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1. Идентификация на веществото/сместа и на  фирмата 

 
1.1. Идентификация на продукта 

 

Търговско име: ЕРКОЛЕ (SIP 50815) 

Вид формулация: гранули ГР 

 

Артикул номер: няма наличен 

Употреба: инсектицид 

Номер на регистрация: не е наличен 

1.2. Релевантни употреби на веществото или сместа и препоръчани употреби 

Няма налична допълнителна информация 

Приложение на веществото/продукта: употреба в земеделието 

 

1.3. Данни на издателя на информационния лист за безопасност 

Производител/доставчик: 

SIPCAM SPA - VIA VITTORIO VENETO 81 - 26857 SALERANO SUL LAMBRO (LODI) ITALY 

TEL 0039-(0)371-5961FAX 0039-(0)371-71408 

За въпроси свързани с този информационен лист за безопасност моля свържете се с: 

infomsds@sipcam.it    Телефон за спешни случаи: + 39 0384 807711 (24ч/24ч) 

 

Лице, което пуска продукта на пазара в България 
 Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България 

ул. Златен рог 20-22, етаж 3, офис 2 

1407 София, България 

тел: 02/ 962 4901, факс: 02 / 962 4876 

е-mail: sumiagro@sab.bg 
 

1.4. Телефон за спешни случаи: 

За Италия: + 39 0371 5961 

За 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. Идентификация на опасностите 
 

2.1. Класификация на веществото или сместа 

2.1.1. Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 

 GHS09: Околна среда 

 

Aquatic Chronic 1    H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

2.1.2. Класификация съгласно Директива 67/548/ЕЕС или Директива 1999/45/ЕС 

 

       N: Опасен за околната среда 

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

ефекти във водната среда 

Информация относно специфични опасности за здравето и околната среда: 

Изисква се етикетиране на продукта дължащо се на процедурите за калкулиране на «Общо 

ръководствоза класифициране на продуктите на ЕО» в последната актуализирана версия.    

 

Система за класифициране 

Класификацията е в съотвествие с настоящия ЕО/1272/2008 списък. Освен това е разширена с 

информация от техническа литература и информация предоставена от фирмите доставчици 

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

mailto:infomsds@sipcam.it
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2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране в съответствие с Регламент ЕО/1272/2008  
 Продуктът е етикетиран в съответствие с изискванията на СLP регламента. 

 

 Пиктограми за опасност 

 GHS09 

 

Сигнална дума: Внимание 

Предупреждения за опасност 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Препоръки за безопасност 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P391 Съберете разлятото. 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/национални/международни 

изисквания. 

 

2.3. Други опасности 

Резултати от PBT и vPvB оценки 

PBT: не е приложимо 

vPvB: не е приложимо 

 

 

 

3. Състав/информация за съставките 
 

Химическо характеризиране: Смеси 

Описание: Смес от веществата изброени по-долу с безвредни добавки 
 

Опасни съставки 

CAS № Обозначение                                    R-фрази % 

CAS: 64742-94-5 

EINECS: 265-198-5 

Разтворел нафта (петрол), тежко ароматно с-ние  

Xn R22-65; Xi R36/37/38; N R51/53 

R66 

Asp. Tox. 1, H304 

2,1% 

CAS: 91465-08-6 

EINECS: 415-130-7 

Ламбда-цихалотрин 

T+ R26;  T  R25; Xn  R21;   N R50/53 

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330;  Aquatic Acute 1, H400; 

Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H312 

0,4% 

Допалнителна информация: За пълния текст на гореизброените фрази за риск виж Раздел 16 

 

 

4. Мерки за първа помощ 
 

4.1. Описание на мерките за първа помащ 

Обща информация 

Незабавно свалете всички дрехи замърсени с продукта. 

 Потърсете медицинска помощ. 

 

При вдишване: 

Осигурете чист въздух. Ако е необходимо, направете изкуствено дишане. Поддържайте пострадалия 

затоплен. Консултирайте се лекар, ако симптомите не отзвучават. 

В случай, че пострадилият е безсъзнание, поставете го в стабилно странично положение за 

транспортиране.  

При контакт с кожата: 

Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете старателно. 

* 
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При контакт с очите: 

Промивайте очите с течаща вода в продължение на няколко минути като държите клепачите отворени. 

При поглъщане: 

В случай на продължителни симптоми се консултирайте с лекар. 

Информация за лекаря: 

4.2. Най-съществени симптоми и въздействия, остри и отдалечени: Няма налична допълнителна 

информация 

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение:  

Лечението е симптоматично и поддържащо.  

 

 

5. Мерки при гасене на пожар 

 
5.1. Средства за гасене на пожар 

Подходящи средства за гасене на пожар 

СО2, прах или водна струя. Гасете големи пожари с алкохол-устойчива пяна 

5.2. Специфични опасности произтичащи от веществото или сместа 

Възможно е формирането на токсични газове при нагряване или в случай на пожар. 

В случай на пожар може да се отделят:  

Азотни оксиди (NOх) 

Въглероден моноксид(СО) 

5.3. Съвети за пожарникарите 

Предпазна екипировка 

Да се носи пълен предпазен костюм.  

Да не се вдишват експлозивни или запалими газове. 

 

 

 

6. Мерки при инцидентно изпускане 

 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазна екипировка и извънредни процедури 

Да се носи дихателен апарат.  

Да се носят предпазни дрехи..  

6.2. Предпазване на околната среда: 

Да не се допуска попадане на продукта в канализацията или водни басейни.  

Информирайте компетентните органи в случай на попадане на продукт в канализацията или водни 

басейни. 

Да не се допуска попадане в отводнителни системи, повърхностни или подпочвени води.  

6.3. Методи и материали за обезвреждане и почистване: 

Съберете механично.  

6.4. Препратка към други секции:  

Секция 7 за информация относно безопасна работа 

Секция 8 за информация относно личната предпазна екипировка 

Секция 13 за информация относно третиране на отпадъците. 

 

 

 

7. Работа и съхранение 

 
Работа 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа: Не са необходими специални предпазни мерки, ако се използва 

правилно. 

Информация относно предпазване от експлозия и пожар:  
Източници на запалване да се държат надалеч. Да не се пуши. 

 Да се пази от нагряване. 

Продуктът не е запалим. 

 

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително каквато и да е несъвместимост 

Съхранение 

Изисквания, които трябва да се спазват по отношение на помещенията и опаковките: Съхранявайте 

в хладни помещения. 
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Инфомация за съхранение в общо складово помещение: Да се съхранява отделно от храни.  

Допълнителна информация за условията на съхранение: 

Да се пази от замръзване. 

Този продукт е хигроскопичен. 

Съхранявайте опаковките в положение осигуряващо добро проветрение. 

 7.3. Специфична крайна употреба/и: Няма налична допълнителна информация. 

 

 

 

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

 
Допълнителна информация относно дизайна на техническата система: Няма допалнителни данни: 

виж Секция 7 

 

8.1. Контролни параметри 

Компоненти с лимитирани стойности, които изискват мониторинг на работното място: 

Продуктът не съдържа релевантни  количества от материали с критични стойности, които изискват 

мониторинг на работното място. 

 Допълнителна информация: Като база бяха използвани списъците, валидни към момента на изготвяне 

на информационния лист. 

 

8.2. Контрол на експозицията 

Лични предпазни средства 

Общи предпазни и хигиенни мерки 

Да се съхранява далеч от фуражи, напитки и храна. 

Ръцете да се измиват при почивка и след приключване на работа. 

 

Оборудване за предпазване на дихателните пътища: Филтър Р1 

 

Предпазване на ръцете: Материалът на ръкавиците трябва да бъде непропусклив и устойчив на 

продукта. Поради липса на тестове, не може да бъде направена специфична препоръка за материала на 

ръкавиците при работа с този продукт.  

Материал на ръкавиците: Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала на ръкавиците, 

но също така и от допълнителни маркировки за качество, и варират от производител до производител. 

Тъй като продуктът е смес от няколко съставки, устойчивостта на ръкавиците не може да бъде 

изчислена предварително и поради това трябва да се провери преди приложението. 

 

Предпазване на очите: 

Предпазни очила 

 

Предпазване на тялото: 

Предпазно работно облекло 

 

 

9. Физични и химични свойства 

 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Обща информация 

Вид: 

Форма:     гранули 

Цвят:     бледо сив 

Миризма:    разпознаваема 

Праг на миризма:   не е определен 

  

рН стойност:   неприложимо 
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Промяна на състоянието 

 Точка на топене/Диапазон: не е определена 

 Точка на запалване:  неприложимо 

 Запалимост:   Продуктът не е запалим 

Самозапалване:   Продуктът не е самозапалим 

 Опасност от експлозия:  Продуктът не е експлозивен 
 Плътност при 20оС:  0,7 – 0,9 г/см3 

 Разтворимост в/Смесимост с  

Вода:    неразтворим 

  

 9.2. Друга информация:  няма налична  допълнителна релевантна информация 

 
 

 

10. Стабилност и реактивоспособност 

 
10.1. Реактовоспособност 

10.2. Химическа стабилност 

Термално разграждане / условия да се избягват: Не настъпва разграждане при употреба според 

указанията 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Няма докладвани случаи на настъпване на опасна полимеризация при нормална температура и налягане. 

10.4. Условия да се избягват: няма налична допълнителна информация 

10.5. Несъвместими материали: няма налична допълнителна информация 

 
 

 

11. Токсикологична информация 

 
11.1. Информация за токсикологични въздействия 

Остра токсичност: 

ЛД/ЛС50 стойности, които са релевантни за класифицирането: 

Орална ЛД50 >2000 мг/кг (плъх) 

Дермална ЛД50 >2000 мг/кг (плъх) 

Инхалаторна ЛС50/4 часа >4,98 мг/л (плъх) 

 

Начални ефекти на дразнене: 

За кожата: Заек: няма ефекти на дразнене 

За очите: Заек: няма ефекти на дразнене 

Сенсибилизация: няма известни ефекти на сенсибилизация 

 Допълнителна токсикологична инфомация: 

Когато употребата и манипулациите са в съответствие със спецификацията, продуктът няма вредни, 

ефекти, според нашият опит и информацията, която ни е предоставена. 

 
 

 

 

12. Информация за околната среда 

 
12.1. Токсичност 

Токсичност за водни организми 

91465-08-6 ламбда-цихалотрин 

ЕС50 >0,3 (96 часа) мг/л (водорасли Selenastrum capricornutum) 

 

ЛС50 

0,36 (48 часа) мг/л (дафния) 

0,00021  мг/л (Leponis macrochirus) 

 12.2. Персистентност и разградимост: няма налична допълнителна релевантна  информация 

 Друга информация: Продуктът е лесно биоразградим. 

Поведение в околната среда: 

 12.3. Потенциал за биоакумулация: няма налична допълнителна релевантна информация 

 12.4. Мобилност в почвата: няма налична допълнителна релевантна информация  

 Друга информация: Продуктът не е мобилен в почвата. 

Екотоксикологични ефести: 
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Забележка: Силно токсичен за риби. 

Допълнителна екотоксикологична информация: 

Общи бележки:  

Да не се допуска попадане на продукта в подпочвени води, повърхностни води и канализацията. 

Опасен за питейната вода, дори ако малко количество от продукта се просмуче в почвата. 

Също така е токсичен за рибите и планктона във водните басейни. 

12.5. Резултати от PBT и vPvB оценки 

PBT: не е приложимо 

vPvB: не е приложимо 

Други вредни ефекти 

 12.6. Други вредни въздействия: Няма налична допълнителна релевантна информация 

 

 

 

13. Третиране на отпадъците 

 
Метод за третиране на отпадъците 

Препоръки 

 

 Отпадъците изискват специално третиране в съответствие с официалните разпоредби 

 
 Непочистени опаковки:  

 Препоръки: Унищожаването да се извършва в съответствие с официалните разпоредби 

 

 

14. Информация при транспортиране 

 
14.1. Номер по списъка на ООН 

ADR, IMDG, IATA                                  3077 

 

 

14.2. Точното наименование на пратката при транспорт 

ADR                                                   3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 

N.O.S. (lambda- cyhalothrin, Solvent naphtha (petroleum), heavy 

arom.) 

IMDG                                                ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 

N.O.S. (lambda-cyhalothrin, Solvent naphtha (petroleum), heavy 

arom.), MARINE POLLUTANT 

IATA                                                 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 

N.O.S. (lambda-cyhalothrin, Solvent naphtha (petroleum), heavy 

arom.) 
 

 

14.3. Клас на опасност при транспорт  

ADR 

          
Class                                                          9 (M7) Miscellaneous dangerous substances and articles. 

Label                                                         9 

IMDG, IATA 

          
Class                                                           9 Miscellaneous dangerous substances and articles. 

Label                                                          9 
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14.4. Опаковъчна група 

ADR, IMDG, IATA                                   III 

14.5. Опасности за околната среда:    Продукт съдържащ опасно за околната среда вещество: 

                                                                    ламбда-цихалотрин 

Marine pollutant:                                      Yes 

                                                                    Symbol (fish and tree) 

Special marking (ADR):                           Symbol (fish and tree) 

Special marking (IATA):                          Symbol (fish and tree) 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

                                                                   Warning: Miscellaneous dangerous substances and articles. 

Kemler Number:                                       90 

EMS Number:                                          F-A,S-F 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC       

Not applicable. 

Транспортиране/Допълнителна информация 

ADR 

Limited quantities (LQ)                      5 kg 

Transport category                             3              

Tunnel restriction code                      E 

UN "Model Regulation":                 UN3 077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (lambda-cyhalothrin, 

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.), 9, III 

 

 

 
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 

 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно 

безопасността, здравето и околната среда 

Национални разпоредби 

 

Технически инструкции (въздух): 

Клас дял  в % 

1 0,4 

 

15.2. Оценка за химическа безопасност: Оценка за химическа безопасност не е правена. 

 
 

 

16. Друга информация 

 
Тези данни са базирани на нашите настоящи познания. Но по който и да е начин,  те не ще представляват 

гаранция, за което и да е специфично свойство на продукта и не ще въвеждат  легално валидно  договорно 

правоотношение. 

 

Отдел издаващ информационния лист за безопасност: Отдел за безопасност на продуктите 

 

За контакт: 

Product safety department  

SIPCAM Stabilimento di Salerano sul Lambro (LO) 

TEL.: 0371/596.1 - FAX : 0371/71408 

 

R фрази на съставките 

H301  Токсичен при поглъщане 

H304  Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 

H312  Вреден при контакт с кожата. 

H330  Смъртоносен при вдишване. 

H400  Силно токсичен за водни организми  

H410  Силно токсичен за водни организми за продължителен период от време  

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



Информационен лист за безопасност 
в съответствие с 1907/2006/ЕС, чл. 31 
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R21  Вреден при контакт с кожата  

R22  Вреден при поглъщане 

R25 Токсичен при поглъщане 

R26 Силно токсичен при вдишване 

R36/37/38 Дразнещ за очите, дихателните пътища и кожата  

R50/53  Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във 

водната среда  

R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната 

среда 

R65  Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 

R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 

 

*    Данни променени в сравнение с предишното издание  

      20.12.2012 

 

 

 


