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

 

1.1. Идентификатори на продукта 

Химичен вид:    смес 

Търговско наименование:  ГАЛБЕН 8 М 65 

Код на продукта:   6522 

 

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

употреби, които не се препоръчват  

 

1.2.1. Идентифицирани употреби на веществото/сместа:  

Фунгицид 

 

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват:   

Няма налична допълнителна информация 

 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

FMC CHEMICAL Sprl 

Boulevard de la Plaine, 9/3  

1050 BRUXELLES  

BELGIQUE 

Tel: 00 32 2 6459584; Fax: 00 32 2 6459655 

msdsinfo@fmc.com 

 

Лице, което пуска продукта на пазара: 

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2 

Тел: 02 / 962 4901; Факс: 02 / 962 4876 

e-mail: sumiagro@sab.bg 

 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

Телефонен номер за спешни случаи: 00 32 14 58 45 45 (всички страни) 

 

Телефон за спешни случаи (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. Описание на опасностите 
 

2.1. Класификация на веществото или сместа 

 

Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008 

Skin Sens. 1  H317 

Repr. 2   H361d 

Aquatic Acute 1 H400 

mailto:msdsinfo@fmc.com
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Aquatic Chronic 2 H411 
 

За пълния текст на Н-фразите виж Раздел 16  

 

Класификация съгласно с Директива 67/548/EEО [DSD] или 1999/45/EО [DPD] 

Repr.Cat.3; R63  

R43  

N; R50/53 

 

За пълния текст на R-фразите виж Раздел 16 

 

Предупреждения за физико-химични опасности, опасности за човешкото здраве и 

околната среда  

Предполага се, че уврежда плода. 

Може да причини алергична кожна реакция. 

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Не е класифициран като запалим съгласно ЕО критериите, но може да представлява 

риск в случай на пожар. 

 

2.2. Елементи на етикета 

 

Етикетиране съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008 

 

Пиктограми за опасност  

        
  GHS07              GHS08             GHS09 

 

Сигнална дума: Внимание 

 

Предупреждения за опасност:  

H317 - Може да причини алергична кожна реакция 

H361d - Предполага се, че уврежда плода 

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 

Препоръки за безопасност:  

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице. 

P302+P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 

P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в 

позиция, улесняваща дишането. 

P308+P313 - ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински 

съвет/помощ. 
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P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / регионални / 

национални / междунорадни разпоредби.  

 

EUH фрази: 

EUH401 - За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба 

 

2.2. Други опасности 

Няма известни, според нашите познания. 

  

 

3. Състав / информация за съставките 
 

СМЕС 

Описание:  Фунгицид, на базата на беналаксил и манкоцеб  

 
Съставка Идентификатори на 

продукта  

Съдържа

ние % 

Класификация 

съгласно Директива 

67/548/ЕЕО 

Класификация съгласно 

Регламент (ЕО) 1272/2008 

(CLP) 

манкоцеб (CAS No) 8018-01-7 

(EC index no) 006-076-00-1 

< 70 Repr.Cat.3; R63 

R43 

N; R50 

Repr. 2, H361d 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

беналаксил 

 

(CAS No) 71626-11-4 

(EC no) 275-728-7 

(EC index no) 616-104-00-X 

< 10 N; R50/53 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Sodium 4,4'-

dihydroxydiphenyl 

sulphonate 

(CAS No) 102958-53-2 < 8 N; R51/53 Aquatic Chronic 2, H411 

 

Допълнителна информация:  Пълнен текст на R и H фразите (виж Раздел 16) 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ 

 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Вдишване  Преместете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е 

преустановено, направете изкуствено дишане. Незабавно 

потърсете медицинска помощ. 

Контакт с кожата Незабавно отмийте с обилно количество вода и свалете 

замърсените дрехи. 

Измийте обилно със сапун и вода. 

Ако се появи зачервяване или дразнене, консултирайте се с лекар.  

Контакт с очите Незабавно промийте с обилно количество вода. 

Консултирайте се с лекар, ако дразненето продължава. 

Поглъщане Ако е небходимо, потърсете медицинска помощ.  

 

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  
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Лечението е симптоматично и поддържащо, в зависимост от симптомите на пациента. 

 

5. Мерки при гасене на пожар 

 

5.1. Средства за гасене на пожар 

Подходящи средства за гасене Въглероден диоксид (СО2), пяна, прах 

Неподходящи средства за гасене Вода (продуктът е опасен за околната среда – 

да не се разрежда) 

 

5.2. Специални опасности произтичащи от веществото или сместа 

Опасни разпадни продукти в случай на 

пожар: 

При горене: Може да се отделят токсични 

пари. 

 

5.3. Съвети за пожарникарите  

Специфични  мерки при гасене на 

пожар 

Изолирайте района. Евакуирайте хората от  

подветрената страна. 

Ограничете разлива на течности чрез насип 

(продуктът е опасен за околната среда). 

Предпазване на пожарникарите Не се опитвайте да гасите пожар без 

подходяща предпазна екипировка. 

Въздушен дихателен апарат. 

Цялостен предпазен костюм. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

 

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

6.1.1. За лица, извън аварийните екипи  

 

Да се избягва контакт с кожата и очите.  

Да не се вдишва прах. 

В случай на голямо разсипване: 

Само квалифицирани лица, с предпазна 

екипировка да участват в почистването. 

6.1.2. За лицата от аварийните екипи Не се опитвайте да предприемате каквито и да 

е действия, без подходяща предпазна 

екипировка. 

За допълнителна информация виж Раздел 8 

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда 

Да не се позволява продуктът да се разлива  в околната среда. 

Ограничете разлива на течности чрез насип (продуктът е опасен за околната среда). 

 

6.3. Методи и средства за ограничаване и почистване  

Събиране Изметете или изсмучете с вакуум разсипаното.  

Да се избягва формирането и разнасянето на 

прах.   

Почистване Измийте с обилно количество вода и детергент 

Друга информация Замърсени материали да се унищожават в 

съответствие с действащите  разпоредби. 
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6.4. Позоваване на други раздели 

За допълнителна информация виж Раздел 13 

 

7. Работа и съхранение 

 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

Мерки за безопасна работа Да се осигури добра вентилация на работното 

място. 

Да се избягва контакт с кожата и очите. 

Да не се вдишва прах.  

Хигиенни мерки Винаги измивайте ръцете след работа с 

продукта. 

Да не се яде, пие и пуши по време на работа. 

Винаги вземайте душ след приключване на 

работа. 

 

7.2.   Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 
Условия на съхранение Съхранявайте продукта 

- в помещения с добра вентилация 

- на хладно 

- далеч от източници на запалване 

- далеч от достъп на деца 

- отделно от храни, напитки и фуражи 

Материал на опаковките Оригинални опаковки 

 

7.3.    Специфични крайни употреби 
Няма налична информация  

 

8. Контрол на експозицията и лични предпазни средства 

 

8.1. Параметри на контрол 

Няма налична допълнителна информация 

 

8.2.   Контрол на експозицията 
Подходящ инженерен  контрол Да се осигури добра вентилация на работното 

място. 

Изсмукване за отстраняване на праха на 

мястото на формирането му.  

Предпазване на дихателните 

пътища 

Филтрираща предпазна маска с филтър за 

пестициди. 

Предпазване на ръцете Нитрил-гума предпазни ръкавици. 

Неопренови гумени ръкавици  

Предпазване на очите Предпазни очила.  

Предпазване на кожата и тялото При работа с големи количества от продукта: 

Непромокаем костюм (Hypalon, Tyvek, Saranex, 

PVC…) 
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Предпазни обувки. 

Друга информация Да се осигури: душ, оборудване за промиване на 

очите 

 

9. Физични и химични свойства 

 

9.1. Информация за основните физични и химични свойства 

Физично състояние твърдо вещество, прах 

Цвят бледо жълт 

Мирис слаб 

Праг на миризма неприложимо 

рН 7,26 (1% водна дисперсия) 

Относителна скорост на изпаряване 

(бутил-ацетат=1) 

неприложимо 

Точка на кипене неприложимо 

Точка на топене неприложимо 

Точка на запалване няма налична информация 

Температура на разпадане неприложимо 

Запалимост (твърдо в-во, газ) няма налична информация 

Граници на експлозия няма налична информация 

Натиск на парите неприложимо 

Относителна плътност на парите 

при 20оС  

неприложимо 

Относителна плътност 0,427 

Разтворимост вода: диспергируем 

Коефициент на разпространение 

октанол/вода Log Pow 

няма налична информация 

Температура на самозапалване 155оС 

Температура на разграждане неприложимо 

Кинематичен вискозитет неприложимо 

Вискозитет динамичен няма налична информация 

Експлозивни свойства не е експлозивен 

Оксидиращи свойства не е окислител 

  

9.2.  Друга информация 

Няма налична допълнителна информация 

 

 

10. Стабилност и реактивоспособност 

 

10.1. Реактивоспособност Според нашите познания, продуктът не 

представлява никакъв специфичен риск при 

нормални условия на употреба. 

10.2. Химическа стабилност 

 

Стабилен при стайна температура и при 

нормални условия на употреба 

10.3. Възможност за опасни 

реакции  

няма, според нашите познания. 
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10.4. Условия, които трябва да се 

избягват  

няма, според нашите познания 

10.5. Несъвместими материали няма, според нашите познания 

10.6. Опасни продукти на 

разпадане 

 

При термално разграждане (пиролиза) се 

отделят: 

Хлороводород, Хлор, Въглеродни оксиди (СО, СО2) 

Циановодород 

 

11. Токсикологична информация 

 

11.3. Информация за токсикологичните ефекти 

 

Остра токсичност: Не е класифициран (На база на наличните данни, не 

отговаря на критериите за класифициране.) 

ГАЛБЕН 8 М 65 

ЛД50 орална (плъх) 4700 мг/кг 

ЛД50 дермална (плъх) >4000 мг/кг 

ЛД50 инхалаторна / 4 ч. (плъх) >5148 мг/л/ 4 часа 

  

Корозивност/дразнен за кожата Не е класифициран (На база на наличните данни, 

не отговаря на критериите за класифициране.) 

 

Сериозно увреждане на 

очите/дразнене 

 

Не е класифициран (На база на наличните данни, 

не отговаря на критериите за класифициране.) 

Слабо дразнещ за очите. 

Сенсибилизация на дихателните 

пътища или кожата 

Може да причини алергична кожна реакция 

Мутагенност за зародишните 

клетки 

Не е класифициран (На база на наличните данни, 

не отговаря на критериите за класифициране) 

Беналаксил: 

Не е отчетен ефект на мутагенност.  

Канцерогенност  Беналаксил: 

Не е отчетен ефект на канцерогенност. 

Репродуктивна токсичност Предполага се, че уврежда плода 

Хронична/отдалечена токсичност: Вреден: опасност отсериозно увреждане на 

здравето при продължителна експозиция при 

поглъщане 

Циперметрин: бързо метаболизиращ се 

Специфична токсичност за 

определени органи (еднократна 

експозиция) 

Не е класифициран (На база на наличните данни, 

не отговаря на критериите за класифициране) 

Специфична токсичност за 

определени органи (повтаряща се 

експозиция) 

Не е класифициран (На база на наличните данни, 

не отговаря на критериите за класифициране) 

Опасност при вдишване Не е класифициран. (Технически е невъзможно да 

се получат данни.)  
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12. Информация за околната среда 

 

12.1. Токсичност  

 

Екология – общо: Силно токсичен за водните организми, може да 

причини дълготраен неблагоприятен ефект във 

водната среда 

 

ГАЛБЕН 8 М 65 

ЛС50 риби 0,81 мг/л (96 ч) 

ЕС50 Daphnia 0,26 мг/л (48 ч) 

EC50 други водни организми 3.7 мг/л (72 ч) 

  

12.2.      Персистентност и разградимост  

ГАЛБЕН 8 М 65 

Персистентност и разградимост Смес на базата на вещества, които не са лесно 

биоразградими. 

  

12.3.     Потенциал за биоакумулиране 

Беналаксил (71626-11-4) 

BCF 57 

log Pow 3,54 (рН = 6,1; 20оС) 

  

Манкоцеб (8018-01-7) 

log Pow 1,33 

  

12.4. Подвижност в почвата  

Беналаксил (71626-11-4) 

Екология - почва Продуктът не е мобилен в почвата. 

  

12.5.  Резултати от оценката на PBT и vPvB  

Няма допълнителна информация. 

 

12.6.  Други вредни въздействия 
Няма допълнителна информация. 

 

13. Третиране на отпадъците 

 

13.1. Методи за третиране на отпадъците 

Метод за третиране на 

отпадъците 

Изхвърлянето в реки и канализацията е забранено. 

Да се унищожава в съответствие с действащите 

местни разпоредби. Да се изгаря в лицензирани 

инсинератори. 

Препоръки за третиране на 

отпадъците 

Мръсните опаковки не може да се третират като 

нормален отпадък. Да се предават на фирми, 

лицензирани за унищожаване на такъв вид 
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отпадъци. Празните опаковки да не се използват 

повторно.   

Допълнителна информация Обръща се внимание на потребителя, че е възможно 

наличието на специфични европейски, национални 

или локални разпоредби, относно третирането на 

отпадъците. 

 

 

14. Информация за транспортиране 

 

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Номер по списъка на ООН  (ADR, 

IATA, IMDG) 

3077 

14.2. Точното наименование на 

пратката при транспорт 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Benalaxyl (71626-

11-4) Mancozeb (8018-01-7)), 9, III, (E) 

14.3. Клас на опасност при транспорт 9 

 
14.4. Опаковъчна група (ADR, IATA, 

IMDG) 

ІІІ 

14.5. Опасности за околната среда 

 
Опасно за околната среда 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

14.6.1. Сухоземен транспорт 

Идентификационен номер за опасност 

(Kemler No.) 

Класификационен код (ADR) 

 

Оранжеви табели 

 

 

 

Код за ограничение при преминаване  през 

тунели 

Excepted quantities (ADR) 

 

14.6.2. Транспорт по море 

MFAG-No 

 

 

90 

 

М7 

 

 
 

E 

 

E1 

 

 

171 
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14.6.3. Транспорт по въздух 

Няма допълнителна информация 

 

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

и Кодекса IBC 
Неприложимо. 

 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 

 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 

относно безопасността, здравето и околната среда 

15.1.1. Законодателство на ЕО 

Няма налична допълнителна информация. 
 

15.1.2. Национални разпоредби 

Няма налична допълнителна информация. 
 

15.2.   Оценка на безопасност на химично вещество или смес  

Оценка за безопасността на химичното вещество в съответствие с чл.14 от Регламент 

ЕО 1907/2006 не се изисква, тъй като чл.15 от същия Регламент се прилага 
 

 

16. Друга информация 
 

Друга информация Galben и FMC са регистрирани търговски марки на FMC Corporation. 
 

Пълен текст на R-, H- и EUH-фразите: 

Aquatic Acute 1  Опасно за водната среда – Остра опасност, Категория 1  

Aquatic Chronic 1  Опасно за водната среда - Хронична опасност, Категория 1  

Aquatic Chronic 2  Опасно за водната среда – Хронична опасност, Категория 2  

Repr. 2  Токсичност за репродукцията, Категория 2  

Skin Sens. 1  Сенсибилизация - Кожа, категория 1  

H317  Може да причини алергична кожна реакция 

H361d  Предполага се, че уврежда плода 

H400  Силно токсичен за водните организми  

H410  Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

H411  Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

R43  Възможна е сенсибилизация при кантакт с кожата 

R50  Силно токсичен за водни организми 

R50/53  Силно токсичен за водните организми, може да причини дълготрайни 

неблагоприятни ефекти във водната среда 

R63  Възможен риск от увреждане на плода при бременност 

N  Опасен за околната среда  

Xi  Дразнещ  

 
Тази информация се базира на нашите познания към момента и е предназначена да опише 

продукта само за целите на изискванията отнасящи се до здравето, безопасността и околната 

среда. Поради това не ще бъде тълкувана, като гарантираща каквито и да било специфични 

свойства на продукта. 


