
Информационен лист за
безопасност

Preparation Date  12.05.2014 Дата на ревизията  12.18.2014 Номер на ревизията  1

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта  

Код на продукта 51299
Наименование на продукта Flowsan FS

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се 
препоръчват  

Препоръчителна употреба Обработка на семена

Употреби, които не се
препоръчват

-

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

За повече информация, моля, свържете се с  

Имейл адрес MSDS_ASC@taminco.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи  

Телефонен номер при спешни случаи (+32) 9 254 10 36

+359 2 9154 409
Email: poison_centre@mail.orbitel.bg

Телефон при спешни случаи  - §45 - (EC)1272/2008
Европа 112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа  
Регламент (ЕО) № 1272/2008
Остра токсичност - орална Категория 4  - (H302)
Корозия/дразнене на кожата Категория 2  - (H315)
Специфична токсичност за определени органи - многократна експозиция Категория 2  - (H373)
Остра токсичност за водната среда Категория 1  - (H400)
Хронична токсичност за водната среда

_____________________________________________________________________________________________

Категория 1  - (H410)

Класификация съгласно Директива 67/548/ЕИО или 1999/45/EО
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Производител

 Taminco BVBA
Panterschipstraat 207
9000 Ghent
Belgium
T: +32 9 254 1411
F: +32 9 254 1410
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Символ(и)
Xn - Вреден
N - Опасен за околната среда

R-код(ове)
R22 - R38 - R48/22 - R50/53

2.2. Елементи на етикета  
Идентификатори на продукта

сигнална дума
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

предупреждения за опасност
H302 - Вреден при поглъщане
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
EUH208 - Съдържа ( Thiram ). Може да предизвика алергична реакция
EUH401 - За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

Препоръки за безопасност - ЕС (Чл. 28, 1272/2008)
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P314 - При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P301 + P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при
неразположение
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P501 - Депонирай съдържанието/съда удобрен за целта инсинератор

2.3. Други опасности  
Други опасности Употребата на алкохолни напитки може да усили токсичните ефекти

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1  Вещества  

Химично
наименование

ЕС № CAS
номер

Масов
процент

Класификация Класификация
съгласно

Регламент (ЕО)
ном. 1272/2008

[CLP]

Регистрационен
номер съгласно
Регламент

REACH

М фактор

Thiram 205-286-2 137-26-8 45 Xn; R20/22-48/22
Xi; R36/38-43

N; R50/53

STOT RE 2 (H373)
 Skin Irrit. 2 (H315)
 Eye Irrit. 2 (H319)

 Skin Sens. 1 (H317)
 Acute Tox. 4 (H302)
 Acute Tox. 4 (H332)

Aquatic Acute 1
(H400)

Aquatic Chronic 1
(H410)

01-2119492301-45-0
000

_____________________________________________________________________________________________
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For the full text of the  R phrases mentioned in this Section, see Section 16  

За пълния текст на H- и EUH-фразите: вижте раздел 16  

Раздел 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ  

Общи положения Ако симптомите продължат, обадете се на лекар. Покажете този информационен лист
за безопасност на обслужващия доктор.

ВДИШВАНЕ Изнесете от мястото на експозиция, поставете в легнало положение. Изведете на чист
въздух. При затруднено дишане дайте кислород. Потърсете медицинска помощ.

Контакт с кожата Wash off immediately with soap and plenty of water removing all contaminated clothes and
shoes. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.

контакт с очите Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение
на най-малко 15 минути. Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със
специалист.

ПОГЛЪЩАНЕ Clean mouth with water and afterwards drink plenty of water. НЕ предизвиквайте
повръщане. Третирайте симптоматично. При поглъщане да се потърси незабавно
медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Разхлабете тесните части
на дрехите като яка, вратовръзка, колан или колан на пола или панталон.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти  

Симптоми ВРЕДЕН ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ
Дразни кожата
Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продълж-ителна експозиция
при поглъщане
Употребата на алкохолни напитки може да усили токсичните ефекти

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

Бележки към лекаря Общи препоръки за дитиокарбамати
По възможност биомониторинг при хронично излагане: определяне на TTCA в урината
в края на работния ден/седмица.
Изследване на кръвта за забавено действие: чернодробни тестове, функциониране на
бъбреците, функциониране на щитовидната жлеза

Раздел 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
5.1. Пожарогасителни средства  

Подходящи пожарогасителни средства:
Въглероден диоксид (CO2), Воден спрей, Сух химикал, Пяна, устойчива на алкохол

Неподходящи пожарогасителни средства:
Високообемна водна струя

_____________________________________________________________________________________________

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа  

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи и токсични газове и пари. :. Въглероден
дисулфид. Азотни оксиди (NOx). Sulphur oxides.

СТРАНИЦА   3 / 10
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Да се носят самостоятелен дихателен апарат и защитен костюм. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Да
не се допуска изтекъл материал при гасенето на пожара да навлезе в канализация или водни пътища.

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  

Лични предпазни мерки
Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от
разлива/теча и   срещу вятъра.

За лицата, отговорни за спешни случаи
Използвайте личните предпазни средства, препоръчани в Раздел 8.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда  

Незабавно отстранете прилепналата материя. Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Да не се допуска
навлизане в повърхностни води или канализация.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване  

Методи за ограничаване Да се предотврати по-нататъшно изтичане или разлив, ако това е безопасно.

Методи за почистване Абсорбирайте разлива с инертен материал (като сух пясък или пръст) и съберете в
контейнер за химически отпадъци. Не отмивайте с вода.

6.4. Позоваване на други раздели  

Вижте раздел 8 за повече информация. Вижте раздел 13 за повече информация.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

Работа
Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Общи хигиенни съображения
При работа не се хранете, не пийте и не пушете. Редовно почиствайте оборудването, работното място и облеклото.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Съхранение
В съответствие с местните и националните разпоредби. Съхранявайте на сухо, хладно място. Съдът да се съхранява
плътно затворен. Пазете от храни и напитки. Пазете от пряка слънчева светлина.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)  

Специфична(и) употреба(и)
Не се прилага.

Методи за управление на риска (RMM)
Необходимата информация се съдържа в този информационен лист за безопасност на материалите.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол  

Химично наименование Eu Великобритания Франция Испания Германия
Thiram

 137-26-8
- STEL: 10 mg/m³

TWA: 5 mg/m³
VME: 5 mg/m³ VLA-ED: 1 mg/m³ MAK: 5 mg/m³

Peak: 5 mg/m³

_____________________________________________________________________________________________

Химично наименование Италия Португалия Нидерландия
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Thiram
 137-26-8

- TWA: 1 mg/m³ MAC: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³
TWA: 5 mg/m³

TWA: 1 mg/m³

Химично наименование Австрия Швейцария Полша Норвегия Ейре
Thiram

 137-26-8
STEL: 25 mg/m³
MAK: 5 mg/m³

STEL: 5 mg/m³
MAK: 5 mg/m³

NDS: 0.5 mg/m³
NDSCh: 2 mg/m³

OEL: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³
TWA: 5 mg/m³

Получено ниво без ефект за
хората (DNEL)

Няма налична информация.

Предвидена концентрация без
въздействие (PNEC)

Няма налична информация.

8.2. Контрол на експозицията  

Инженерен контрол Локална вентилация.

Лични предпазни средства
Защита на очите/лицето Плътно прилепващи зашитни очила. Маска.
Защита на ръцете Неопренови ръкавици. Избирайте телесна защита според количеството и

концентрацията на опасното вещество на работното място.
Защита на кожата Носете подходящи защитни средства. Избирайте телесна защита според

количеството и концентрацията на опасното вещество на работното място.
Защита на дихателните
пътища

При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна
защита. In the case of vapour formation use a respirator with filter model ABEK P3.
Автономен дихателен апарат (EN133). (в случай на по-висока концентрация). В
съответствие с местните и националните разпоредби.

Контрол на експозицията на
околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не замърсявайте
повърхностните води. Не допускайте проникване в почвата.

Раздел 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства  
Физическо състояние течност

Експлозивни свойства Невзривоопасен
Оксидиращи свойства Не се прилага

Мирис Маслен цвят Червен

Свойство СТОЙНОСТИ  Забележки  • Метод  
pH 5.3  -  7.3   (w/v) (1% solution) -
Точка на топене/точка на
замръзване

няма налични данни -

Boiling Point/Range няма налични данни -
точка на възпламеняване няма налични данни -
скорост на изпаряване -
запалимост (твърдо вещество,
газ)
Граница на възпламенимост във
въздуха
Горна граница на запалимост: -
Долна граница на запалимост: -

Vapour Pressure Value  няма налични данни -
плътност на парите Не се прилага -
относително тегло Hе се прилага -
Разтворимост във вода -
Коефициент на разпределение Hе се прилага -
Температура на самозапалване -
температура на разпадане Hе се прилага -
Кинематичен вискозитет 175.3  mPas -

_____________________________________________________________________________________________

Дисоциационна константа Hе се прилага -
Повърхностно напрежение
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9.2. Друга информация  
плътност  1.19904  гр/см3

Раздел 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност  

10.2. Химична стабилност  

Hazardous polymerisation does not occur.

Експлозия: Данни 
Чувствителност към механично
въздействие

Никакви.

Чувствителност към статичен
разряд

Никакви.

10.3. Възможност за опасни реакции  

опасна полимеризация
Не се получава опасна полимеризация.

Възможност за опасни реакции
Никакви при нормална обработка.

10.4. Условия, които трябва да се избягват  

Не съхранявайте близо до киселини.

10.5. Несъвместими материали  

Киселини.

10.6. Опасни продукти на разпадане  

При нагряване или пожар може да се отдели отровен газ. Азотни оксиди (NOx). Въглероден моноксид. sulphur oxides.

Раздел 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти  

Информация за продуктите 

Очно раздразнение зайци, Няма дразнене на очите
Кожно раздразнение зайци, Умерено дразнещ за кожата
сенсибилизация Не са наблюдавани реакции на сенсибилизация
МУТАГЕННИ ЕФЕКТИ Не показа мутагенни ефекти при експерименти с животни
репродуктивна токсичност Не са се проявили тератогенни ефекти при тестовете върху животни
Канцерогенни ефекти Не са се проявили карциногенни ефекти при тестовете върху животни
Ефекти върху целеви органи бъбрек

черен дроб
стомах

Човешки опит 

Вижте несъвместимите материали .

_____________________________________________________________________________________________

LD50/през устата/плъх =  1231  mg/kg
LD50/кожно/плъх = >  5000  mg/kg
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LC50/инхалация/4ч/плъх =  Беше доказано, че по време на предвиденото прилагане не се образуват
летливи аерозоли
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Човешки опит Може да причини сърдечна аритмия
Главоболие
Екзема
Дерматит
Гадене
Недостиг на въздух
Наблюдават се по-тежки последствия при консумация на алкохол

Раздел 12: Екологична информация

12.1. Токсичност  

12.2. Устойчивост и разградимост  

Полупериод на разлагането. след 2-7 дни.

12.3. Биоакумулираща способност  

минимум.

12.4. Преносимост в почвата  

Koc =  2245 to 24526

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB  

Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо се или токсично (PBT)
Това вещество не се счита за силно устойчиво или силно биоакумулиращо (vPvB)

12.6. Други неблагоприятни ефекти  

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

Раздел 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци  

Остатъчен материал /
неизползвани продукти

Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Кодовете за отпадъци трябва да
се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът.
Classified as hazardous waste according to national equivalent of EC-Dir. 91/689; disposal
of toxic and hazardous waste.

Замърсена опаковка Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

LC50/96ч/Brachydanio rerio  0.21  mg/l

_____________________________________________________________________________________________

EC50/48ч/Водна бълха =  0.29  mg/l
EC50/72ч/водорасли =  0.48  mg/l
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Отровен за бактерий IC50 :  3.11  mg/l (3 h)
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Раздел 14: Информация относно транспортирането

IMDG/IMO 
14.1  № по списъка на ООН UN3082
14.2  Точно наименование на
пратката по списъка на ООН

3082 - Вещества, опасни за околната среда, течни, н. д. н (thiram)

14.3  Клас на опасност 9
14.4  Опаковъчна група III
14.5  Морски замърсител да
Опасност за околната среда да

14.6  Специални разпоредби Hе е от значение
14.7  Транспортиране в насипно
състояние съгласно приложение II
от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не се прилага

RID 
14.1  № по списъка на ООН UN3082
14.2  Точно наименование на
пратката по списъка на ООН

3082 - Вещества, опасни за околната среда, течни, н. д. н (thiram)

14.3  Клас на опасност 9
14.4  Опаковъчна група III
14.5  Опасност за околната среда да
14.6  Специални разпоредби Hе е от значение

ADR 
14.1  № по списъка на ООН UN3082
14.2  Точно наименование на
пратката по списъка на ООН

3082 - Вещество опасно за околната среда, течен, о.у.о (thiram)

14.3  Клас на опасност 9
14.4  Опаковъчна група III
14.5  Опасност за околната среда да
14.6  Специални разпоредби Hе е от значение

ADN 
14.1  № по списъка на ООН UN3082
14.2  Точно наименование на
пратката по списъка на ООН

3082 - Вещества, опасни за околната среда, течни, н. д. н (thiram)

14.3  Клас на опасност 9
14.4  Опаковъчна група III
14.5  Опасност за околната среда да
14.6  Специални разпоредби Hе е от значение

IATA (Международна асоциация за 
въздушен транспорт) 
14.1  № по списъка на ООН UN3082
14.2  Точно наименование на
пратката по списъка на ООН

3082 - Вещества, опасни за околната среда, течни, н. д. н (thiram)

14.3  Клас на опасност 9
14.4  Опаковъчна група III
14.5  Опасност за околната среда да
14.6  Специални разпоредби Hе е от значение

Раздел 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето 
и околната среда  

_____________________________________________________________________________________________
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Европейски съюз

Да се обърне внимание на Директива 98/24/EО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от
рискове, свързани с химични агенти на работното място

Международни списъци 
TSCA (Закон за контрол на
токсичните вещества)

Съответства

DSL/NDSL Съответства
EINECS/ELINCS Съответства
ENCS Съответства
IECSC Съответства
KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ХИМИЧНИ
ВЕЩЕСТВА)

Съответства

PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСЪК НА
ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ
ВЕЩЕСТВА)

Съответства

Австралийски списък на
химичните вещества (AICS)

Съответства

Легенда:  
TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък
DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада
EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите химични вещества/Европейски списък на нотифицираните химични вещества
ENCS - Японски списък на съществуващите и новите химични вещества
IECSC - Списък на съществуващите химически вещества в Китай
KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества
PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества
AICS - Австралийски списък на химическите вещества

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес  

За това вещество е направена оценка на безопасността на химичното вещество

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними

Пълният текст на R-фразите се съдържа в раздели 2 и 3
R22 - Вреден при поглъщане
R20/22 - Вреден при вдишване и при поглъщане
R36/38 - Дразни очите и кожата
R38 - Дразни кожата
R43 - Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата
R48/22 - Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продълж-ителна експозиция при поглъщане
R50/53 - Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда

_____________________________________________________________________________________________

Пълният текст на предупрежденията за опасност се съдържа в раздел 3
H332 - Вреден при вдишване
H302 - Вреден при поглъщане
H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
H315 - Предизвиква дразнене на кожата
H317 - Може да причини алергична кожна реакция
H400 - Силно токсичен за водните организми
H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
EUH401 - За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
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SVHC: Вещества, пораждащи
сериозно безпокойство, за
разрешаване:
Легенда  - РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Preparation Date 12.05.2014

Дата на ревизията 12.18.2014

Причина за ревизията Не се прилага.

Препоръки за обучение Осигурете пълна информация, инструкции и обучение на операторите

Този информационен лист за безопасност на материала отговаря на изискванията на Регламент(ЕО) № 1907/2006

Отказване:
Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и
според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е
предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение,
транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за
качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този
материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста.

Край на информационния лист за безопасност

TWA (Осреднена
стойност във
времето)

TWA (Осреднена във времето стойност)

_____________________________________________________________________________________________

STEL (ГРАНИЦА
НА
КРАТКОСРОЧНА
ЕКСПОЗИЦИЯ)

STEL (Граница на краткосрочна
експозиция)

Горна стойност
(таван)

Максимална гранична стойност
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