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Наименование на препарата                          
 

ДАНИТРОН 5 СК 
(DANITRON 5 SC) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Наименование на препарата и фирмата 
1.1. Наименование на веществото /препарата.  

 

ДАНИТРОН 5 СК 

 

Код на продукта: NNI-850 5SC. 

GIFAP код: SC (СК). 

Вид: Суспензионен концентрат. 

  

1.2. Употреба на веществото/препарата. 

Акарицид. 

 

1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично 

вещество/препарат: 

K+Н Ефтимиадис България ЕООД   

Бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №102 

1505 София, БЪЛГАРИЯ 

Тел: 02/819 49 77 

Факс: 02/819 49 70 

 

Производител: 

NIHON NOHYAKU Co, Ltd.  

Nihon Nohyaku Co., Ltd.,  

19-8, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku,  

Tokyo 104-838, JAPAN 

 

Адрес за контакт в Европа: 

Nichino Europe Co., Ltd.  

5 Pioneer Court Vision Park Cambridge CB24 9PT, UK  

Phone: +44-1223-200212  

Faх: +44-1223-233119 

 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност. 

Тел.: 02 819 49 77 (9-17 часа). 
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Токсикология Пирогов - 02/9154233; 9154346 

Единен номер за Европейски повиквания – 112. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Описание на опасностите 
2.1. Класификация на веществата. 

Kласификация съгласно Директива ЕU 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС.  

Xn; R20 

Xi; R43 

N; R50/53 

Kласификация съгласно Регламент ЕС № 1272/2008 СLP.  

Класифиацията е е описана в т.16. 

Допълнителна информация: Виж т.16 за пълният текст на R- phrases (Фрази на риска). 

 

2.2. Елементи на етикета. 

  

                                                                                  
                       Вреден (Xn)                                                 Опасен за околната среда (N) 

 

Фрази на риска (R-фрази): 

R20: Вреден при вдишване. 

R43: Възможна е сенсибилитация при контакт с кожата. 

R50/53: Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни и 

неблагоприятни ефекти във водна среда. 
 

Съвети за безопасност (S-фрази): 

S2: Да се съхранява далече от достъп на деца. 

S13: Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 

S24: Да се избягва контакт с кожата. 

S37: Да се носи подходящи защитни ръкавици. 

S60: Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. 

S61: Да не се допуска изпускане в околната среда. 

 

Допълнителна информация: Виж част 16за етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 

(CLP/GHS). 

 

2.3 Други опасности. 

Този материал не отговаря на критериите РВТ или vPvB в съответствие и Регламент 

№1907/2006, Анекс XIII. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Състав на препарата  
3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание. 

Смес от веществата посочени по-долу и др. 

 

3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за 

препарати, класифицирани като опасни. 

 

Наименование CAS № / EC № CLP 

index № 

Концентрация 

(% w/w) 

Класифициране по  

67/548/ЕЕС 

Фенпироксимат 134098-61-6 - 5.0 Xn, T+, Xi, N   

R22-26-36-43-50/53 

Етоксилиран  

полиарилфенол 

99734-09-5 - <1.5 R 52/53 

 

Алкохоли,   С12-14 

вторично 

етоксилирани 

84133-50-6 - >0.5-<1.5 N, R51 

CLP индекс №: Индекс № в част 3 от Анекс VI на Регламент №1272/2008. 

Пълният текст на R-фразите е посочен в т.16. 

 

 

Наименование CAS № / EC № CLP 

index № 

Концентрация 

(% w/w) 

Класифициране по 

1272/2008 CLP 

Фенпироксимат 134098-61-6 - 5.0 H301, H330, H319, 

H317, H400, H410 

Етоксилиран  

полиарилфенол 

99734-09-5 - <1.5 H412 

 

Алкохоли,   С12-14 

вторично 

етоксилирани 

84133-50-6 - >0.5-<1.5 Н412, H319 

CLP индекс №: Индекс № в част 3 от Анекс VI на Регламент №1272/2008. 

Пълния текст на предупрежденията за опастност Н и EU е посочен в т.16. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Мерки за оказване на първа помощ 
Общи мерки: В случай на неравномерно дишане приложете изкуствено дишане. Незабавно 

свалете замърсеното облекло. Потърсете квалифицирана медицинска помощ.   

 

4.1. При контакт с очите: Изплакнете обилно с течаща вода поне за 15 минути. Потърсете 

квалифицирана медицинска помощ.   
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4.2. При контакт с кожата: Измийте веднага контактната кожна повърхност обилно с вода 

и сапун и изплакнете. Отстранете замърсеното облекло. Ако дразненето продължи потърсете 

квалифицирана медицинска помощ. 

 

4.3. При поглъщане: В случай на поглъщане изплакнете обилно устата с вода и дайте една 

или две чаши с вода за пиене. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете незабавно 

квалифицирана медицинска помощ.  

 

4.4. При вдишване: Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух, да се поддържа 

топъл и да почива. Потърсете квалифицирана медицинска помощ при наличие на симптоми.  

 

4.5. Необходимост от квалифицирана медицинскаска помощ  

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при контакт с очите и при поглъщане.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Мерки за гасене на пожар 
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар. 
Водна струя под налягане , пяна, прах за гасене, въглероден двуокис. За гасене на големи пожари 

да се използва водна струя под налягане. 

 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и 

произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове. 

Възможно е образуването на токсични газове при термалното изгаряне или пожар. 

Вид на образуваните газове и реакционни продукти в случай на пожар: азотни оксиди, 

въглероден оксид и др. 

 

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите.  

При гасене на пожара да се ползват лични предпазни средства и автономен дихателен 

апарат.  

Да не се вдишват отделените при пожара газове. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Мерки при аварийно изпускане 
6.1.  Лични предпазни мерки. 

Евакуирайте персоналът, който не изпълнява съществени длъжности. Да се носи защитно 

облекло, ръкавици и предпазни средства за очите и лицето.  

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда. 

Да се предприемат мерки за недопускане попадането на препарата в  почвата, водите, както 

и изпускането му в канализацията. 

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране 

и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно 



 

 

Страница 5 от 11 

Издание: 6 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
    

В съответствие с Регламент EC №1907/2006 (REACH) и с Регламент EU № 453/2010 

 

            Дата на издаване: 24.02.2015г. 
 

 

 

5/ 11 
 

затварящи се и обозначени съдове и се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на 

чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).  

 

6.3. Средства за почистване. 

Да се абсорбира разливът с абсорбиращи материали (пясък, диатомит, киселинни свързващи 

средства, универсални свързващи средства, дървени стърготини). Събраните количества да се 

съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на 

територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда 

на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Третирайте събраните материали както е посочено в т.13. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Работа с препарата и съхранение 
7.1. Работа с препарата. 

Използвайте подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата и очите. Не дишайте 

изпаренията или парата. Измивайте добре лицето и ръцете си със сапун и вода. Когато се 

използва продукта не яжте, не пийте и не пушете. 

 

7.2. Съхранение. 

Да се избягва директна слънчева светлина и топлина. 

Дас се съхранява на хладно, сухо и проветриво място.  

Да се съхранява само в плътно затворени, оригинални опаковки. 

Да се пази от далеч от достъп на деца. 

Да се пази от замръзване. 

Да се съхранява далече от храни за хора и животни, напитки. 

 

7.3. Специфична употреба.  

Виж т.1 за вида на употреба. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства 
8.1. Граници на експозиция  

 

Допустими стойности на излагане                                                                                                   

                                                                    

        Степен на излагане 

ПРОДУКТ 

____________________________________AGGIH * _____JSОH**_____NICHINO*** ___ 

ФЕНПИРОКСИМАТ                                 -                       -                    0,07 мг/м3  
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*      Американсак конференция на правителсвото по индустриална хигиена 

**    Японско асоциация за професионално здраве 

***  Нихон Нохяку стойности 

-       Неустановена 

 

8.2. Контрол на експозиция 

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда – няма. 

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – да се носят средства за дихателна защита. 

8.2.1.2. Защита на ръцете – защитни гумени ръкавици.  

8.2.1.3. Защита на очите – плътно прилепнали защитни очила и маска.  

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – защитно работно облекло. 

 

9. Физични и химични свойства 
9.1. Обща информация. 

- Външен вид - белезникава течност. 

- Мирис - няма характерен. 

- Цвят - бял. 

- Вискозитет    не е приложимо 

- рН     5.0~8.5 (20% водна суспенсия) 

- Специфично тегло   1.03/200C 

- Експлозивност   не е приложимo 

- Пламна точка     не е приложимo 

-  Температура на самозапалване 4950C 

-  Запалимост    няма данни 

 

9.2. Друга информация 

Не е приложимо. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Стабилност и реактивоспособност 
10.1. Химична стабилност.  

Този продукт е стабилен за поне 3 години при нормално съхранение и условия на работа.  

 

10.2. Условия, които трябва да се избягват. 

Прекомерна топлина. 

 

10. 3. Опасни продукти при разпадане. 

Няма. 

 

10.4.  Опасна полимеризация. 

Няма. Виж също т.5.2 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Токсикологична информация 
Орална  LD50 mg/kg плъх       мъжки - 7193   женски – 6789 

Дермална  LD50 mg/kg плъх       мъжки > 4000  женски > 4000 

Инхалаторва LC50/4 h 1.3~2.7плъх  мъжки 1.3~2.7  женски 1.3~2.7 

Очно дразнене: Заек  Средно дразнене. 

Кожно дразнене:  Заек  Лек до среден дразнител. 

Кожна сенсибилизаия: Мишки LLNA-test  Позитивен. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Подвижност за околната среда 
12.1. Екотоксичност. 

Токсичност за водни организми: 

EbC50 0,00344   (72h) mg/l (алги) 

LC 50 0,00105  (96h) mg/l (дъгова пъстърва) 

EC50   0,00328 (48h) mg/l (водна бълха) 

 

12.2. Подвижност. 

Хидролиза: Стабилна (250C, рН  4,7,9).  

 

12.3. Устойчивост и разградимост. 

Полуразпад: 2.8~3.1 h в дестилирана вода (250C, 85.8 W/m2, 290~800 nm) 

 

12.4. Подвижност в почвата. 

Няма данни.  

 

12.5. Резултати от РВТ или vPvB оценка. 

Продуктът не е и не съдържа субстанции съгласно критериите РВТ или vPvB.  

 

12.6. Други нежелателни ефекти. 

Няма данни. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Третиране на отпадъците 
 

  
Да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. Да не се допуска продуктът да достигне 

канализацията. Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират 

в специални плътно затварящи се обозначени съдове и се предава на лица, притежаващи 
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разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012, в 

сила от 13.07.2012 г.).   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Информация за транспортиране 
Транспорт по шосе (ARD) 

  

UN-номер     3082 

Клас     9   

Етикет:    9 

Опаковъчна група   III 

Обозначение на товара  ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ТЕЧНОСТ, N.O.S. (Фенпироксимат) 

Транспорт според Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването при 

превоз на химически вещества и препарати в насипно състояние, пакетирана форма - Annex 

II на MARPOL 73/78 и ICB Код. 

 

Транспорт - железопътен  (RID) 

  

UN-номер     3082 

Клас     9   

Етикет:    9 

Опаковъчна група   III 

Обозначение на товара  ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ТЕЧНОСТ, N.O.S. (Фенпироксимат) 

Транспорт според Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването при 

превоз на химически вещества и препарати в насипно състояние, пакетирана форма - Annex 

II на MARPOL 73/78 и ICB Код. 

 

Транспорт по море (IMDG) 
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IMDG Клас    9 

UN-номер     3082 

Етикет:    9 

Опаковъчна група   III 

Морски замърсител   Да 

Обозначение на товара  ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ТЕЧНОСТ, N.O.S. (Фенпироксимат) 

Транспорт според Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването при 

превоз на химически вещества и препарати в насипно състояние, пакетирана форма - Annex 

II на MARPOL 73/78 и ICB Код. 

 

Транспорт по въздух (ICAO/IATA) 

  

ICAO/IATA    9 

UN-номер     3082 

Етикет:    9 

Опаковъчна група   III 

Обозначение на товара  3082 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ТЕЧНОСТ, N.O.S. (Фенпироксимат) 

Транспорт според Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването при 

превоз на химически вещества и препарати в насипно състояние, пакетирана форма - Annex 

II на MARPOL 73/78 и ICB Код. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба  
15.1. Препаратът е класифициран и етикетиран в съответстние с изискванията на 

Европейското законодателство. 

 

15.2. Оценка на химическа безопасност. 

Оцен за химическа безопастност в съответствие с чл.14 на Регламент 1907/2006 не е необходима. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Друга информация 
16.1. Класифицикация в съответствие с Регламент ЕС № 453/2010. 
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ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 3. 

R20: Вреден при вдишване 

R22: Вреден при поглъщане. 

R26: Силно тосичен при поглъщане. 

R36: Дразни очите. 

R36/38: Дразни очите и кожата. 

R43: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

R50/53: Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни и 

неблагоприятни ефекти във водна среда. 

R51:  Токсичен за водни организми, 

R52/53: Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни и неблагоприятни 

ефекти във водна среда. 

 

ЗНАЧЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ ЗА ОПАСТНОСТ-Н от т. 3. 

Н301 Токсичен при поглъщане. 

Н312 Вреден при контакт с кожата. 

Н317 Може да причини алергична реакция. 

Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Н330 Смъртоносен при вдишване. 

Н400 Силно токсичен за водните организми. 

Н410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 

Н412 Вреден за водните организми с дълготраен ефект. 

 

16.2. Класифицикация в съответствие с Регламент ЕС № 1272/2008. 
Н332 Остра токсичност – Категория 4 

Н317 Сенсибилизация – кожна – Категория на опастност 1 

Н400 Опасно за водната среда – остра опастност – Категория 1 

Н410 Опасно за водната среда – хронична опастност – Категория 1 

 

16.3. Етикетиране на продукта в съответствие с Регламент ЕС № 1272/2008 (CLP/GHS). 
 

     
 

Сигнална дума: Опастност 

16.3.1. Предупреждения за опасност: 

Н332 Вреден при вдишване. 

Н317 Може да причини алергична реакция. 
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Н400 Силно токсичен за водните организми. 

Н410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 

 

16.3.2. Препоръки за безопасност-при предотвратяване: 

Р261 Избягвайте вдишване на изпарения и аерозоли. 

Р271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 

Р272 Да не се изнася замърсеното облекло извън работното помещение. 

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

Р280 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 

 

16.3.3. Препоръки за безопасност-при реагиране: 

Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция,  

улесняваща дишането. 

Р302+Р350 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно със сапун и вода. 

Р333+Р313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински  

съвет/ помощ. 

Р312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯили на лекар. 

Р362+Р364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 

Р391 Съберете разлятото. 

 

16.3.3. Препоръки за безопасност-при изхвърляне: 

Р501 съдържанието/съдът да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. Да не се допуска 

продуктът да достигне канализацията. Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и 

опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове и се предава на 

лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ 

бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.).   

 

16.3.4. Допълнителни елементи на етикета/информация за определени смеси: 

EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба. 

Този информационен лист за безопастност, допълва инструкциите за потребителя, но не ги 

заменя. Тази информация е предназначена да служи само за указание за правилна и 

безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване, и не прябва да се 

счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за дадения 

продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други 

процеси, освен ако това не е оповестено в текста. КиН Ефтимиадис България ЕООД не 

поема никакви гаранции и отговорност за вреди от всякакъв характер свързани с 

използването, предаването на информацията или от друго естество, или свързани с 

употребата, транспортиането и съхранението на продукта.  

 

Тази версия отменя всички предишни версии. 


