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РАЗДЕЛ 1: НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ 
ПРЕДПРИЯТИЕТО:  

 
1.1. Идентификатори на продукта 
Търговско наименование: Еклипс 70 ВДГ 
Продуктов код:  FSC 01094 H-1  (700г/кг метрибузин) 
 
 
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби, които не се препоръчват 
Идентифицирани употреби:   Хербицид 
Употреби, които не се препоръчват:  Няма налична информация. 
 
1.3. Подробни данни на доставчика на информационния лист за безопасност: 
Адрес: 1680 София 
ул. „Ястребец‖ № 9, бл. 2, ет. 1, ателие 5 
„Агрибул‖ ЕООД 
Teлефон:  02/ 958 99 44 
Факс: 02/958 99 44 
е-mail: info@agribul.bg  
 
1.4. Телефонен номер при спешни случаи: 
УМБАЛСМ ―Н.И. Пирогов‖ –  ―Клиника по токсикология‖  
Телефон/Факс: 02/91 54 409 (24 часова специализирана информация) 
Е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  
www.pirogov.eu 
Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 
 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

 
2.1. Класифициране на веществото или сместа: 
2.1.1. Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) 
 

Клас на опасност Категория на 
опасност 

Предупреждение за опасност 

Опасно за водната среда - 
остра опасност 

1 H400: Силно токсичен за водните 
организми 

Опасно за водната среда -
хронична опасност 
 

1 H410: Силно токсичен за водните 
организми, с дълготраен ефект 

2.1.2. Класификация съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО (включително 
поправките)  
N, Опасен за околната среда ;R50-53 
 
2.2. Елементи на етикета 
2.2.1. Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) 
 
Пиктограми на опасност 

mailto:info@agribul.bg
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
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Сигнална дума Внимание 
 
Предупреждения за опасност 
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 
Препоръки за безопасност: 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 
Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено за целта съоръжение. 
 
Допълнителни фрази за ПРЗ:  
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка (Да не се 
почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./ Да се 
избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.) 
SPe3 С цел опазване на водните организми/нецелевите растения да се спазва 15  м 
нетретирана буферна зона до повърхностни водни обекти и нетретирана буферна зона от 5 
м до неземеделска земя, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране. 
 
2.3. Други опасности 
Веществата включени  в тази формулация не са класифицирани като PBT или vPvB 
вещества или включени в приложение XIII на Регламент 1907/2006/ЕС. 
 

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 
Формулация: Вододиспергируеми гранули 
 
3.1. Вещество 
Неприложимо 
3.2. Смес 

Химично 
наименование 

Конц. % 
CAS № 
EC № 
Index № 

Класификация M-
коефиц
иент 
 

REACH 
рег. 
№ 
- 

Регламент № 
1272/2008/ЕС [CLP] 

Директива 
№67/548/EEC 

Метрибузин 70 21087-64-9; 
244-209-7; 
 

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

Xn, R22 
N, R50 
R 53 

(M = 10) 606-034-
00-8 

Динатриев 
малеат 

1-<10 371-47-1; 
 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3., H335 

Xi 
R36/37/38 

- - 

Натриев 
диизопропил- 
нафтален-
сулфонат 

1-<10 1322-93-6; 
215-343-3 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4 (H332)  
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3 (H335 

Xn;R20/22 
Xi;R36/37  

  

2-пропанон 1-<10 
 

5949-29-01; 
201-069-1 

Eye Irrit. 2, H319 
 

Xi;R36 
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Пълният тект на R-фразите/Н-фразите и кодове на класификация (GHS/CLP) са дадени в 
раздел 16. 
 

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ 

 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 
При вдишване: Преместете пострадалият от зоната на инцидента. Осигурете чист въздух и 
незабавно потърсете лекарска помощ. 
При контакт с кожата: Измийте незабавно и обилно със сапун с вода. Отстранете 
замърсените дрехи . Консултирайте се с лекар, ако се появят симптоми (дразнене). 
При контакт с очите:  Незабавно промийте с много вода.  Махнете контактните лещи и 
продължете да промивате  с много вода в продължение на най- малко 15 минути. Потърсете 
лекарска помощ и носете този информационен лист за безопасност. 
При поглъщане: Изпийте голямо количество вода.  Потърсете незабавно лекарска помощ и 
носете този информационен лист за безопасност. 
 
4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми 
и ефекти 
Ако е приложимо, описание на симптоми, настъпващи след известен период от време може 
да намерите в Раздел 11 и описание на начините на абсорбция в раздел 4.1. 
В някои случай симптоми на отравяне могат да възникнат няколко часа след. 
 
4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 

специално лечение 
Не е отбелязано. 
 

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

 
5.1. Пожарогасителни средства: 
Подходящи пожарогасителни средства: Вода 
Неподходящи пожарогасителни средства: Неприложимо 
 
5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 
Опасни за здравето изпарения. 
Органични продукти от разпадането. 
Въглеродни, серни и азотни окиси. 
 
5.3. Съвети за пожарникарите: Носете самостоятелен дихателен апарат. Пълна защита 
на тялото ако е необходима. Водата от гасенето на пожара изхвърлете съгласно 
действащото законодателство. 
 

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

 
6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 
Осигурете достъпа на чист въздух.  Избягвайте вдишване и контакт с кожата и очите. 
 
6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда: 
Да се предотврати инфилтрация в подпочвените води и проникване в почвата. 
Да се предотврати изтичане на продукта в канализацията.  
При инцидентно попадане в канализацията да се уведомят съответните отговорни власти 
(РИОСВ – Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите) 
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6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 
Методи за почистване: Съберете разлива механизирано и го изхвърлете съгласно 
инструкциите в раздел 13. Като предпазна мярка омокрете праха с вода.  
 
6.4. Позоваване към други раздели: 
Информация за личните предпазни средства можете да намерите в раздел 8;  
Информация за обезвреждането на отпадъците можете да намерите в раздел 13. 
 

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

В допълнение към информацията, посочена в този раздел, приложима информация може да 
се намери в раздел 8 и 6.1 
 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа:  
7.1.1 Общи препоръки: 
Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте образуването на прах. 
Опасност от образуване на експлозивна прах. 
Използвайте съгласно инструкциите. 
 
7.1.2 Бележки за общата хигиена на труда 
Да се спазват мерките за обща хигиена при работа с химикали. Измийте добре ръцете преди 
почивка и след работа. Да се съхранява далеч от храни, напитки и храни за животни. 
Измиване. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Свалете замърсените 
дрехи и оборудване преди влизане в места за хранене. 
 
7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости: 
Да се държи извън достъпа на неоторизирани лица. 
Спазвайте наредбите за разделно съхраняване. 
Продуктът да се съхранява плътно затворен и само в оригинална опаковка. 
Да не се съхранява в коридори и по стълбища. 
Да се предпазва от влага. 
Да се съхранява при температури над -5°С и до 35°С. 
 
7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 
Методи за управление на риска: Няма налична информация. 
 

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 
8.1. Параметри на контрол 
8.1.1.Гранични стойности на професионална експозиция 
8.1.1.1. Наредба № 13 на Министерството на труда и социалната политика и 
Министерството на здравеопазването за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозицията на химични агенти при работа: 
Не се регулират от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа 
 
8.1.1.2. Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда в 
държави от ЕС: 
Обединено Кралство: 
 

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда: 
 Динатриев малеат 

 
 

2 мг/м
3
 (респирабилна фракция на праха) (8 часа – 

дълготрайна експозиция) 
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Друга информация: 
 

Може да доведе до професионално заболяване – астма. 
Може да се абсорбира през кожата. 
Може да доведе до рак или наследяеми генетични 
увреждания. 

 
8.2. Контрол на експозицията   
8.2.1. Подходящ инженерен контрол 
Осигурете доброто проветряване на мястото чрез локална или обща вентилационна система. 
Ако това е недостатъчно за да се поддържа  концентрация на вредни за здравето вещества 
под определените гранични стойности, носете подходяща респираторна маска. 
Прилага се само в случаи на посочени гранични стойности в този раздел. 
 
8.2.2. Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства 
8.2.2.1. Хигиена на труда: 
Спазвайте стандартните хигиенни мерки за работа с химикали. 
Измийте ръцете внимателно преди почивка и след работа. 
Да се съхранява далеч от храни, напитки и храни за животни. 
Свалете замърсеното облеклото и оборудване преди да влезете в места за хранен. 
 
8.2.2.2. Предпазни средства: 
Защита на очите/лицето: Плътно прилепващи защитни очила със странична защита (EN 
166). 
Защита на кожата: Защитни неопренови и нитрилни ръкавици (EN 374). Препоръчва се 
защитен крем за ръце. Предпазно работно облекло (предпазни обувки (EN ISO 20345), 
покриващо цялото тяло. 
Защита на дихателните пътища:  
Ако са превишени стандарта за професионална експозиция  и максималните граници на 
експозиция да се носи филтър АР3 (EN 14387), код кафяво, бяло. 
Опасност от изгаряне: Ако е приложимо, предпазните средства са описани при личните 
предпазни средства (защита на очи/лице, кожа, дихателни пътища). 
 
Допълнителна информация за защита на ръцете: Не са проведени допълнителни 
изпитвания. При работа със смеси изборът на ръкавици се ръководи от наличната 
информация, съдържанието на смесите,  показателите дадени от производителят на 
ръкавиците, времето за проникване  и разграждане на ръкавиците. Изборът на ръкавици 
зависи също и от качествените характеристики, различни при различните производители. 
Времето за пропиване при работа със смеси не може да бъде определени, за това трябва да 
се установи опитно преди използването им. Точното време на пропиване на ръкавиците се 
определя от производителя и следва  да се спазва. 
 
 
8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: 
Няма налична към момента информация. 
 

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства: 
      
Външен вид:     твърдо 
Цвят      бежов 
Мирис      характерен 
Граница на мирис    не е определена 
pH - стойност     9,1  (разтвор 1%, CIPAC MT 75.3) 
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Точка на топене/точка на замръзване (

о
С) 125,3 (OECD 102, метрибузин,  ISO) 

Точка на кипене/ интервал на кипене (
о
С) не е определен/а  

Точка на запалване (
о
С)   няма данни 

Скорост на изпаряване   не е определено 
Запалимост (твърдо вещество, газ) не (Регламент ЕС 440/2008 А.10. (запалимост, 

твъдро))) 
Долна граница на експлозия  не е определена 
Горна граница на експлозия   не е определена 
Налягане на парите    0,121 mPa (20°C, OECD 104,метрибузин, ISO) 

0,255 mPa (25°C, OECD 104,метрибузин, ISO) 
Плътност на парите (въздух =1)  не е определена 
Плътност не е определена 
Обемна насипна плътност 0,52 г/мл (CIPAC MT186 (pour density) 
Специфична плътност (празнини) 0,52 г/мл (CIPAC MT186 (tab density) 
Разтворимост(и) мг/л  не е определена 
Разтворимост във вода  90,2% (CIPAC MT174, дисперсия) 
Коефициент на разпределение n-октанол/ 1,7 (25°C, OECD 117, метрибузин ISO,  
вода  HPLS, log Pow, pH 6.9) 
Температура на самозапалване (

о
С) Не (Регламент ЕС 440/2008 А.16. Относителна 

температура на самозапалване на твърди 
вещества)  

Температура на разпадане (
о
С)  не е определена 

Вискозитет      не е определен 
Експлозивни свойства   продуктът не е експлозивен. 
Окислителни свойства    не 
 
9.2. Друга информация 
Разтворимост     не е определена 
Разтворимост в мазнини/разтворител  не е определено 
Проводимост:    не е определена  
Повърхностно напрежение не е определено  
Съдържание на разтворител не е определено 
 

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ   

 
10.1. Реактивност: Продукта не е изпитван. Виж също Раздел 10.2 и 10.6  
10.2. Химична стабилност:Устойчив при нормални условия на работа и съхранение. 
10.3. Възможност за опасни реакции: Няма такива при нормални условия на работа и 
съхранение. Да се избягва контакт с други химикали. 
10.4. Условия, които трябва да се избягват: Да се пази от влага. Виж също раздел 7. 
10.5. Несъвместими материали: Да се избягва контакт с други химикали, оксидиращи 
агенти и силни основи. Виж също и Раздел 7. 
10.6. Опасни продукти на разпадане: Виж също и Раздел 5.2. 
 

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ   

За повече информация виж Раздел 2.1 (класификация). 
Класификацията е направена въз основа на проведен токсикологичен анализ. 
1.1 Информация за токсикологичните ефекти:  
11.1.1. Вещества:  
 

Метрибузин  

Токсичност/ефект Стойност Вид 
Метод на 
изпитване  

Забележка 

LD50 орална, остра токсичност 984мг/кг Плъх  Женски 

LD50 орална, остра токсичност 1010мг/кг Плъх  WHO 
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LD50 орална, остра токсичност 322мг/кг Плъх  мъжки 

LD50 дермална, остра токсичност > 2000 мг/кг Плъх   

LD50 дермална, остра токсичност  > 5000 мг/кг заек   

LС50 инхалаторна, остра 
токсичност, 4ч. 

>0,6 мг/кг Плъх  
Максимална 
достигната 
концентрация 

Корозивност/ дразнене на кожата:  Заек  Не е дразнещ 

Сериозно увреждане на очите/ 
дразнен на очите: 

 Заек  Не е дразнещ 

Респираторна/дермална 
сенсибилизация 

   Не (Buehler) 

Мутагенност:    отрицателен 

Канцерогенност: NOEL 20 мг/кг    

Канцерогенност: NOEL 1,9 мг/кг/т.т./ден    

Репродуктивна токсичност: NOEL 30 мг/кг    

Репродуктивна токсичност: NOEL 3 мг/кг/т.т./ден    

Симптоми Затруднено дишане, главоболие, гадене 

Друга информация: Допустим дневен прием: 0.013 мг/кг 

 
 

Динатриев малеат 

Токсичност /ефекти 
Стойност Вид 

Метод на 
изпитване  

Забележка 

Сериозно увреждане на очите/ 
дразнен на очите: 

   
Възможно 
механично 
дразнене 

Респираторна/дермална 
сенсибилизация 

   Няма индикации 

 
Натриев диизопропил- нафтален-сулфонат  

Токсичност /ефекти 
Стойност Вид 

Метод на 
изпитване  

Забележка 

LD50 орална, остра токсичност >600-<2000 мг/кг Плъх   

 
 

2-пропанон 

Токсичност/Ефекти 
Стойност Вид 

Метод на 
изпитване  

Забележка 

LD50 орална, остра токсичност >2000мг/кг Плъх   

LD50 дермална, остра токсичност > 2000 мг/кг Плъх   

Корозивност/ дразнене на кожата:  Заек  Не е дразнещ 

Сериозно увреждане на очите/ 
дразнен на очите: 

 Заек  Дразнещ 

Респираторна/дермална 
сенсибилизация 

   
Няма индикации. 
Не е 
сенсибилизатор 

Мутагенност:    Отрицателен 

Канцерогенност:     Няма индикации 

Репродуктивна токсичност:     Не 

Симптоми 
Повръщане, помътняване на роговицата, кашляне, стомашни болки, дразнен 
на лигавиците. 

 
11.1.2. Смеси:  
Остра токсичност  
 

FSG 01094 H-1 

Токсичност/ефекти Стойност Вид 
Метод на 
изпитване  

Забележка 

LD50 орална, остра токсичност > 2000 мг/кг Плъх OECD 401  

LD50 дермална, остра токсичност > 2000 мг/кг Плъх OECD 402  

LС50 инхалаторна 4 ч. , остра 
токсичност 

>4,8 Плъх OECD 403 Граничен тест 

Корозивност/ дразнене на кожата:  Заек OECD 404 Не е дразнещ 

Сериозно увреждане на очите/  Заек ОECD 405 Не е дразнещ 
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дразнен на очите: 

Респираторна/дермална 
сенсибилизация 

   Не 

Мутагенност:    Няма данни 

Канцерогенност:    Няма данни 

Репродуктивна токсичност:    Няма данни 

Специфична токсичност за 
определени органи (STOT) — 
еднократна експозиция 

 
  Няма данни 

Специфична токсичност за 
определени органи (STOT) — 
повтаряща се експозиция 
 

 

  Няма данни 

Опасност при вдишване    Няма данни 

Дразнене на дихателните пътища    Няма данни 

Токсичност с повтаряща се доза    Няма данни 

Симптоми    Няма данни 

Друга информация: Класификацията се базира на токсикологични анализи. 

 
 
РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  
Допълнителна информация за екологичните ефекти можете да намерите в раздекл 2.1 
(класификация). 
 
12.1. Токсичност:   
 

FSG 01094 H-1 

Токсичност/ефекти Стойност Вид 
Метод на 
изпитване  

Забележка 

LC50 риби, 96ч >100 мг/л 
Оncorhynchus mykiss 
(Дъгова пъстърва) 

OECD 203 
 

NOEC/NOEL риби, 96ч 100 мг/л 
Оncorhynchus mykiss 
(Дъгова пъстърва) 

OECD 203 
 

ЕС50 водни членестоноги, 48ч >100 мг/л Daphnia magna OECD 202 статичен  

NOEC/NOEL водни членестоноги, 48ч 100 мг/л Daphnia magna OECD 202 статичен  

Еb50 водорасли, 72ч (тест за 
подтискане на растежа) 

47 мг/л 
Scenedesmus 
subspicatus 

OECD 201 
 

Еr50 водорасли, 72ч (тест за подтискане 
на растежа) 

86 мг/л 
Scenedesmus 
subspicatus 

OECD 201 
 

Еy50 водорасли, 72ч (тест за 
подтискане на растежа) 

45.6 мг/л 
Desmodesmus 
subspicatus 

OECD 201 
 

NOEC/NOEL водорасли, 72ч (тест за 
подтискане на растежа) 

36 мг/л 
Scenedesmus 
subspicatus 

OECD 201 
 

Устойчивост и разградимост    Няма данни 

Биоакумулираща способност    Няма данни 

Преносимост в почвата    Няма данни 

Резултати от оценката на PBT и vPvB    Няма данни 

Други неблагоприятни ефекти    Няма данни 

Токсичност бактерии NOEC/NOEL 1,579 мг/л  OECD 209  

 
 

Метрибузин 

Токсичност/ефекти Стойност Вид 
Метод на 
изпитване  

Забележка 

LC50 риби, 96ч 64 мг/л 
Оncorhynchus 
mykiss (Дъгова 
пъстърва) 

 
Не съответства на 
ЕС класификацията 

LC50 риби 80,3 мг/л 
Оncorhynchus 
mykiss (Дъгова 
пъстърва) 

 
 

LC50 риби, 96ч 142мг/л Leuciscus idus 
 Не съответства на 

ЕС класификацията 

ЕС50 Daphnia  19 мг/л    

ЕС50 Daphnia, 48ч 35 мг/л Daphnia magna  Не съответства на 
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ЕС класификацията 

ЕС 50 водорасли, 96ч  21 мг/л 
Scenedesmus 
subspicatus 

 Не съответства на 
ЕС класификацията 

Устойчивост и разградимост DT50 14-25 ден    

Устойчивост и разградимост DT50 <1 ден   вода 

Токсичност насекоми LD50 35 µг/пчела    

 
 

Натриев диизопропил- нафтален-сулфонат 

Токсичност/ефекти Стойност Вид 
Метод на 
изпитване  

Забележка 

LC50 риби, 48ч 275 мг/л    

Виоакумулативен потенциал 
BCF 

<6  
 

 

 
Динатриев малеат 

Токсичност/ефекти Стойност Вид 
Метод на 
изпитване  

Забележка 

Устойчивост и разградимост   
 Нерелевантно за 

неорганични 
вещества 

Разтворимост във вода    неразтворим 

 
2-пропанил 

Токсичност/ефекти Стойност Вид 
Метод на 
изпитване  

Забележка 

LC50 риби, 96ч 440-760 мг/л Leuciscus idus   

LC50 риби, 96ч 8440-706 мг/л Carassius auratus   

ЕС50 Daphnia, 72ч 120 мг/л Daphnia magna   

Водорасли, 7 дни 425 мг/л 
Scenedesmus 
subspicatus 

 
 

IC5 водорасли, 7 дни 640 мг/л 
Scenedesmus 
subspicatus 

 
Сухо вещество 

Устойчивост и разградимост, 2 
дни  

98%  

OECD 302 
(типична 
биоразградимост, 
Zahn-
Wellens/EMPA) 

 

Биоакумулативен потенциал, Log 
Pow 

<1    

Токсичност за бактерии ЕС50 >10000мг/л 
Pseudomonas 
subspicata 

DIN 38412 T.8  

Друга информация BOD 526 мг/г    

Разтворимост във вода 600 мг/л   20 °С 

 
 
РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ   
 
13.1. Методи за третиране на отпадъците 
13.1.1. Продукт: 
За неизползван продукт/остатъци от продукта:  
Посочените кодове на отпадъците са препоръчителни, породени от предполагаемата 
употреба на този продукт. Поради специалната употреба и обстоятелствата по отстраняване 
на отпадъците от страна на потребителя, при други условия могат да се съпоставят и други 
кодове на отпадъците (2001/118/EO, 2001/119/EO, 2001/573/EO). 
 
Код на отпадъка : 
02 01 08* – агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества; 
07 04 99 – отпадъци, неупоменати другаде; 
20 01 19* – пестициди;  
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Препоръки: 
Да се изхвърли в съответствие с местното и национално законодателство (подходяща 
инсталация за изгаряне). Да се спазват специалните мерки, съгласно Каталога на 
отпадъците. 
 
13.1.2. Опаковки: 
Замърсени опаковки: Да се спазва местното и национално законодателство. Опаковката 
да не се използва повторно. 
 
 
Да се спазват разпоредбите на НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. на министъра на околната 
среда и водите и министъра на здравеопазването, (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.) за 
класификация на отпадъците  и ЕС кодове на отпадъците:  
 
РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
 
IMDG 
14.1 Номер по списъка на ООН: 3077  
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН: Опасно за околната 
среда вещество, твърдо, N.O.S. (метрибузин) 
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране: 9 
14.4 Опаковъчна група: III 
14.5 Опасности за околната среда: 
Морски замърсител: Да 
14.6.  Специални предпазни мерки за потребителите: - 
 
ADR/RID  

 
14.1 Номер по списъка на ООН: 3077  
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН: Опасно за околната 
среда вещество, твърдо, N.O.S. (метрибузин) 
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране: 9 
14.4 Опаковъчна група: III 
Класификационен код; М7 
Ограничени количества (LQ, 2013):  5 кг 
Ограничени количества (LQ, 2009):  27 
Тунелен ограничителен код:  Е 
14.5 Опасности за околната среда: Опасен за околната среда 
Морски замърсител: Да 
14.6.  Специални предпазни мерки за потребителите: - 
 
IATA 

 
14.1 Номер по списъка на ООН: 3077 
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН: Опасно за околната 
среда вещество, твърдо, N.O.S. (метрибузин) 
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране: 9 
14.4 Опаковъчна група: III 
14.5 Опасности за околната среда: Да 
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14.6.  Специални предпазни мерки за потребителите: Лицата превозващи опасни товари 
следва да са преминали курс на обучение. Всички лица, които са част от процеса на 
транспортирането трябва да спазват законодателството за безопасност. Да се вземат мерки 
за предотвратяване на щети. 
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и 
Кодекса IBC: Не е приложимо. 
Законодателството за минимални транспортирани количества не е приложимо. 
Код на опасност и код на опаковка при поискване. 
 
РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда. 
 
За класификация и етикетиране виж Раздел 2. 
 
Ограничения: Да 
 
Съобразявайте се с търговската асоциация / наредбите по трудова медицина. 
Да се вземе под внимание Закона за средствата за растителна защита. 
 
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - изм, ДВ, бр. 
98 от 14.12.2010 г  
Закон за опазване на околната среда - изм. ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд - изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012 г. 
Закон за управление на отпадъците – изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г. 
Закон за защита на растенията - изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г. 
Наредба за предотвратяване на големи аварии  с опасни вещества и за ограничаване 
на последиците от тях – посл. изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010 г. 
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични 
вещества и смеси – ДВ бр. 68 от 10 август 2010 г. 
Наредба за условията и реда на етикетиране на продукти за растителна защита – изм. 
ДВ бр. 17 от 2006 г. 
Наредба № 7 от 23 април 2008 г.  за условията и реда за предоставяне на информация 
за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като 
опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на 
информация за всеки случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични 
вещества, препарати и биоциди -  Обн. ДВ. бр. 45 от 13 Май 2008 г.  
Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класифициране на отпадъците -  изм. ДВ. Бр. 23 от 
2012 г. 
Наредба  № 7 за вредните и тежки работи, забранени за извършване от жени  -  Обн. 
ДВ. бр. 58 от 6 Юли 1993 г. 
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа 
на лица, ненавършили 18 години  -  Обн. ДВ. бр. 64 от 8 Август 2006 г. 
Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари - изм. ДВ. 
бр. 46 от 17 Юни 2011 г. 
Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен 
превоз на опасни товари - изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., попр. ДВ. бр.18 от 5 
Март 2010 г  
Наредба № 18 от 04.03.1999 г.  за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. обн., 
ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г.;  
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- ДВ. 
бр.43 от 7 юли 2011г., 
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа -  изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г. 

http://www.caa.bg/page.php?category=15&id=187
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15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес 
Не е представена оценка на безопасност на сместа.  
 
РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Данните се отнасят за продукта във вида в който е доставен. 
Ревизирани Раздели:  
Спазвайте Закона за растителна защита (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г.) 
 
Сфера на употреба : SU1: земеделие, горско стопанство, рибарство. 
Категория: PC 27: продукт за растителна защита. 
Преработка: PROC 8a: преливане от контейнери с голям обем в по-малки, без 
специализирано оборудване; PROC 11: непрофесионална употреба. 
Околна среда: ERC 10b:  
 
FSG 01094 H-1 
TA air 
III 3.1.5. 
 
 
Класификация съгласно Регламент ЕС 1272/2008 , изчислителен метод: 

Опасно за водната среда - 
остра опасност 

1 H400: Силно токсичен за водните 
организми 

Опасно за водната среда -
хронична опасност 
 

1 H410: Силно токсичен за водните 
организми, с дълготраен ефект 

 
Следващите фрази представляват дефинициите на R-фразите/H-фразите/класовете за 
опасност (GHS/CLP) за съставките (посочени в раздели 2 и 3). 
 
 
Xn, Вреден 
Xi Дразнещ 
N, Опасен за окконата среда 
R22 Вреден при поглъщане. 
R20/22  Вреден при вдишване и поглъщане 
R36 Дразни очите 
R36/37 Дразни очите и дихателните пътища   
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища  и кожата. 
R50 Силно токсичен за водни организми. 
R 53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 
 
Acute Tox. 4: Остра токсичност – орална, кат. 4, H302:Вреден при поглъщане 
Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност, кат 1 H400: Силно токсичен за 
водните организми 
Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда -хронична опасност, кат 1 H410: Силно токсичен 
за водните организми, с дълготраен ефект 
Skin Irrit. 2:  Корозия/дразнене на кожата, кат2, H315: Причинява дразнене на кожата 
Eye Irrit. 2:  Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, кат 2, Н319: Причинява 
сериозно дразнене на очите 
STOT SE 3.: Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна 
експозиция, H335: Може да причини дразнене на дихателните пътища; или H336: Може да 
причини сънливост или световъртеж 
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Acute Tox. 4:  Остра токсичност – инхалационна, кат 4,  H332: Вреден при вдишване 
 
 
Aкроними: 
WHO Световна здравна организация 
NOАEC Доза/концентрация, при която не се наблюдава ефект 
NOАEL Доза/концентрация, при която не се наблюдава ефект  
BFC Фактор на биоакумулиране 
BOD Биохимична потребност от кислород 
 
Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност е коректна в 
рамките на нашето знание, информация и убеждения към датата на публикуването му. 
Предоставената информация е предназначена да бъде само упътване за безопасно, 
приложение, обработка, съхранение, транспорт и изхвърляне, и не следва да се счита за 
гаранция или качествена спецификация.  
 
Горното изявление е направено от: 
Chemical Check GmbH 
Chemical Check Platz 1-7 
D-32839 Steinheim 
Tel:+49523394170 
Fax: +495233941790 
 

Край на документа 
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