galimas pakartotinis kontaktas su šia medžiaga (jei liečiama ilgiau nei 240 min. pagal EN 

374), rekomenduojama mūvėti 5 ar didesnės apsauginės klasės pirštines. Jei numatomas tik trumpas kontaktas su medžiaga 

(60 min. pagal EN 374), pakanka 3 ar aukštesnės apsauginės klasės pirštinių. 

 

PASTABA: Pasirenkant apsaugines pirštines reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius, galinčius iškilti darbo metu: kitų 

cheminių medžiagų, su kuriomis bus dirbama poveikis, fizinis pažeidimas (įpjovimas, įplėšimas, terminis poveikis).  

 

Medžiagą naudojant dažniau ir ilgiau, vilkėti apsauginius drabužius, per kuriuos neprasiskverbia ši medžiaga. 

 

Akių/veido apsauga 

Naudoti apsauginius akinius. Dirbant dulkėse ar su preparatu, naudoti nuo cheminių medžiagų saugančius akinius. 

 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

Išvaizda:     kietos granulės 

Spalva:     šviesiai ruda 

Kvapas:     specifinis 

Pliūpsnio taškas:    nėra 

Tirpumas vandenyje   tirpus 

Santykinis tankis    0.62 g/mL 

pH                     5.6 (1 tirpalas) 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:  240 
o
 C  

Sprogstamumas:    nesprogsta 

Oksidavimasis    nesioksiduoja 
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 10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS 

Cheminis stabilumas 

Įprastomis sandėliavimo sąlygomis stabilus. 

 

Vengtinos sąlygos 

Nenustatyta. 

 

Vengtinos medţiagos 

Stiprios bazinės, rūgštinės arba oksiduojančios medžiagos. 

 

Kenksmingi skilimo produktai 

Įprastomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis - nėra. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

Prarijus 

Juntamas nedidelis toksiškumas. 

Apskaičiuota: LD50 žiurkėms 5000 mg/kg 

 

Patekus ant odos 

Apskaičiuota: LD50 žiurkėms 5000 mg/kg.  

Ilgai liečiantis su preparatu kenksmingas keikis nebus absorbuotas. 

Trumpas kontaktas su medžiaga nesukels odos dirginimo. 

Jautrinimas 

Odos nejautrina. 

 

Patekus į akis 

Gali trumpam nežymiai dirginti akis. 

 

Įkvėpus 

Naudojant pagal reikalavimus, neturėtų būti neigiamo poveikio. 

 

Papildoma informacija 

Ne kancerogeniška. Ne mutageniška. Netoksiška reprodukcijos atžvilgiu. 

 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

Judėjimas ir skylimas 

Daugiausia arba viskas vertinta remiantis duomenimis apie florasulamą. 

Biokoncentracijos potencialas yra mažas (BCF yra <100 arba Log Pow <3). 

Daugiausia arba viskas vertinta remiantis duomenimis apie klokuintocet-meksilą. 

Biokoncentracijos potencialas yra vidutinis (BCF yra tarp 100 ir 3000 arba Log Pow tarp 3 ir 5). 

Atsparumas ir degradavimas 

Daugiausia arba viskas vertinta remiantis duomenimis apie florasulamą. 

Manoma, kad medžiaga degraduoja (blogėja) labai lėtai (aplinkoje). 

Nesėkmingai praėjo OECD/EEC testą dėl visiško biodegradavimo nustatymo. 
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Toksiškumas vandens organizmams 

Pagrįstas formuliacijos duomenimis.  

Stipraus poveikio požiūriu ši medžiaga toksiška žuvims  (10LC50100 mg/l.) 

Stipraus poveikio požiūriu ši medžiaga netoksiška vandens bestuburiams  (EC50100 mg/l.) 

Medžiaga toksiška dumbliams (1LC5010 mg/l.)  

Stipraus poveikio požiūriu ši medžiaga labai toksiška vandens augalams (EC50<1 mg/L).  

13. NAIKINIMAS 

Medžiaga toksiška vandens organizmams. Neteršti tvenkinių, vandens kanalų ar griovių, neišmesti į juos panaudotų talpų. 

Gerai išplauti. Talpas ir plovimo vandenį saugiai sunaikinti, laikantis taikomų įstatymų. Geriausia būtų išsiųsti į 

licencijuotą atliekų utilizavimo ar deginimo įmonę. Talpų nenaudoti kitais tikslais. 

 

 14. GABENIMO INFORMACIJA 

Pastaba 

Draudžiama siųsti preparato pavyzdžius paštu. 

Keliai ir geleţinkeliai 

Tikslus pavadinimas 

Sunkvežimiai/traukiniai ADR/RID 

Klasifikacijos kodas 

Pakavimo grupė 

Kemlerio kodas 

Tremcard Nr. CEFIC 

 

Aplinkai pavojinga kieta medžiaga, N.O.S. (Pyroksulamas ir Klokuintocet-meksilas) 

9                                                                                                                etiketė   :      9 

M7 

III 

90                                                   UN Nr                                                        :       3077 

90GM7-III 

Jūra 

Tikslus pavadinimas 

Jūra – IMO/IMDG klasė 

Pakavimo grupė  

Jūros užteršimas 

 

Aplinkai pavojinga kieta medžiaga, N.O.S. (Pyroksulamas ir Klokuintocet-meksilas) 

9                                               UN Nr        :       3077                           etiketė    :   9  

III                                              ESM          :      F-A, S-F 

Y     (Y/N) 

Oras 

Tikslus pavadinimas 

Oras –ICAO /IATA klasė 

Poklasė 

Pakavimo klasė 

 

 

Aplinkai pavojinga kieta medžiaga, N.O.S. (Pyroksulamas ir Klokuintocet-meksilas) 

9                                                UN Nr             :     3077                  etiketė    :   9 

 

III                                                Pakavimo instrukc.  Keleiviai                        :   911 

                                                   Pakavimo instrukc.  Krovinys                         :  911 

 
 

 15. TEISINĖ INFORMACIJA 

Pavojaus simboliai:     

N – pavojingas aplinkai 

 

Rizikos frazės:  

Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus(R50-53). 

Saugos frazės: 

Ši medžiaga ir jos talpa turi būti saugiai sunaikinta (S35). 

Naudoti tinkamą tarą, norint išvengti aplinkos užteršimo (S57).  
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16. KITA INFORMACIJA 

 

2 skyriuje minėtos rizikos frazės: 

R37/38 – Dirgina kvėpavimo takus ir odą. 

R41 – Gali smarkiai pažeisti akis. 

R43 – gali sukelti alergiją susilietus su oda. 

R50/53 - labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai. 

R52/53 – Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Šis saugos duomenų lapas atitinka ES reikalavimus, keliamus saugos duomenų lapams ir galiojusius jo atspausdinimo 

dieną, jį galima versti ir pritaikyti pagal Europos nacionalinius dokumentus. Šio dokumento Negalima laikyti atitinkančiu 

atskirų šalių įstatymus ir reikalavimus (jį būtina tinkamai išverti ir pritaikyti). Jūs atsakote už tai, kad iš šios sistemos 

paimtas ir pritaikytas saugos duomenų lapas, naudojamas parduodant arba naudojant šį produktą, atitiktų visus reikiamus 

įstatymus ir taisykles. 
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