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SINOON
 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

СИНСТАР 
Синон Корпорейшън ИЛБ Информационна бланка № AFF31-B25SC02 

Дата на издаване: 2 март 2015 Редакция: 27 април 2015 Версия: 02 
Съгласно Директива 2003/82/EC, Регламент (ЕК) No 1272/2008, (ЕК) No 790/2009 и (ЕС) No 

286/2011 
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 
1.1. Идентификатори на продукта:  
Име на продукта: SINSTAR 
Химично наименование: Метил (E)-2-[2-[6-(2-цианофенокси)пиримидин-4-илокси]фенил]-3-
метокси пропеноат 
Име по ISO: Азоксистробин 
Емпирична формула: C22H17N3O5 
Молекулна маса: 403.39 
Тип на формулацията: Суспензионен концентрат 
 
1.2. Идентифицирани употреби:  
Може да бъде разрешен единствено за употреба като фунгицид.  
 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:  
Производител / Доставчик: Синон Корпорейшън (главен офис): 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Road, 
Taichung, Taiwan, R.O.C., Тел.: 886-4-2372 6181 
E-mail на компетентното лице, отговорно за ИЛБ: 
sntw@sinon.com 
Офис в Европа 
SINON EU GmbH, Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf), D-22359, Hamburg, Germany. 
Tel: +49-40-6599 5039 Fax: +49-40-6599 5158 
E-mail: sinoneu@aol.com 
 
1.4.Телефон за връзка при спешни случаи:  
+ 886-4-26934261  
За България: 
Национален токсикологичен информационен център, 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" 
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg 
 
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 
2.1. Класификация на веществото/сместа 
2.1.1 Класификация съгласно Регламент (ЕК) No. 1272/2008 [CLP/GHS]: 
Опасно за водната среда, остра опасност, Категория 1, Н400 

mailto:sntw@sinon.com
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Опасно за водната среда, хронична опасност, Категория 1, Н410 
2.1.2 Класификация съгласно Директива 1999/45/EC: 
Този продукт не е класифициран за клас на опасност съгласно Директива 1999/45/EC. 
 
2.2. Елементи на етикета: 
Етикетиране съгласно Регламент (ЕК) No. 1272/2008 [CLP/GHS] 
Пиктограма за опасност: 

 
Сигнална дума: 
Внимание 
Предупреждения за опасност: 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
H410 Силно токсичен за водни 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 правилата за опасни отпадъци  
 
2.3. Други опасности: 
Няма налична информация 
 
3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
 

Индекс No. EC No. CAS No. Име Съдържание Класификация 

607-256-00-8 - 131860-33-8 Азоксистробин 250 g/l 

Остра токсичност 3 

Водна токсичност  1 

Водна хронична 1 

H331 

H400 

H410 

 500-221-7 68551-12-2 
Alcohols, C12-16, 

ethoxylated 
Ниско 

Остра токсичност  4 

Увреждане на очите 1 

Водна хронична 3 

H302 

H318 

H412 

613-088-00-6 220-120-9 2634-33-5 

1,2-benzisothiazol- 

3(2H)-one 

(BIT) 

Ниско 

Остра токсичност 4 

Дразнене на кожата 2 

Увреждане на очите 1 

Кожна чувствителност 1 

Водна остра 1 

H302 

H315 

H318 

H317 

H400 

Високо: >30%; Средно: 10-30%; Ниско 1-10%; Много ниско: <1% 
Виж секция 16 за пълния текст на H-фразите посочени горе. 
 
4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ  
 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 
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Основен съвет: В случай на инцидент или ако се почувствате зле, незабавно потърсете 
медицински съвет. 
При поглъщане: Изплакнете устата с вода. Давайте много вода за пиене. Ако се появи 
повръщане, дайте още вода. Потърсете медицинска помощ. 
При вдишване: Преместете засегнатия човек на свеж въздух. Отстранете замърсените дрехи и 
разхлабете останалите дрехи. Позволете на пострадалия да заеме удобна позиция и го пазете 
топъл. Оставете го в покой докато се възстанови напълно. Потърсете лекарска помощ, ако 
симптомите продължават. 
При контакт с очите: Незабавно промийте с обилно количество вода за 15 минути. Клепачите 
да се държат отворени. Потърсете медицинска помощ. 
При контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи и измийте старателно засегнатите зони 
със сапун и вода. Ако се появи дразнене, потърсете медицинска помощ.  
 
4.2. Най-важни симптоми и ефекти, остри и настъпващи по-късно. 
Няма налична информация. 
 
4.3. Указания при необходимост от неотложни медицински грижи и специално лечение. 
Съвети за медицинско лечение: 
Основно лечение: Установете проходимостта на дихателните пътища. Приложете вакуум, ако е 
необходимо. Следете за признаци на дихателна недостатъчност и приложете асистирана 
вентилация, ако е необходимо. Приложете кислород чрез без ребридерна маска при 10-15 
л/мин. Наблюдавайте за белодробен оток и лекувайте, ако е необходимо. Не използвайте 
антиеметици. 
Продължаващо лечение: Приложете оротрахеална или назотрахеалната интубация за контрол 
на дихателните пътища на пациент, който е в безсъзнание, има тежък белодробен оток или е в 
респираторен арест. Апликация на вентилация с позитивно налягане с апарат „маска чанта 
клапан“ може да бъде полезно. Следете сърдечния ритъм и лекувайте аритмиите, колкото е 
необходимо. 
Специфично лечение: Няма специфичен антидот при експозиция на фунгициди, съдържащи 
стробилурин. Лечението е симптоматично и  поддържащо. 
 
5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 
5.1. Средства за гасене: 
Използвайте водна струя, въглероден двуокис, сух химически прах, или устойчива на алкохол 
пяна. 
 
5.2.  Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
При пожар могат да се отделят дразнещи, корозивни и/или токсични газове. 
 
5.3. Съвети за пожарникарите 
Инструкции за борба с пожара: Не позволявайте водата, използвана при гасенето на пожара 
да проникне в канализацията. 
Специално предпазно облекло за пожарникарите: Носете личен дихателен апарат и 
предпазни дрехи, за да предотвратите контакт с кожата и очите. 
 
6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЕН РАЗЛИВ НА ПРОДУКТА 
 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 
Осигурете подходяща лична защита по време на отстраняване на разлива. Това означава да 
носите очила, устойчиви на химикали ръкавици, ботуши и гащеризон. 
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6.2. Предпазни мерки за околната среда: Не допускайте на водата, използвана за измиване да 
проникне в повърхностните водни източници. Избягвайте замърсяването на околната среда. 
6.3. Методи и материали за съхранение на отпадъците и почистване: 
(1) Дръжте далече всички минувачи. 
(2) Носете гащеризони и ръкавици от PVC. 
(3) Местете течащи контейнери така че да намалите бъдещи течове. 
(4) Ограничавайте и абсорбирайте разлива с абсорбиращи материали (например пясък, почва, 
диатомит или вермикулит). 
(5) Съберете абсорбирания разлив в бидони. 
(6) Обеззаразете мястото на разлива с детергент и вода, изплакнете с възможно най-малко 
количество вода. 
(7) Замърсените материали да се третират съгласно изискванията на местните власти. 
 
7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
7.1. Препоръки за безопасна работа: 
Избягвайте контакт с очите и кожата. Не вдишвайте аерозолите. Измивайте ръцете след работа 
с продукта. 
 
7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости: 
Съхранявайте в плътно затворени оригинални опаковки, на сухо и сигурно място, далече от 
торове, семена, фураж и храна. Съхранявайте на места без достъп на пряка слънчева светлина. 
Да се съхранява на места недостъпни за деца, неоторизирани лица и животни.  
 
7.3. Специфични крайни употреби: 
Не са налични 
 
8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИИ СРЕДСТВА 
 
8.1. Контролни параметри: 

Компоненти Граници на експозиция Тип на границите на 
експозиция 

Азоксистробин 2 мг/м3 TWA 

 
8.2. Контрол на експозицията: 
8.2.1. Инженерни мерки: 
Осигурете адекватна вентилация, особено в затворени помещения. 
8.2.2. Лични предпазни средства: 
Защита на дихателните пътища: Официално одобрен респиратор. 
Защита на ръцете: Съвместими ръкавици, устойчиви на химикали. 
Защита на очите: Очила, предпазващи от изпръскване с химикали. 
Защита на кожата: Избягвайте контакт като носите подходящи защитни дрехи. Отстранявайте 
замърсените дрехи и ги изпирайте преди повторно обличане. 
8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: 
На работното място: Осигурената вентилация трябва да е достатъчна, така че 
концентрацията на компонентите във въздуха да се контролира под стандартите на 
експозицията, определени за работното място. Дръжте контейнерите затворени, когато не се 
употребяват. Няма специални изисквания. Продуктът се използва на открито. 
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9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
9.1. Информация за основните физични и химични свойства 
Външен вид: бяла до светло жълта вискозна течност 
Мирис: слаб характерен мирис 
Праг на мириса: няма данни 
pH: 6~8 (1% w/v) 
Точка на топене: не е приложимо 
Точка на кипене: няма данни 
Точка на запалване: няма точка на запалване 
Скорост на изпарение: няма данни  
Запалимост (твърдо вещество, газ): не е приложимо 
Горна / долна граница на възпламеняване или експлозивни граници: няма данни 
Налягане на пари: 1.1×10-7 Pa (20oC)(Tech.) 
Плътност на пари: няма данни 
Относителна плътност: прибл. 1.074 
Разтворимост: диспергируем 
Коефициент на разпределение октанол/вода (Log Kow): няма данни 
Температура на самозапалване: 645oC 
Температура на разлагане: няма данни 
Вискозитет: няма данни 
Експлозивни свойства: не е експлозивен 
Оксидиращи свойства: съвместим с вода, моноамониев фосфат, железен прах и керосин; но 
несъвместими с калиев перманганат. 
 
9.2. Друга информация. 
Няма налична информация. 
 
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 
10.1. Реактивност: 
Сместа не е реактивна при нормални условия на употреба. 
 
10.2. Химична стабилност: 
Сместа е стабилна при нормални температури и налягане. 
 
10.3. Възможност за опасни реакции: 
При нормални условия на съхранение и употреба, няма опасни реакции. 
 
10.4. Условия, които трябва да се избягват: 
Не са известни. 
 
10.5. Несъвместими материали: 
Не са известни. 
 
10.6. Опасни продукти на разпадне: 
Не са известни. 
 
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
11.1. Остра токсичност (приблизителна / изчислена): 
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Орална: LD50 за плъхове 2,500 мг/кг 
Дермална: LD50 за плъхове >4,000 мг/кг 
Инхалаторна: LC50 (4 ч, само през носа) за плъхове >2.089 мг/л 
Дразнене на очите: не дразни очите (зайци) 
Дразнене на кожата: не дразни кожата (зайци) 
Кожна чувствителност: Не предизвиква кожна чувствителност при морски свинчета  
 
11.2. Хронична токсичност: 
NOEL (2 г) за плъхове 18 мг/кг т.м. дневно 
 
11.3. Мутагенна токсичност: 
Сместа не е генотоксична, канцерогенна или невротоксична; азоксистробин няма ефект върху  
показателите на фертилитета, нито върху развитието на ембриона и младия индивид.  
 
12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
12.1. Екотоксичност: 
Птици: Остра орална LD50  при японски пътпъдък (Coturnix coturnix japonica) 2706.8 мг/кг. 
Риби: LC50  (96 ч) при рибки зебра (Danio rerio) 5.66 мг/л. 
Дафния: EC50 (48 ч) при Daphnia similis 0.606 мг/л. 
Водорасли: EC50 (72 ч) за сладководни зелени водорасли (Pseudokirchneriella subcapitata) 1.14 
мг/л 
Пчели: Контактна LD50 за медоносни пчели (Apis mellifera) >100 μг/пчела 
 
12.2. Устойчивост и разградимост: 
Азоксистробин е умерено устойчив в почва при отсъствие на светлина. 
 
12.3. Потенциал за биоакумулиране 
Очакваният фактор за биоконцентрация (BCF) - 17, предполага нисък потенциал за 
биоконцентрация при водни организми. 
 
12.4. Преносимост в почва: 
Очаква се азоксистробин да има ниска мобилност в почвата и да се адсорбира от неразтворени 
вещества и седименти във водата. 
 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: 
Сместа не съдържа субстанции, които са оценени като PBT или vPvB. 
 
12.6. Други нежелани ефекти: 
Няма налична информация. 
 
13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
13.1. Методи за третиране на отпадъците 
Трябва да бъдат изгорени в инсенератор. Когато няма достъпен  инсенератор, да се заровят в 
одобрено сметището или в район, където няма риск от замърсяване на почвата или  
повърхностните води. Изхвърлете в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове. 
 
14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
IMDG: 



Страница 7 от 8 

 

14.1. номер по ООН: 3082 
14.2. Точно име на пратката по ООН: ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, N.O.S. 
(съдържа Азоксистробин) 
14.3. Клас за опасност : 9 
14.4. Опаковъчна група: III 
14.5. Опасност за околната среда: Морски замърсител 
 
IATA: 
14.1 номер по ООН: 3082 
14.2 Точно име на пратката по ООН: ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, N.O.S. 
(съдържа Азоксистробин) 
14.3. Клас за опасност : 9 
14.4. Опаковъчна група: III  
14.5 Опасност за околната среда:  Опасен за околната среда 
 
15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
 
15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 
безопасността, здравето и околната среда 
Няма налична допълнителна информация 
 
15.2. Оценка на безопасността на химикала 
Няма налична допълнителна информация 
 
 
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
Азоксистробин 250 г/л СК 
Класификация на ЕО (целеви): (Съгласно Директива 2001/60 / ЕО)  
N Опасен за околната среда 
Символи за опасност: 
N Опасен за околната среда 
Риск фрази: 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дългосрочно неблагоприятни 
ефекти във водната среда.  
Фрази за безопасност: 
S2 Да се пази от достъп на деца.  
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.  
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.  
S23 Да не се вдишва аерозола.  
S29 Да не се изпуска в канализацията. 
S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. 
S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ 
информационния лист за безопасност. 
Пълен текст на H-фразите посочени в секция 3: 
H331 Токсичен при вдишване. 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
Алкохол етоксилати, C12-16: 
Xn Вреден 
Xi Дразнител 
N Опасен за околната среда. 
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R22 Вреден при поглъщане. 
R41 Риск от сериозно увреждане на очите. 
R50 Силно токсичен за водни организми. 
Пълен текст на H-фразите посочени в секция 3: 
H302 Вреден при поглъщане. 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 
BIT: 
Xn Вреден 
N Опасен за околната среда 
R22 Вреден при поглъщане. 
R38 Дразни кожата. 
R41 Риск от сериозно увреждане на очите. 
R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата. 
R50 Силно токсичен за водни организми. 
Пълен текст на H-фразите посочени в секция 3: 
H302 Вреден при поглъщане. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H317 Може да причини алергична кожна реакция. 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
 
Край на информационния лист за безопасност 
 
Въпреки, че информацията в този лист за безопасност е получена от източници на които ние 
вярваме, че са достоверни, тя не може да бъде гарантирана. В допълнение, тази информация 
може да се използвана по начин, извън нашите познания или контрол. Поради това, 
информацията се предоставя само като съвет, без никакво представителство или гаранция, 
изрична или подразбираща се. 
 


