
 
 

  
ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Магнето( Дифендър)( Пасифик ) 

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006    Версия  4          Дата на издаване: 07.05.2014 

___________________________________________________________________________________________ 

 Наименование на веществото / сместа и на дружеството / предприятието- 

1.1. Данни за продукта 

Търговско име : 

  Магнето  / Дифендер / Пасисифик  

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби не се препоръчват 

Употреба : хербицид 

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Nufarm UK Limited 

Wyke Lane 

Wyke 

Bradford 

Западен Йоркшир BD12 9EJ 

Великобритания 

Телефон: +44 (0) 1274 691 234 

Факс: +44 (0) 1274 691 176 

Email адрес: infouk@uk.nufarm.com 

1.4. Телефон за спешни случаи 

+44 (0) 1274 696 603 

2. Описание на опасностите 

2.1. Класификация на веществото или сместа 

ЕС / 99/45:            Xn                      R22 - Вреден при поглъщане. 

                                 Xi               R37 - Дразни дихателните пътища. 

                                 Xi     R41 - Риск от тежко увреждане на очите. 

                                 Xi     R43 - Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

   N    R51 / 53 - Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни     

                                     ефекти във водната среда. 

EG_1272 / 08:     Остра Tox.4      H302 - Вреден при поглъщане. 

                              EyeDam.1         H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

                              SkinSens.1         H317 - Може да причини алергична кожна реакция. 

:                            Aquatic Chronic 2 -H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 
2.2. Елементи на етикета   
съгласно Директива 1999/45 / EG 
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Пиктограма:         Xn           N 

R22   -Вреден при поглъщане. 

R37 - Дразни дихателните пътища. 

R41 -Риск от тежко увреждане на очите. 

R43 - Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

R51 / 53 - Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни  

                  неблагоприятни ефекти във водната среда. 

S23 = Да не се вдишва аерозолът. 

S24 -Да се избягва контакт с кожата. 

S26 -В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да  

                 се потърси медицинска помощ. 

S37 / 39 - Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите / лицето. 

S35 -  Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. 

S57 - Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. 

SP 1 -Да не се замърсяват водите с продукта или неговата опаковка (Не почиствайте 

оборудване за прилагане в близост до повърхностни води / Да се избягва замърсяване чрез 

канализацията на дворове и пътища). 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 

Пиктограма: 

          
GHS05                                                   GHS07                                        GHS09 

 

 

Сигнална дума: Опасно 

H302  -Вреден при поглъщане. 

H318  -Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H317-Може да причини алергична кожна реакция. 

H411-Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 



EUH 401 -За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, в съответствие с 

инструкциите за употреба. 

 

 

 

P305 + P351 + P338  -АКО В  ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 

минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължавайте да 

промивате. 

P301 + P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на доктор  / 

лекар  ако не се чувствате добре.? 

 

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

P333 + P313-Ако се появи дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет /    

                                                                                                                  помощ. 

P310-Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар / специалист . 

P273- Не с е допуска изпускане в околната среда. 

P501-Изхвърлете съдържанието / съда чрез  лицензирана фирма за изхвърляне на  опасни 

отпадъци , с изключение на празните чисти опаковки , които могат да се третират като 

неопасни отпадъци. 

 

 

2.3. Други опасности 

Тази смес не съдържа вещества считани за устойчиви, биоакумулиращи, нито токсични (PBT). 

3. Състав / информация за съставките 

Химическо естество : 

Воден разтвор на диметил -амониеви соли 

Съдържа 344 грама / л  2,4-D и 120 г / л дикамба 

3.2. Смеси 

Компоненти: 

2,4-D DMA 

CAS-No .: 2008-39-1 

EINECS-No. / ELINCS No .: 217-915-8 

REACH No .:   Концентрация: 35.7% (т / обем ) 

Класификация: 

EG_1272 / 08: Дразнене очи : H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

                    Остра Tox.4             H302 - Вреден при поглъщане. 

Кожна чувствителност :   H317 - Може да причини алергична кожна реакция. 

Водна хронична  2  :          H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

ЕЕС / 67/548: 

Xi       R41 - Риск от тежко увреждане на очите. 

Xn      R22 - Вреден при поглъщане. 

           R43 - Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

N        R51 / 53 - Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни  

              неблагоприятни ефекти за водните организми  

 

Дикамба DMA 

CAS-No .: 2300-66-5 



EINECS-No. / ELINCS No .: 218-951-7 

REACH No .: Концентрация: 12.4% (т / обем) 

 

 

 

 

 

Класификация: 

EG_1272 / 08: 

Дразнене очи .2 H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

Водна хронична  3      H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. 

ЕЕС / 67/548: 

 Xi             R36 - Дразни очите. 

                 R52 / 53 - Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни  

                          неблагоприятни ефекти във водната среда. 

 

 

2,4-Дихлорфенол 

CAS-No .: 120-83-2 

EINECS-No. / ELINCS No .: 204-429-6 

REACH No .: 01-2119513326-47 

Концентрация: 0.1% (т / обем ) 

Класификация: 

EG_1272 / 08:   Остра Tox.3   H311 - Токсичен при контакт с кожата. 

                             Остра Tox.4   H302 - Вреден при поглъщане. 

Увреждане кожата .1B   H314 - Предизвиква тежки изгаряния на кожата и  

                                              сериозно увреждане на очите. 

Водна хронична  2     H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

ЕЕС  / 67/548: 

                             T                         R24 - Токсичен при контакт с кожата. 

                            Xn                        R22 - Вреден при поглъщане. 

                            C                          R34 - Предизвиква изгаряния. 

                            N     R51 / 53 - Токсичен за водни организми, може да причини   

                                                      дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

При контакт с очите    :Изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на 

поне 15 минути. Ако очното раздразнение продължава, консултирайте се със специалист. 

 

При контакт с кожата: Свалете заразеното облекло веднага. Измийте незабавно със сапун и 

обилно с вода. Ако симптомите не изчезнат, потърсете лекарска помощ. Измийте замърсеното 

облекло преди повторна употреба. 

 

 При инхалация: Изведете на чист въздух. Ако симптомите не изчезнат, потърсете лекарска 

помощ. 

 



Поглъщане :НЕ предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата. Ако сте в съзнание, пийте много 

вода. Ако симптомите не изчезнат, потърсете лекарска помощ. 

 

 

 

 

4.2. Най-важни симптоми и ефекти  остри и хроничи  

Симптоми :   Изпотяване, главоболие, слабост, диария, анорексия, гадене, слюноотделяне, 

болки в стомаха, замъглено зрение, мускулни потрепвания, гърчове, загуба на рефлекси, 

сърдечна и циркулаторен колапс, кома 

 

Опасности :               Няма налична информация. 

 

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

лечение 

Лечение : Симптоматично лечение. 

 

5. Мерки при гасене на пожар 

5.1. Средства за гасене 

Подходящи средства за гасене :  Водна струя, въглероден диоксид (CO2), Сух прах, 

                                                             устойчива на  алкохол пяна 

Пожарогасителни средства, които не се използват  

от съображения за сигурност  :   Силна струя вода 

 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Специфични опасности при пожарогасене :В случай на пожар може да се образува(HCl, Cl2, СО) 

5.3. Съвети за пожарникарите 

Специални предпазни средства за пожарникарите :Използвайте лични предпазни средства.   

                  Носете автономни дихателни апарати при гасенето на пожара, ако е необходимо. 

Допълнителна информация : Стандартна процедура при химически пожари. Събирайте 

замърсената вода от гасенето отделно. Тя не трябва да се изпуска в канализацията. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

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

Носете лични предпазни средства. (Виж глава 8) 

6.2. предпазни мерки за опазване на околната среда 

Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

Методи за почистване: Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр пясък, силикагел, 

киселинен втвърдител, универсален втвърдител). Почистете с метла и лопата в подходящи 

контейнери за изхвърляне. 

Допълнителен съвет :Никога не връщайте  разлятото вече  в оригиналните  опаковки за 

повторна употреба. 

6.4. Позоваване на други раздели 

виж глава 13 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Съвети за безопасна работа :Носете лични предпазни средства. Да се съхранява на място, 

недостъпно за деца. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Изисквания за складови помещения и контейнери :Да се съхранява в оригиналната опаковка. 

Пазете контейнерите плътно затворени на хладно и добре проветриво място. 

Указания при общо съхранение :Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се държи 

далеч от храни, напитки и храни за животни. 

Стабилност при съхранение  

температура на съхранение :> 0 ° С 

7.3. Специфичности при употреба  (и) 

Няма  

8. Контрол при експозиция / лични предпазни средства 

8.1. параметри на контрол 

Компоненти  с контролни параметри на работното място 

(EH40 / 2005 на работното място- граници на експозиция) 
Компоненти  CAS-No.  Национални лимити   Забележки  

2,4-D DMA  2008-39-1  10 mg/m3  

Dicamba DMA  2300-66-5   няма налична 
класификация, не са 
изброени в EH40 / 2005 

2,4-Dichlorophenol  120-83-2   няма налична 
класификация 

 

 

8.2. контрол на експозицията 

Лични предпазни средства 

защита на дихателните пътища :Подходяща защита на дихателните пътища за по-високи 

концентрации или дългосрочен ефект: Комбинация филтър за газове / пари на органични, 

неорганични, кисели неорганични и алкални съединения (например EN 14387 Тип ABEK). 

 

защита на ръцете :Подходящи химически ръкавици устойчиви и безопасни (EN 374) и при 

продължителен директен контакт (препоръчително: предпазен индекс 6,) съответствуващ на> 

480 минути време за проникване в съответствие с EN 374): Напр Витон (0.4 mm), хлоропренов 

каучук (0.5 mm), бутил каучук (0.7 мм) и др 

 

защита на очите :Защитни очила със странична защита (очила с рамка) (например EN 166) 

На кожата и тялото:Защита на тялото трябва да се избират в зависимост от дейността и 

възможното въздействие, например престилка, ботуши, костюм химическа защита (съгласно 

EN 14605 при пръскане или EN ISO 13982 при прах). 

мерки за лична хигиена:Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително 

отвътре, преди повторна употреба. Измивайте ръце преди почивките и веднага след работа с 

продукта. Когато се използва, да не се яде, пие или пуши. 



Защитни мерки : Информацията  за личните предпазни средства в инструкциите за употреба, се 

прилага при обработката на средства за растителна защита още  в потребителската опаковка. 

Носенето на затворено работно облекло се препоръчва. Съхранявайте  работното  облекло 

отделно. Да се държи далеч от храни, напитки и храни за животни. 

 

9. Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

вид 

състояние на веществото :течност при 20 ° С, 

форма:разтворим концентрат 

Цвят:кафяв 

Мирис:  аминоподобен  

Старт на кристализация:ca.0 разтвор ° С Воден 

Точка на кипене / интервал на кипене:ca.100 ° C при 1,013 HPA Воден разтвор  

точка на възпламеняване :> 103 ° С 

температура на запалване : > 424 ° С 

експлозивен:  не е взривоопасен  

Горна граница на експлозия :няма информация 

Долна граница на експлозия:няма информация 

налягане на парите:Активни съставки са органични соли. Налягане на парите е пренебрежимо 

ниско. 

плътност:1.16 гр / см3 при 20 ° С 

разтворимост във вода:напълно разтворим 

рН:8-106-9  на 10 г / л 

Коефициент на разпределение: n- октанол / вода:няма информация 

Дисоциационна константа: няма информация 

Вискозитет, динамичен:10.6 mPa.s при 20 ° С 

9.2. Друга информация   няма   

10. Стабилност и реактивност 

10.1. реактивност  

няма информация 

10.2. Химическа стабилност 

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Не са известни при правилна употреба опасни реакции. 

10.4. Трябва да се избягват 

Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение. 

10.5. Несъвместими материали трябва да се избягват 

Силни киселини и силни основи 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

няма информация 

 

11. Данни за токсикологията 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Остра орална токсичност :    D50 плъх  

                                              Доза: 1127 мг / кг 

Остра дермална токсичност:LD50 плъх  

                                             Доза:> 2000 мг / кг 



дразнене на кожата: 

                                            заек Резултат: Леко дразнене на кожата 

дразнене на очите:    

                                              заек Класификация: Риск от тежко увреждане на очите. 

                                              Резултат: Силно дразнене на очите 

Сенсибилизация:  

                                          Мишката Резултат: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА  

12.1. Токсичност 

Токсичност за птици  : Практически нетоксичен. 

Токсичен за пчелите :LD50 орално ) Apis Mellifera (Пчели),  

                                        Период на тест : 24 ч  

                                      Доза (mg / Вид):> 100 

 

                                    LD50 орално ) Apis Mellifera (Пчели),  

                                        Период на тест : 48 ч  

                                      Доза (mg / Вид):> 100 

 

                                    LD50 орално ) Apis Mellifera (Пчели),  

                                        Период на тест : 72 ч  

                                      Доза (mg / Вид):> 95.91 

 

                                  LD50 орално ) Apis Mellifera (Пчели),  

                                        Период на тест : 96  ч  

                                      Доза (mg / Вид):> 200  

 

 

Токсичност за земните червеи : 

                                                   LC50 Eisenia fetida (земни червеи) 

                                 Доза:> 1000 ррм период Тестване: 14 дни  

 

 

Токсичност за риби: 

                               LC50 Oncorhynchus пъстърва (дъгова пъстърва) Доза:> 1000 мг / л период   

                                           Тестване: 96 часа 

                             LC50 Cyprinus Carpio (шаран) Доза:> 1000 мг / л период 

                               Тестване: 96ч  

                             NOEC Pimephales promelas (Fathead Minnow) Доза: 63,4 мг / период л Тестване:  

                                         32 дни  тест  вещество: (2,4-D) 

                            полустатичен тест NOEC Oncorhynchus пъстърва (дъгова пъстърва) Доза: 180 мг  

                             период / л, извършваща: 21 дни  тест вещество: (дикамба) 

 

Токсичност  за дафниа :  

                                         EC50 водни бълхи Доза: период> 1000 мг / л,  

                                              Период  48 часа 

                                       полу-статичен тест NOEC водни бълхи (Доза: 97 мг  

                                 период /: 21 дни  Tест вещество: (дикамба) 



                                  NOEC водни бълхи Доза: 46,2 мг / л 

                             Период на изпитване: 21 дни Tест вещество: (2,4-D)  

 

 

 

 

Токсичност за водораслите :  

              LC50 Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли) Доза: 204,6 мг / л Време на 

експозиция: 72 ч  

        EC50 Лemna gibba (водна леща) Доза: 7.378 мг / час л Изложение: 7 дни  

       NOEC Леmna  gibba (водна леща) Доза: 0,32 мг / час л Изложение : 7 дни  

 

 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Биоразградимост : Няма информация 

Стабилност в почва: 

                           DT50: 2.1 - 8 г (дикамба) 

                         DT50: 2-59 г (2,4-D) 

Стабилност във вода : 

                                DT50: 13 г (2,4-D) 

                            DT50: 14-40 г (дикамба) 

 

12.3. Потенциал за биоакумулиране 

биоакумулиране:Не се натрупва биологично. 

12.4. Преносимост в почвата 

Кос = 5-212 (2,4-D) 

Kfoc = 3.45 - 21.2, 1 / п = 0.72 - 0.93 (дикамба) 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Тази смес не съдържа вещества считани за устойчиви, биоакумулиращи, нито токсични (PBT). 

12.6. Други странични ефекти 

Няма  

 

13. СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Според европейската директива 2000/532 / ЕО, изменена: 

Код на отпадъците : 02 01 08 (агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества) 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Продукт : 

Изхвърлянето на продукта и опаковане в съответствие с The Green кодекс. (В Кодекса на 

добрите практики за безопасно използване на пестициди във ферми и стопанства.)  МАФФ 

публикация. 

Замърсените опаковки: 

Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Не използвайте повторно празните контейнери. 

Изхвърлете в депо лицензирано за  отпадъци способно  да приеме пестициди в съответствие с 

приложимите разпоредби. съгласно Директива 94/62 / ЕС на Съвета на Европа  

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ 

14.1. номер на UN    

 UN3082 



14.2. Точното име на пратката 

UN3082 ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНОСТ, N.O.S. * (2,4-D) 

14.3. Клас (ове) 

 

 

ADR / RID: 

Клас                          :9 

IMDG: 

Клас                       :9 

IATA-DGR: 

Клас                        :9 

 

14.4. Група на опаковката 

ADR / RID                         :  III 

 

IMDG                                    :III 

IATA-DGR                               :III 

14.5. Опасност за околната среда 

IMDG 

Замърсяване на  морето             :MP 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

Няма  

 

15. ИНФОРМАЦИЯ по разрешаването  

15.1. Безопасността, здравето и нормативна уредба / законодателство за околната среда 

Специфични за веществото или сместа 

Други разпоредби             : Продуктът се класифицира и етикетира в съответствие с директивите  

на Европейската общност или съответните национални законодателства. 

15.2. Оценка на химическата безопасност 

Няма  

 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Дата на Печат : 07.05.2014 

ГГГГ на формат за дата / ММ / ДД се използва в съответствие с ISO 8601. 

(Промените са посочени в лявото поле от: ||) 

 

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност е вярна доколкото ни 

е известна информацията и разбиранията ни към момента на публикуването му. 

Предоставената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, 

използване, обработка, съхранение, транспорт и отстраняване и освобождаване и не трябва да 

се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за дадения 

продукт и не може да бъде валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или 

при други процеси, освен ако е посочено в текста. 

 

 

 

Информацията, съдържаща се тук, се основава на сегашното състояние на нашите познания и 

следователно не гарантира определени свойства. 



 


