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РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото / сместа и на фирмата  / 
предприятието
1.1 Идентификатори на продукта
Търговското наименование: NUPRID 200 SL  Наименование на веществото: CA2594
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се 
препоръчват  Използването на Вещество / сместа :
 Инсектицид
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Фирма: Nufarm S.A.S
28 булевард Zéphirin Camélinat 
92230 Gennevilliers
Телефон: +330140855050
Факс: +330147922545
 FDS@fr.nufarm.com
1.4 Телефонен номер при спешни случаи
Nufarm S.A.S. : +33 1 40 85 51 15 
РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
2.1 Класифициране на веществото или сместа
Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)
Корозия / дразнене на кожата, Категория 2,      H315: Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно дразнене на очите увреждане /        H318: Предизвиква   сериозно 
увреждане на очите
    Дразнене на очите  Категория 1                                                                    .
Остра токсичност за водната среда, Категория 1,   H400: Силно токсичен за водните 
организми.
Хронична токсичност за водната среда Категория 1, H410: Силно токсичен за водните 
организми, 
                                                                                                 с дълготраен  ефект 
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Класификация (67/548 / ЕИО, 1999/45 / ЕО)
                                                                    R36: Дразни очите.
                                                                    R38: Дразни кожата.

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



да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната
заобикаляща среда.

                                                                    R57: Токсичен за пчелите

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност:                     
Сигнална дума  : Опасност
Предупреждения за опасност : H315 Предизвиква дразнене на кожата.
                                                            H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
                                                             H410 Силно токсичен за водните организми, с 
дълготраен
                                                                  ефект.
Препоръки за безопасност  : Предотвратяване:
                                                        P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
                                                        P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазни 
средства за очите /  
                                                         лицето
                                                        Действия :
                                                        P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте 
обилно със сапун и
                                                        вода.
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                                                   P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: 
Промивайте внимателно с
                                                         вода в продължение на няколко минути. Премахване 
на контактни
                                                      лещи, ако има такива и е лесно да се направи. 
Продължавай изплакването .
                                               P362 се освободете от заразените дрехи и изперете      
преди повторна    употреба.
                                           P391 Съберете разлятото.
                                                 Съхранение:               P405 Да се съхранява под ключ.
                                                  Изхвърляне:
                                                                                          P501 Изхвърлете 
съдържанието /опаковката  чрез 
                                                                         лицензирано  предприятие за 
обезвреждане на отпадъците.

Допълнителни обозначения:



EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, в 
съответствие с инструкциите за употреба.SPe8 Опасен за пчели За  защита на пчелите 
и други опрашващи насекоми  да не се пръскат културите  по време на цъфтеж. / не се 
използва, когато пчелите са активно хранещи се  / Премахване или покриване на 
пчелни кошери по време на приложение./ не се прилага, когато са налице цъфтящи 
плевели / Премахване на плевелите  преди цъфтежа.

2.3 Други опасности
Химическа безопасност за оценка не е необходима за тази смес.

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките
3.2 Смеси
Химическо естество: 

                       Разтворим концентрат (SL)
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Опасни съставки
Химическо 
наименование  

CAS-No. 
EC-No. 
Регистрационен 
номер  

Класификация 
(67/548/EEC) 

Класификация
(Регламент (EC) 
No 1272/2008) 

Концентрация [%] 

Imidacloprid 138261-41-3 Xn; R22 
N; R50-R53 

Acute Tox. 4; H302 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

17,95 % 

dialkyl 
sulfosuccinate 
sodium salt 

577-11-7 
209-406-4 

Xi; R38-R41 Eye Dam. 1; H318 
Skin Irrit. 2; H315 

5% - 10% 

Cyclohexanone 108-94-1 
203-631-1 
01- 2119453616- 
35-XXXX 

Xn; R20/21/22 
Xi; R38 
R41 

Flam. Liq. 3; H226 
Acute Tox. 4; H332 
Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 

10% - 20% 

За пълния текст на R фразите, споменати в тази раздел, виж раздел 16.
За пълният текст на предупрежденията за опасност включени в тази раздел, виж 
раздел 16.
РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1 Описание на мерките за първа помощ
В случай на вдишване                                   : Изведете на чист въздух.
В случай на контакт с кожата                      : Незабавно да се съблече цялото замърсено 
облекло.



                                                                            Измийте незабавно засегнатите части 
обилно с вода и
                                                                              сапун.
В случай на контакт с очите                          : изплакнете обилно с вода в продължение 
на поне 15 минути.
                                                                                 Дръжте очите широко отворени, докато 
изплаквате.
                                                                                Ако очното раздразнение продължава, 
консултирайте се със 
                                                                                специалист.
При поглъщане                                                 : Почистете устната кухина с вода.
                                                                                НЕ предизвиквайте повръщане.
                                                                               При поглъщане да се потърси незабавно 
медицинска помощ и  
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                                                                                да се покаже  опаковката или етикета.
4.2 Най-съществени симптоми и ефекти остри и хронични 
Симптоми                                                                : Няма налична информация.
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 
специално лечение
Лечение                                                                       : Симптоматично лечение

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1 Средства за гасене
Подходящи средства за гасене: Водна струя, сух прах, пяна, въглероден двуокис (CO2)
Неподходящи пожарогасителни средства  : Силна водна струя
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Специфични опасности при
Пожарогасене         : Тъй като продуктът съдържа запалими органични компоненти, 
пожар
                                        ще предизвика гъст, черен дим, съдържащ опасни
                                        продукти на горенето (виж раздел 10). Излагането на
                                        продукти на разлагането може да бъде опасно за здравето. в
                                            случай на пожар (СОХ) може да се образува.
Опасни  продукти при  горене                            :
5.3 Съвети за пожарникарите
Специални предпазни средства
за пожарникарите                        : Използвайте лични предпазни средства. В случай на 
пожар носете
                                                              автономен дихателен апарат.
Допълнителна информация:           Стандартна процедура при химически пожари. 
Събирайте      
                                                               замърсената вода от гасенето отделно. Тя не 
трябва да бъде
                                                                изпускана  в канализацията.



РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Лични предпазни мерки                            : Да се приложат предпазните мерки, дадени в 
раздели 7 и 8.
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                                                                        Никога не се връща  разлятото в оригинални 
опаковки за 
                                                                         повторна употреба.
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда
Предпазни мерки за околната среда              : Не отмивайте в повърхностни води или в 
отходната
                                                                                      канализация.
                                                                        Ако продуктът замърси реки и езера или 
канали ,да се
                                                                           информират съответните органи.
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване
Методи за почистване                      : Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр 
пясък, универсално
                                                                               свързващо вещество, ...).
                                                                    Да се борави и да се транспортират   правилно 
означени съдове.
6.4 Позоваване на други раздели
За лична защита вижте раздел 8.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа
Упътвания за безопасна употреба       : Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат 
забранявани в
                                                                               областта на приложение. За лична 
защита вижте раздел 8.
Хигиенни мерки                                           : Свалете и изперете замърсеното облекло и 
ръкавици,
                                                                            включително отвътре, преди повторна 
употреба. Измийте 
                                                                            ръцете преди почивка и в края на 
работния ден.
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително  несъвместимости
Изисквания за съхранение
зони и контейнери                                     : Дръжте далеч от деца. Да се съхранява в 
оригиналната опаковка.  
                                                                            Да се съхранява в добре проветриво 
място.
Указания при общо съхранение                     : Да се пази от храни, напитки и храни за 
животни.
7.3 Специфични употреби  



Специфична употреба (и): няма
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__________________________________________________________________________
____________
РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства
8.1 Параметри на контрол

Компоненти CAS-No. Тип стойности 
(форми на 
експозиция ) 

Контролни 
прараметри  

Актуализация Основа 

Cyclohexanone 108-94-1 TWA 10 ppm 2005-04-06 GB EH40 

Допълнителна 
информация

Кожа : Може да бъде поет през кожата. Определените вещества са 
тези, за които има опасения, че дермална абсорбция, ще доведе 
до системна токсичност

TWA 10 ppm 
40,8 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC 

Допълнителна 
информация

кожата: Идентифицира възможност за значително поглъщане през 
кожата  Насочване 

STEL 20 ppm 
81,6 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC STEL 

Допълнителна 
информация

Идентифицира възможност за значително поглъщане през кожата 
Посочване

STEL 20 ppm 2005-04-06 GB EH40 STEL 

Допълнителна 
информация

кожа: Може да бъде поет през кожата. Определените вещества са тези, за които има 
опасения, че дермална абсорбция, ще доведе до системна токсичност.

8.2 Контрол на експозицията
Лични предпазни средства
Защита на очите                                             : Защитни очила
Защита на ръцете
Материал                                                          :    нитрилни ръкавици
Защита на кожата и тялото                            : облекло с  дълги ръкави 
Контрол на експозицията на околната среда
Общи указания                                 : Не отмивайте в повърхностни води или в отходната 
канализация.
                                                                Ако продуктът замърси реки и езера или канали, 
информирайте
                                                              съответните органи.
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РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства
Външен вид                                             :         течност
                                                                              бистра
Цвят                                                              : светло жълт
Мирис                                                          : няма данни
 Праг на мириса                                                         : няма информация
рН                                       : 5,2 - 6,8, рН на 1% воден разтвор на разреждане
Точка на топене / диапазон: не е определено
                                  144 ° C Активно вещество
Точка на кипене / интервал на кипене: разлагане: разлага се  под точката на кипене.
Точка на възпламеняване                                    :> 70 ° C
Скорост на изпарение                                         : не е приложимо
Запалимост (твърдо вещество, газ)                  : не е приложимо
Долна граница на експлозия                              : няма данни
Горна граница на експлозия                               : няма данни
Налягане на парите                                                : пренебрежимо
Относителна плътност на парите                        : не е приложимо
Относителна плътност                                            : няма информация
Плътност                                                                    : 1,12 г / см3 при 20 ° С
                                                                                 Метод    : OECD Указание за тестване 
109
Обемна плътност                                           : не е приложимо
Разтворимост във вода                                   : 613 мг / л Тест на активната съставка
                                                                                  при 20 ° С
                                                                                   рН: 5,5

                                                                                 607 мг / л Тест на активната съставка
                                                                                   при 20 ° С                                                 
                                                                                   рН: 4
                                                                             601 мг / л Тест на активната съставка   
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                                                                      при 20 ° С
                                                                               рН: 9
Други разтворители                                : 50 г / л Тест на активната съставка
                                                                         Средно : ацетон
Коефициент на разпределение                : n- октанол /вода
                                                                                Iog Pow : 0,57
                                                                             Тест на активната съставка
Температура на възпламеняване                    : няма данни
Термично разлагане                                             : няма информация
Вискозитет, динамичен                                      : не е определено
Вискозитет, кинематиченн                                  : няма данни



Свойства на експлозията                                : не е взривоопасен
Оксидиращи свойства                         : Субстанцията или сместа не е класифицирана 
като окислител.
9.2 Друга информация
Няма
__________________________________________________________________________
________________
РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1 Реактивност
Устойчив при препоръчаните условия за съхранение.
10.2 Химична стабилност
Стабилен при нормални условия.
10.3 Възможност за опасни реакции
Опасни реакции: Не са известни при правилна употреба опасни реакции.
10.4 Условия, които трябва да се избягват
Трябва да се избягват: Няма разлагане ако се съхранява и използва по 
предназначение.
10.5 Несъвместими материали
Материали които  да се избягват: няма информация
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10.6 Опасни продукти на разпадане
Опасно разлагане    продукти  : Няма информация
Друга информация        : няма информация
РАЗДЕЛ 11: Данни за токсикологията
11.1 Информация за токсикологичните ефекти
Препарат

Остра орална токсичност                                : LD50 плъх:> 2.000 мг / кг
                                                                              Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
Остра токсичност при вдишване                   : LC50 плъх:> 7,63 мг / л
                                                                                 Време на експонация: 4 часа
                                                                                Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
Остра дермална токсичност                            : LD50 плъх:> 2.000 мг / кг
                                                                                 Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
Кожна  корозия / дразнене на кожата          : Дразни кожата.
Сериозно увреждане на очите /раздразнение : Дразни очите.
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата  : Класификация: Не съдържа 
вещество,  
                                                                                    Класифицирано като 
сенсибилизиращо.



STOT - еднократна експозиция:  Забележки: няма данни
STOT - повтаряща се експозиция : Забележки: няма данни
Компоненти                   :  имидаклоприд:
Остра орална токсичност         : LD50 плъх: приблизително 500 мг / кг
                                                          Метод: OECD Указание за тестване 401
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                                                      LD50 мишка: 131 мг / кг

Остра токсичност при вдишване     : LC50 плъх:> 5,33 мг / л
                                                              Време на експонация: 4 часа
                                                             Метод: OECD Указание за тестване 403
Остра дермална токсичност          : LD50 плъх:> 5.000 мг / кг
                                                                Метод: OECD Указание за тестване 402
  Корозия / дразнене на кожата  : Видове: заек
                                                              Резултат: Не дразни кожата
                                                             Метод: OECD Указание за тестване 404
Сериозно увреждане на очите /раздразнение : Видове: заек
                                                            Резултат: Не дразни очите
                                                         Метод: OECD Указание за тестване 405
Сенсибилизация на 
дихателните пътища или кожата
                                                                : Резултат: Не причинява  сенсибилизация.
                                                                   Метод: OECD Указание за тестване 406
Канцерогенност:                                  Видове : Не е канцерогенен
Репродуктивна токсичност:               Видове : плъх
                                                                    NOAEL: 20 мг / кг
Тератогенност:                                     Видове: плъх
                                                                 30 мг / кг
                                                                  Видове: заек
                                                                  8 мг / кг
Допълнителна информация             : Мутагенност
                                                  Въз основа на наличните данни критериите за 
класифициране не са изпълнен.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) No. 453/2010
NUPRID 200 SL
Версия 3.0           Ревизия Дата 04.07.2014                                Дата на Печат 07.04.2014

РАЗДЕЛ 12: Информация за околната среда
12.1 Токсичност



продукт:
Токсичност за риби               :LC50 (Oncorhynchus пъстърва (дъгова пъстърва)):> 100 
мг / л
                                                        Време на експозиция: 96 часа
                                                       Тест вещество: По аналогия с подобен продукт
Токсичен за дафня и други
водни безгръбначни                     : EC50 (водни бълхи (Water бълха)):> 524,9 мг / л
                                                           Време на експонация: 48 часа
                                                        Тест вещество: По аналогия с подобен продукт
Токсичност за водорасли                    : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 74,3 мг / л
                                                                        Време на експозиция: 72 часа
                                                       Тест вещество: По аналогия с подобен продукт
Токсичен за дафня и други
водни безгръбначни(Хронична токсичност)       : EC50: 0,0184 мг / л
                                                                                           Време на експонация: 28 дни
                                                                                            Видове: Chironomus riparius
                                                                                   Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
Токсичност за наземни организми                          : LC50: 74,1 мг / кг
                                                                                  Продължителност на експозицията: 14 
дни 
                                                                               Видове: Eisenia fetida (земни червеи)
                                                                            Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
                                                                             LD50: 0110 мкг имидаклоприд / пчела, 
орално
                                                                             Видове: Apis Mellifera (пчели)
                                                                               Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
                                                                                 LD50: 0113 мкг имидаклоприд / пчела, 
контакт
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                                                                              Видове: Apis Mellifera (пчели)
                                                                              Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
                                                                                 LD50: 0046 мкг имидаклоприд / пчела, 
орално
                                                                                  Видове: земна пчела
                                                                              Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
                                                                            LD50: 0830 мкг имидаклоприд / пчела, 
контакт
                                                                               Видове: земна пчела



                                                                              Тест вещество: По аналогия с подобен 
продукт
Компоненти:
имидаклоприд:
Токсичност за риби             LC50 (Cyprinodon variegatus (дребната рибка)): 161мг / л
                                                     Време на експозиция: 96 часа
                                                     Метод: OECD Указание за тестване 203

Токсичен за дафня и други
водни безгръбначни                  : EC50 (водни бълхи (Water бълха)): 85 мг / л
                                                             Време на експозиция: 48 часа
                                                               Метод: OECD Указание за тестване 202

Токсичност за водорасли:               EbC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 мг / л
                                                               Време на експозиция: 72 ч
                                                               Метод: OECD Указание за тестване 201
Токсичен за дафня и други
водни безгръбначни
(Хронична токсичност)                 : LC50: 0,0552 мг / л
                                                             Време на експонация: 24 часа
                                                             Видове: Chironomus riparius
Токсичност за наземни организми    : LD50: 0,0037 g / пчела, орално
                                                                         Видове: Apis Mellifera (пчели)
                                                                       LD50: 0081 мкг / пчела, контакт
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                                                              Видове: Apis Mellifera (пчели)

12.2 Устойчивост и разградимост
продукт:
Биоразградимост                                   : няма данни
Физикохимична разградимост          : Няма информация
Компоненти:
имидаклоприд:
Биоразградимост                             : Не е лесно биоразградим
Стабилност в почва                                      : DT50
                                                                  Продължителност на разсейване :: 106-193 г
12.3 Потенциал за биоакумулиране
продукт:
Биоакумулиране                                                  : няма данни
Компоненти: 
имидаклоприд:
Биоакумулиране                                   : Не биоакумулира.
Коефициент на разпределение: n- октанол /вода  : log Pow :0,57
12.4 Подвижност  в почвата
продукт:
Мобилност                                                       : няма данни



12.5 Резултати от оценката PBTи    vPvB
продукт:
Оценка                             : Химическа безопасност за оценка не е необходима за тази 
смес.
12.6 Други неблагоприятни ефекти
продукт:
Допълнителна екологична
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Информация                                   : Не са известни други неблагоприятни ефекти върху 
околната среда

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
13.1 Методи за третиране на отпадъци
Продукт                                             : Да не се изпуска в канализацията.
                                                               Изхвърлете в съответствие с местните 
разпоредби.
Замърсените опаковки                      : Да не се използват повторно празните контейнери.
                                                                Изхвърляйте празните опаковки чрез 
лицензирани  фирми   

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране
14.1 Номер по UN
ADR                                       : 3082
IMDG                                     : 3082
IATA                                        : 3082
14.2 Точното име на пратката
ADR                                    : ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА течен,
                                             N.O.S. (Имидаклоприд)
IMDG                                         : ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА течност ,
                                                   N.O.S.
IATA                                      : ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА течност,
                                                N.O.S.
14.3 Клас риск при транспортиране 
ADR                                                                     : 9
IMDG                                                                  : 9
IATA                                                                     : 9
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14.4 Опаковъчна група
ADR
Идентификационен номер за опасност         : 90
Етикети                                                                      : 9
Тунел ограничение код                                           : (E)
IMDG
Опаковъчна група:                                                 III
Етикети                                                                    : 9
EmS номер                                                            : F-A, S-F
IATA
група опаковка                                                   : III
Етикети                                                                    : 9
14.5 Опасности за околната среда
ADR
Опасно за околната среда                                     : да
IMDG
Морски замърсител                                                  : да
IATA
Опасно за околната среда                                      : да
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите
За лична защита вижте раздел 8.
14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 
73/78 и Кодекса IBC
Забележки                                              : неприложимо

РАЗДЕЛ 15: Информация за наредбите
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15.1 безопасността, здравето и околната среда / законодателство Специфични за 
веществото или сместа
15.2    Оценка за химическа безопасност
 Оценка за химическа безопасност не е необходима за тази смес
РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Пълен текст на R-фрази
Acute Tox.                       Остра токсичност
Остра водна                     Остра токсичност за водната среда
Aquatic Chronic                      Хронична токсичност за водната среда
Повр. очите                          Сериозно увреждане на очите
Зап. Теч.                                   запалими течности
R20 / 21/22                             Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при 
поглъщане.
R22                                            Вреден при поглъщане.
R38                                                Дразни кожата.



Пълният текст на H-Приложенията
H226                                         Запалими течността и парите .
H302                                         Вреден при поглъщане.
H315                                           Предизвиква дразнене на кожата.
H318                                          Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H332                                           Вреден при вдишване.
H400                                             Силно токсичен за водните организми.
H410                                             Силно токсичен за водните организми, с дълготраен 
ефект.
Допълнителна информация
Друга информация: Моля, имайте предвид Конвенцията използвани в този документ за
десетични точки и запетаи за числени стойности е както стана ясно от примера: 2,000 е 
две (до 3 десетични места), а не две хиляди, докато 1.000 е хиляда и не 1 (до 3 знака 
след десетичната запетая)
Тази версия замества всички предишни версии.
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Промените са посочени в лявото поле от: II

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност е вярна 
доколкото ни е известно,  базирана на информацията  и разбиранията ни към момента 
на публикуването му. Предоставената информация е предназначена само за указания 
за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспорт и отстраняване и 
унищожаване  и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. 
Информацията се отнася само за дадения материал  и предназначение и не може да 
бъде валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други 
процеси, освен ако не е посочено  в текста.


