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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / ПРЕПАРАТА И НА КОМПАНИЯТА / ПРЕДПРИЯТИЕТО 
  

 Наименование на продукта:  ДИТАН ДГ (DITHANE DG) 

Употреба / описание на продукта: Да се използва като селскостопански/градинарски фунгицид 

Производител на химично вещество/препарат: 

    Indofil Industries Limited  

Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road,  

Andheri (E), Мумбай 400 059, Махаращра, Индия 

 Телефон: 0091 22 66637373  

 Телефакс 0091 22 28322275 

  E-mail: mkt-icc@modi.com 

Телефонен номер при извънредни  +44(0)1235 239670 / +44 (0)1865 407333 

 

Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество /препарат: 
 Суммит Агро Румъния - клон България КЧТ    

 ул. “Бигла” № 39, партер, офис 2 

 1164 София, БЪЛГАРИЯ 

тел: 02/962 49 01, факс: 02/962 48 76                                                 

Email: sumiagro@sab.bg 

Телефон за връзка в случай на спешност (24 часа). 

България: УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ – гр. София:    

02/91-54-411, 02/91-54-240, 02/91-54-409-Обща токсокология. 

Единен номер за Европейски повиквания – 112 

 
2. ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТИТЕ 

 
Класификация на веществото: 

 

Показатели за опасност :    Вреден, опасен за околната среда 

R-фрази:    R63: Възможен риск от вреда за неродени деца 

   R43: Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата 

        R50: Много токсичен за водните организми 

 

GHS класификация:   

Категории на опасност:    Дихателна/сенсибилизация на кожата: Сенсиб. на кожата 1 

Репродуктивна токсичност:   Репр. 2 

Опасност за водни организми:  Опасно за водна среда 1  

Указание за опасност:    Може да предизвика алергична реакция по кожата. 

        Предполага се, че уврежда неродени деца. 

        Много токсичен за водните организми. 

 

Елементи на етикета 

 Сигнална дума:    Предупреждение 

 Пиктограми:    GHS07-GHS08-GHS09 

 

 

 

 

Указания за опасност 
    H317:  Може да предизвика алергична реакция по кожата. 

    H361d Предполага се, че уврежда неродени деца. 

    H400 Много токсичен за водните организми. 

Предпазни мерки 
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    P201 Получете специални инструкции преди употреба. 

    P202 Не работете с продукта преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки 

     за безопасност. 

    P261 Избягвайте вдишването на прах/пушек/газ/изпарения/спрей. 

    P273 Избягвайте освобождаване в околната среда. 

    P280 Носете защитни ръкавици/защитно облекло/защита за очите/защита за лицето. 

    P302+P352 АКО ПОПАДНЕ НА КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. 

    P308+P313 АКО сте изложени или разтревожени: Потърсете медицински съвет/помощ. 

    P405 Съхранявайте заключен. 

  P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните и  

 националните разпоредби 

 

3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
 Опасни съставки:  

 

Материал % CAS ELINECS Класификация GHS класификация 

Манкозеб 75 8018-01-7 -- [Xn]: Репр. кат. 3 

N: R63-43-50 

Репр. 2, Сенсиб. на кожата 

1, опасност за водната 

среда 1; H361d - H317 -

H400 

Инертни съставки 25  -- --  

 

 

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ (СИМПТОМИ) 
Контакт с кожата: Може да се получи леко раздразнение на мястото на контакта. 

 Контакт с очите:  Може да има раздразнение и зачервяване. Зрението може да се замъгли. 

 Поглъщане: Може да причини възпаляване или зачервяване на устата и гърлото. 

 

4. ПЪРВА ПОМОЩ (ДЕЙСТВИЯ) 
 
Никога не давайте течности или предизвиквайте повръщане ако пациентът е в безсъзнание или има конвулсии. 

 

Поглъщане:  Не предизвиквайте повръщане. Ако пациентът е в съзнание измийте устата с вода и му/й 

дайте да изпие обилно количество вода. Посъветвайте се с лекар. Решението дали да се 

предизвика повръщане или не трябва да бъде взето от лекар. 

 

Контакт с очите:  Изплакнете очите обилно с вода в продължение на няколко минути. Махнете контактните 

си лещи след 1-2 минути и продължете да изплаквате още няколко минути. Ако настъпят 

последици, посъветвайте се с лекар, за предпочитане очен лекар. 

 

Контакт с кожата:  Незабавно измийте кожата обилно с вода и сапун. Посъветвайте се с лекар ако получите 

   раздразнение. 

 

Вдишване:   Идете на свеж въздух. Посъветвайте се с лекар ако получите раздразнение. 

 

Справка за лекаря:  

Симптоматична терапия. Лечение базирано на преценката на лекаря в отговор на симптомите на пациента. 

 

Защита на персонала за спешни случаи 

Ако съществува възможност от излагане, вижте раздел 8 за специфични средства за лична защита. Отговорниците 

за оказване на първа помощ трябва да обърнат внимание на личната си защита и да използвате препоръчаното 

защитно облекло. 
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5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
  

Средства за потушаване на пожари: Водна струя. Въглероден двуокис. Сух химичен прах. Алкохол или полимерна пяна. 

 Опасност от излагане:  По време на пожар пушекът може да съдържа първоначалния материал в допълнение към 

продуктите от горенето с различен състав, които може да са токсични и/ или дразнещи. 

Продуктите от горенето включват: Сероводород. Серовъглерод. Азотен окис. Серни 

окиси. Въглеродни окиси. 

 Защита на пожарникарите:  Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат. Оттичането от пожарогасителите 

може да причини замърсяване на околната среда. Ако мястото не е твърде изложено на 

пожар и ако условията го позволяват, оставете огъня да се потуши от само себе си, тъй 

като водата може да увеличи опасността от заразяване. 

 Допълнителна информация:  Не позволявайте натрупването на прах. Слоевете от прах може да се самозапалят или се 

възпламенят от други източници. Когато остане във въздуха, прахът може да предизвика 

риск от експлозия. Дръжте контейнерите охладени чрез пръскане с вода.  Възпрете 

оттичането, за да предотвратите навлизането във водата или канализационната система. 

Избягвайте вдишването на пушек.  Работете на наветрената страна на каквито и да е 

разливи. 

 

6. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 
 

Лични предпазни мерки:  Отстранете всички източници на възпламеняване. Не създавайте прах. Носете подходящо 

защитно облекло и защита за очите/лицето (вижте раздел 8). Незабавно отстранете 

заразеното облекло, измийте мястото на кожата с вода и сапун и изперете дрехите си, 

преди да ги използвате повторно или да ги изхвърлите по подходящ начин. 

Мерки за опазване на околната среда:  Не изхвърляйте в канализацията или в реките. Възпрете разлива с диги. Информирайте 

водоснабдителната компания ако разливът навлезе във водните източници или 

канализационната система. 

 Процедури за почистване:  Разливите трябва да бъдат почистени незабавно, като внимавате да намалите образуването 

на прах във въздуха. Не използвайте оборудване за почистване, което може да предизвика 

искри. Съберете отпадния материал и го поставете в затварящи се маркирани контейнери. 

При големи разливи барикадирайте мястото и се консултирайте с производителя. 

Прехвърлете в затварящ се етикетиран контейнер, за да го изхвърлите по подходящия 

начин. 

 

7. БОРАВЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 

 Изисквания при боравене:  Поддържайте добра лична хигиена. Не консумирайте и съхранявайте храна в работната 

област. За контролиране на образуването на прах се препоръчва подходяща вентилация на 

помещението. Оборудването за прехвърляне трябва да е заземено и закрепено за земята, за 

да се избегне статичния заряд и трябва да се използва оборудване, защитено от искри. 

Измийте ръцете си и изложената кожа, преди да ядете, пиете или пушите след работа. 

 Условия за съхранение:  Продуктът трябва да се съхранява в съответствие с местните разпоредби. Съхранете на 

хладно, сухо и проветриво място в оригиналния контейнер. Този продукт е запалим и не 

бива да бъде излаган на пламъци или други източници на възпламеняване. Не 

позволявайте на материала да се намокри или прегрее при съхранението; това може да 

доведе до разлагане, нарушено действие или пожар. Не съхранявайте близо до храна, 

напитки, животинска храна, фармацевтични продукти, козметика или торове. 

Съхранявайте на недостъпно за деца място. 

 Подходяща опаковка:  Трябва да се съхранява в оригиналната опаковка. 
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8. КОНТРОЛИРАНЕ НА ИЗЛАГАНЕТО / ЛИЧНА ЗАЩИТА 
 

 Конструкционни мерки:  Мястото трябва да има достатъчна вентилация. Потвърдете, че светлинното и  

  електрическото оборудване не са 

източници на възпламеняване. Осигурете обща и/или местна всмукателна вентилация, за 

да контролирате нивата във въздуха. 

 Дихателна защита:  Носете противогаз с двоен сменяем филтър срещу прах и мъгла. При повечето условия не 

е необходимо да се носи дихателна защита. Въпреки това, когато примерните нива на 

излагане във въздуха и/или нивото на комфорт бъдат надвишени, използвайте одобрен 

респиратор за прочистване на въздуха. При извънредни обстоятелства използвайте 

одобрен автономен дихателен апарат с положително налягане. 

 

Защита на ръцете/кожата: При кратък контакт не са необходими други предпазни мерки освен чисто облекло, 

покриващо тялото, и ръкавици, устойчиви на химикали. Използвайте ръкавици, устойчиви 

на химикали, класифицирани под стандарт EN 374: Защитни ръкавици срещу химикали и 

микроорганизми. Примерите за предпочитаните защитни материали за ръкавици 

включват: Нитрил. Поливинил хлорид ("PVC" или "винил"). Неопрен. 
 

При продължителен или често повтарящ се контакт се препоръчват ръкавици с клас на 

защита 5 или по-висок (време на пробив по-дълго от 240 минути според EN 374). При 

кратък контакт се препоръчват ръкавици с клас на защита 3 или по-висок (време на 

пробив по-дълго от 60 минути според EN 374). 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изборът на специфични ръкавици за определено приложение и 

продължителност на употреба на работното място трябва да вземе под внимание и всички 

необходими фактори на работното място, като например: Други химикали, с които може 

да се работи, физически изисквания (защита срещу порязване/пробождане, сръчност, 

термална защита), както и инструкциите/техническите данни, предоставени от доставчика 

на ръкавиците. 
 

При продължителен или често повтарящ се контакт използвайте защитно облекло, 

непроницаемо за този материал. При извънредни обстоятелства: Използвайте защитно 

облекло, непроницаемо за този материал. Изборът на определени елементи ще зависи от 

работните дейности. 

 

Контакт с очите/лицето:  Защитните очила би трябвало да са достатъчни за повечето дейности; въпреки това носете 

химични защитни очила за дейности в условия на прах. 

 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 

 Външен вид:  Гранули 

 Цвят:   Зеленикав Жълт до светло-жълт 

 Мирис:  На сяра 

 Разтворимост във вода:  Дисперсен 

Темп. на топене/разлагане:  Неприложимо/разлага се при 192-204 град.C 

Налягане на парите:  пренебрежимо 

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 

 Стабилност:  Стабилен при нормални условия. 

 Условия за избягване:  Киселини и влага (при съхранение). Прекомерна топлина. Открит пламък 
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 Опасни съставки при разл.:  Няма при нормални условия на съхранение и употреба. Продуктите от топлинно разлагане 

включват сероводород, серовъглерод. 

 Манкозеб ВП: 

 Външен вид:  Прах 

 Цвят:   Жълт до сивкаво-жълт 

 Мирис:  На сяра 

Разтворимост във вода:  Дисперсен 

Темп. на топене/разлагане:  Неприложимо/разлага се при 192-204 град.C 

Налягане на парите:  пренебрежимо 

Обемна плътност: 0,35 до 0,5 кг/л 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Опасни съставки:  Оценката е изцяло или в голяма степен основана на данни за подобен(ни) материал(и). 

 

Поглъщане:  Ниска токсичност при поглъщане. Оралната ЛД50 за плъхове е >5000 мг/кг. 

Контакт с кожата:  Дермалната ЛД50 за плъхове е >5000 мг/кг. Малко вероятно е продължителният контакт с 

кожата да доведе до абсорбиране на вредни количества. По същество недразнещ кожата. 

Сенсибилизация:  Сенсибилизация за кожата на морските свинчета. 

Контакт с очите:  Може да причини дразнене на очите. 

Вдишване:  Не се очакват неблагоприятни ефекти по този път на излагане при правилна употреба. 

Инхалаторната ЛД50 за плъховете е >5,14 мг/л. 

Допълнителна информация:  Не се класифицира като: Канцерогенен. Мутагенен. 

 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Екотоксичност:  Оценката е изцяло или в голяма степен основана на данни за активното вещество. 

Устойчивост и разградимост:  Периодът на полуразпад в почвите зависи от типа на почвата и условията и е около 6-15 

  дни. 

Токсичност за водните организми:  Материалът е токсичен за рибите въз основа на острата токсичност (1 мг/л<ЛК50<10 мг/л). 

Материалът е токсичен за водните безгръбначни въз основа на острата токсичност 

(1мг/л<EК50<10 г/л). Материалът е много токсичен за морските водорасли (ИК50 <1,0 

мг/л). 

Токсичност за птиците:  Материалът е практически нетоксичен за птиците въз основа на острата токсичност 

(ЛД50>2000 мг) 

 

Според Директива 1907/2006/ЕО (REACH) никоя от съставките, съдържащи се в МАНКОЗЕБ 75 ВГ не е PBT съставка 

 

13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

 Действия по изхвърляне:  Много токсичен за водните организми. Не заразявайте водата, храната или фуражи при 

изхвърляне. Отпадъците в резултат от използването на този продукт може да бъдат 

изхвърлени на одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци. 

 Изхвърляне на опаковката:  Изхвърлете в регламентирани депа за отпадъци или чрез други методи за опасни или 

токсични отпадъци. 

 Забележка:  Потребителят трябва да вземе под вниманието възможното наличие на регионални или 

национални разпоредби 

по отношение на изхвърлянето на отпадъци. 

 

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 
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Сухоземен транспорт (ADR/RID): 

 

  UN номер  3077 

Клас(ове) на опасност при транспортиране:  9 

UN точно име на пратка  Вещество опасно за околната среда, твърдо, без други означения Манкозеб (ISO)) 

Опаковъчна група:   III 

 

      Етикет за опасност: 9 

 

 

 

 

Класификационен код: M7 

      Ограничено количество: 5 кг 

      Транспортна категория: 3 

Номер на опасност: 90 

      Код за ограничение на преминаване през тунели: E 

Речен транспорт: 
 

UN номер:   3077 

Клас(ове) на опасност 

 при транспортиране:  9 

UN точно име на пратка  Вещество опасно за околната среда, твърдо, без други означения Манкозеб (ISO)) 

Опаковъчна група:   III 

      Етикет за опасност: 9 

 

 

 

 

Класификационен код: M7 

      Ограничено количество: LQ27 

Морски транспорт 

 

UN номер:   3077 

Клас(ове) на опасност 

 при транспортиране:  9 

UN точно име на пратка  Вещество опасно за околната среда, твърдо, без други означения Манкозеб (ISO)) 

Опаковъчна група:   III 

      Етикет за опасност: 9 

 

 

 

 

Класификационен код: M7 

      Ограничено количество: 5 кг / 30 кг 

EmS: F-A, S-F 

 

Въздушен транспорт 

 

UN номер:   3077 

Клас(ове) на опасност  

при транспортиране:  9 

UN точно име на пратка  Вещество опасно за околната среда, твърдо, без други означения Манкозеб (ISO)) 

Опаковъчна група:   III 

      Етикет за опасност: 9 
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Ограничено количество пътници: Y956 / 30 кг G 

      Инструкции на IATA за пакетиране - Пътнически: 956 

Макс. количество според IATA – Пътнически: 400 кг 

      Инструкции на IATA за пакетиране - Товарни: 956 

    Макс. количество според IATA – Товарни: 400 кг 

 

 

 

 

 

 

 

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
  

Символи за опасност:    Вреден. [Xn] 

    Опасен за околната среда. [N] 

  

 

 

Фрази за риска:   

  Репр. кат. 3: Репродуктивни токсини от категория 3 

  R63: Възможен риск от вреда за неродени деца 

  R43: Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата 

R50: Много токсичен за водни организми 

H-фрази: 

     H317 Може да предизвика алергична реакция по кожата. 

     H361d Предполага се, че уврежда неродени деца. 

    H400 Много токсичен за водните организми. 
 

Фрази за безопасност:  S2: Съхранявайте на недостъпно за деца място  
  S35: Този материал и неговият контейнер трябва да бъдат изхвърлени по безопасен начин. 
  S36/37: Носете подходящо защитно облекло и ръкавици. 

S46: Ако погълнете потърсете незабавна медицинска помощ и покажете този контейнер 

или етикета. 

S57: Използвайте подходящия метод за задържане, за да избегнете екологичното 

заразяване. 

S61: Избягвайте освобождаване в околната среда. Вижте специалните 

инструкции/информационния лист за безопасност. 

 

За да избегнете рисковете за хората и околната среда, следвайте инструкциите за употреба. 

За правилната и безопасна употреба на този продукт вижте условията за одобрение, изложени на етикета на 

продукта. 

  

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Фрази за риска, използвани в р. 2:  Репр. кат. 3: Репродуктивни токсини от категория 3 

  R63: Възможен риск от вреда за неродени деца 

  R43: Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата 

R50: Много токсичен за водни организми 

H-фрази: 
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     H317 Може да предизвика алергична реакция по кожата. 

     H361d Предполага се, че уврежда неродени деца. 

  H400 Много токсичен за водните организми 

 

Отказ от отговорност:  Информацията по-горе се счита за точна, но не претендира да е изчерпателна и трябва да 

се използва само като насока. Компанията Indofil Industries Limited не носи отговорност за 

каквито и да е щети в резултат от боравенето или контакта с горепосочения продукт. 

 


