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Наименование на препарата                          

МОКСИМАТ 505 ВП 
 (MOXIMATE 505 WP) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Наименование на препарата и фирмата 
1.1. Наименование на веществото /препарата.  

 

МОКСИМАТ 505 ВП 
Код на продукта: 

GIFAP код: WP (ВП) 

Вид: Намокрим прах. 

  

1.2. Употреба на веществото/препарата. 

Инсектицид. 

 

1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично 

вещество/препарат: 

K и Н Ефтимиадис България ЕООД   

Бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” №102 

1505 София, БЪЛГАРИЯ 

Тел: 02/819 49 77, Факс: 02/819 49 70                                                 

Email: info@efthymiadis-bg.com 

ИН по ДДС: BG831763037  

 

Производител на химично вещество/препарат: 

Indofil Industries Limited  

Kalpataru Square, 4th Floor, 

Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, 

Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, INDIA 

Tel.: +912266637373 

Адрес на офис за кореспонденция в Европа:  

Via Filippo Turati, 6-20121 Milan, ITALY 

 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност. 

Тел.: 02/819 49 77 (9-17 часа). 

Токсикология Пирогов - 02/9154233; 02/9154346 

Единен номер за Европейски повиквания – 112. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Описание на опасностите 
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2.1. Класификация на веществата. 

Препаратът е класифициран на базата на изчислителният метод за класифициране на химични 

препарати съгласно регламент Регламент 1272/2008 (CLP). 

 

Сингнална дума:         Внимание 

 

Пиктограми:                         

                        

                                      

 

 

 

                                        GHS08                                                         GHS09 

                Опасно за здравето                                         Околна среда 

 

Предупреждения за опасност:        

Н411  Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Н361  Предполага се, че може да увреди оплодителната способност или плода. 

 

Класифициран като опасен според: 

- Директива 67/548/ЕЕС, променена от Директива 2001/59/ЕС на ЕС 

- Директиви 1999/45ЕС, 2001/60ЕС, 2006/8/ЕС 

- Директива 2003/82/ЕС 

 

    

 

                                                                       
                   Вреден (Xn)                             Опасен за околната среда (N) 

 

Фрази на риска (R-фрази): 

R63: Възможен риск от увреждане на плода при бременност. 

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

ефекти във водната среда. 
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2.2. Елементи на етикета. 

 

Сингнална дума:         Внимание 

 

Пиктограми:                         

                        

                                      

 

 

 

                               Репрод. кат. 2                                 Водна среда, хронична, кат.2 

 

Предупреждения за опасност:        

Н411  Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Н361  Предполага се, че може да увреди оплодителната способност или плода. 

 

Препоръки за безопасност:            

Р201  Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

P202  Не използвайте преди да се прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност. 

P261  Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

P281  Използвайте предписаните лични предпазни средства. 

Р308+Р313  ПРИ явна или предполагаема експозиция: Обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P273  Да се избягва изпускане в околната среда. 

P391  Съберете разлятото. 

Р405  Да се съхранява под ключ. 

Р501  Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие със Закона за управление на 

отпадъците 

                                                  

Специални рискове и предпазни мерки (директива 91/414/ЕЕС): 

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита и неговата опаковка. (Да не 

се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до 

повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища). 

SPe 3: С цел опазване на водните организми, за да се осигури нетретирана буферна зона до 

повърхостните води при следните употреби: 

Лозя:  

- буферна зона от 5 м в комбинация с дюзи намаляващи разпръскването 50%  или 10 метра 

буферна зона до повърхностните води с цел опазване на водните организми и растения за ранни 

сортове лози. 
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- буферна зона от 5 м в комбинация с дюзи намаляващи разпръскването 75%  или 10 метра 

буферна зона до повърхностните води с цел опазване на водните организми и растения за късни 

сортове лози. 

Картофи:  

- буферна зона от 5 м до повърхностните води с цел опазване на водните организми и растения. 

 

2.3. Други опасности.    
EUH208  Съдържа манкоцеб. Може да предизвика алергична реакция. 

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

инструкциите за употреба. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Състав на препарата  
3.1 Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.  

Смес от веществата посочени по-долу и др. 

 

3.2. Концентрации или гранични стойности на веществата – за препарати, 

класифицирани като опасни.  

 

Наименование CAS № ЕС № Конц. 

(%) 

Класифициране 

67/548/ЕЕС 

Класифициране 

1272/2008 (CLP) 

Симоксанил  57966-

95-7 

261-043-

0 

4,0 Xn, R22 

Xn, R48/22 

Xn, R63 

R43 

N R50/53 

Остра токс. 4, Н302 

Сенс. кожа 1А, Н373 

STOT повт. експозиция, 

котка 2, Н373 

Репр. котка 2, Н361 

Водна остра 1, Н400 

Водна хрон. 2, Н411 

М=1  

Манкоцеб 8018-

01-7 

006-076-

00-1 

46,5 Xn, R43, N, R50; 

Репр. котка 3, 

R63 

Репр. 2, Н361; 

Сенс. кожа 1; Н317; 

Водна остра 1, Н400 

Инертни в-ва -- -- Необходи

мото до 

100% 

-- -- 

 

За пълния текст на R- и H- фразит: виж точка 16 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Мерки за оказване на първа помощ 
4.1. Описание на мерки за оказване на първа помощ 

Общи мерки: Потърсете квалифицирана медицинска помощ в случай на съмнение. 

При вдишване: Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Потърсете 

квалифицирана медицинска помощ при наличие на симптоми.  

При контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло. Измийте веднага контактната 

кожна повърхност обилно с вода и сапун и изплакнете. Ако дразненето продължи потърсете 

квалифицирана медицинска помощ. 

При контакт с очите: Изплакнете грижливо и обилно с течаща вода поне за 15 минути при 

отворени клепачи. Потърсете квалифицирана медицинска помощ ако се появи дразнене.   

При поглъщане: В случай на поглъщане изплакнете и промийте устата. Да не се 

предизвиква повръщане на пострадал в безсъзнание или объркване. Потърсете незабавно 

квалифицирана медицинска помощ.  

 

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и хронични 

Виж точка 11 за подробна информация за ефекта върху здравето и симптомите. 

 

4.3. Индикация и препоръки за незабавна медицинска помощ и специфично лечение. 

Няма специфични препоръки. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Мерки за гасене на пожар 
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар. 

Водна струя, пяна, прах за гасене или въглероден двуокис.  

Неподходящи средства за гасене на пожар 

Не са известни 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и 

произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове. 

Възможно е отделянето на токсични и корозивни газове при условия на пожар (HCl, HCN, 

CO, NOx). 

 

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите.  

Да се носи автономен дихателен апарат. Да се носят подходящи защитни дрехи и маски за 

лице. 

 

Допълнителна информация:Ако площта не е много голяма и условията позволяват, 

оставете огъня да изгори от самосебе си, тъй като водата може да увеличи заплахата от 

замърсяване. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Мерки при аварийно изпускане 
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6.1. Лични предпазни мерки. 

Да не се предприемат никакви действия, свързани с персонален риск, без да е направено 

необходимото обучение преди това. Да не се допускат лица без предпазно облекло в зоната. 

Да не се пипа или да се разхожда разсипания материал. Избягвайте образуване на 

запрашаване и вдишване на прах. Да се носят лични предпазни средства.  

 

За неавариен персонал: Да не се вдишва праха. Да се носи защитно облекло,  

                                         ръкавици и предпазни средства за очите и лицето.  

                                         Премахнете източниците на възпламеняване. 

                                         Евакуирайте се от опасната зона. 

За авариен персонал:     Да не се вдишва праха. Да се носи  

                                         защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите и лицето. 

                                         Премахнете източниците на възпламеняване. 

                                         Евакуирайте се от опасната зона. 

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда.  

Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземни 

води. Остатъчните количества да не се изхвърлят в канализацията.  

В случай на инцидент и/или разсипване на препарата да се съхранява временно в специални 

плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи 

разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.86 от 

2003г.). Да се уведомят съответните компетентни органи – РИОСВ, на чиято територия е 

станал инцидента или разлива.  

 

6.3. Средства за почистване. 

Ограничаване на разлятото: Да не се допуска изтичането в канализационната или 

водоснабдителната мрежа. 

Процедури при почистване: Разлива да се почисти незабавно. Съберете механично. 

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени 

съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на 

лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците. 

 

6.4. Връзка с друга точка.  

Виж т. 8 за лични предпазни средства.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Работа с препарата и съхранение 
 

7.1. Работа с препарата. 

Да се вземат обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Да се подсигури добра 

вентилация на работното място. За лични предпазни средства виж т.8.  
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Предотвратяване на пожар и избухване: Може да формира екслозивен облак прах. 

 

7.2. Съхранение. 

Изисквания за съхранение: Да се съхранява на хладно и сухо място. Опаковката да се 

съхранява в добре вентилирани помещения. Да се съхранява далече от храна, напитки и 

фуражи. Да не се яде, пие или пуши на реаботното място. Да не се допуска намокравяне или 

овлажняване по време на съхранение. 

 

Допълнителна информация: Да не се смесва с вода (освен при нормалното разреждане). 

 

7.3 Специфична крайна употреба. Виж етикета. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства 
 

8.1. Граници на експозиция. 

Граници на експозиция  във въздуха на работната среда в съответствие с Наредба 13/2003. 

 

Манкоцеб: Граница при експозиция 8 часа – 1 мг/м3 

Забележка: може да причини алергична реакция. 

Симоксанил: Граница при експозиция 8 часа – 2 мг/м3 

Забележка: може да причини алергична реакция. 

 

8.2. Контрол на експозиция. 

Мерки за управление на риска: В съотвествие с Правилата за Добра Земеделска Практика. 

Контрол при експозиция в работна среда. Да се предостави подходяща вентилация. 

Индивидуални предпазни мерки: 

Защита на дихателните пътища – при обаруване на прах, да се използва маска. При по-

продължителна експозиция да се използва автономен дихателен апарат. 

Защита на ръцете – защитни гумени ръкавици.  

Защита на очите – плътно прилепнали защитни очила и маска.  

Защита на кожата и тялото – защитно работно облекло. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Физични и химични свойства 

 
Име:  МОКСИМАТ 505 ВП 

9.1. Обща информация. 

 

Агрегатно състояние – хомогенен прах, без твърди парчета 

Цвят – светло жълт 
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Мирис  – няма  

Праг на мириса – не е определен 

pH стойност – 6 до 8 

Точка на топене/на замръзване – не е определена 

Начална точка на кипене и обхват на кипене – не е приложимо 

Tочка на възпламеняване – не е приложимо 

Скорост на изпаряване – не е приложимо 

Запалимост – този продукт не е запалим 

Самозапалимост – този продукт не е самозапалим 

Експлозивни свойства – не е експлозив 

Горна/долна граница на възпламеняване – този продукт не е възпламеним  

Окисляване – не се окислява  

Образуване на трайна пяна – макс. 60mL след 3 минути 

Плътност – 0.5-0.6 g/mL 

Суспензионност – мин. 70% w/w 

 

9.2. Допълнителна информация 

Няма данни. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Стабилност и реактивоспособност 
10.1. Реактивност.  

Този продукт е стабилен при нормално съхранение и условия на работа. (виж т.7) 

 

10.2. Химична стабилност. 

Остава стабилен за минимум за 2 години при препоръчаните условия за работа и съхранение 

(виж т.7) 

 

10.3. Възможност за опасни реакции. 

Да се избягва контакт с киселини и влага по време на съхранение. 

 

10.4. Условия които трябва да се избягват. 

Да се избягва контакт с киселини и влага.  

 

10.5. Несъвместимост с други матерлиали 

Не са известни. 

 

10.6. Опасни продукти при разлагането 

Високата температура и свободната вода подпомагат разлагането, което може да предизвика 

спонтаннно изгаряне. При изгаряне могат да се освободят токсични пари като въглероден 

оксид/въглероден диоксид, серни и азотни оксиди.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Токсикологична информация 
11.1. Информация за токсични ефекти 

 

Име                                    МОКСИМАТ 505 ВП 

Остра токсичност 

Орално                               LD50 плъх > 2000 мг/кг т.м. 

Дермално                           LD50 плъх > 2000 мг/кг т.м. 

Инхалационно                  LС50 плъх > 4.002 мг/л въздух 

Дразнене 

Кожа                                  не дразни (заек) 

Очи                                    не дразни (заек) 

Сенсибилизация             не сенсибилизира (морско свинче)       

 

11.2 Друга токсилогична информация 

Субхронична токсичност 

Име: Манкоцеб 

Орално (NOAEL), куче: 7.6 mg/kg bw/day (1г) 

Орално (NOAEL), плъх: 7.0 mg/kg bw/day (2 поколения) 

Орално (NOAEL), плъх: 7.4 mg/kg bw/day (90 дни) 

Име: Симоксанил 

Орално (NOAEL), куче: 1.3 mg/kg bw/day (1г) 

Орално (NOAEL), плъх: 6.5mg/kg bw/day (90 дни) 

Орално (NOAEL), мишка: 84.4 mg/kg bw/day (90 дни) 

Дермално (NOAEL), плъх: 1000 mg/kg bw/day (28 дни) 

 

Kанцерогенност 

NOAEL (плъх) = 125 ppm (4.8 kg bw/d) (Манкоцеб) 

Манкоцеб – не е канцерогенен 

Симоксанил – не е канцерогенен 

 

Мутагенност 

Манкоцеб - няма свидетелства за предизвикване на генни мутации или трансформация на 

клетките. 

Симоксанил – не е мутагенен. 

 

Тератогенност 

NOAEL (плъх) = 160 mg/kg bw/d (Манкоцеб) 

Манкоцеб – не е тератогенен  

Симоксанил – изследванията показват, че Симксанил може да повлияе развитието на плода 

и да предизвика малформации. 
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NOAEL/ NOEL (плъх) = 150 ppm (Манкоцеб) 

 

Влияние върху репродукцията 

Манкоцеб – токсичен за репродукцията 

NOAEL (плъх) = 10.5 mg/kg bw/d (Симоксанил) 

 

11.3 Информация относно възможните пътища на експозизия. 

Продуктът е за употреба в селското и горското стопанство и затова най-вероятните пътища 

на експозиция са чрез кожата или чрез вдишване. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. Информация за околната среда 
12.1 Токсичност 

 

Име                   МОКСИМАТ 505 ВП 

 

Риби (Danio rerio):                                                       1мг/л < LC50 ≤ 10 мг/л   

Алги (Pseudokirchneriella subcapitata):                    1мг/л < LC50 ≤ 10 мг/л  

                                                                                         0.1мг/л < NOEC ≤ 1.0 мг/л  

Водна бълха (Daphnia magna):                                  10 мг/л < LC50 ≤ 100 мг/л  

Пчели:                                                                  Не е токсичен за пчелите.                                                                 

  

12.2. Устойчивост и разградимос 

Няма данни. 

 

12.3. Потенциал за биоакумулиране 

Няма данни. 

 

12.4. Подвижност в почвата 

Няма данни. 

 

12.5 Резултати от PBT и vPvB изпитване  
                                                                       PBT: не 

                                                                       vPvB: не 

12.5. Други нежелателни ефекти  

Няма данни. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

13. Третиране на отпадъците 
 

13.1 Методи на третиране на отпадъците 
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- Да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. Да не се допуска продуктът да достигне 

в канализацията. 

- Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи 

разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ 

бр.53/12.07.2012г.) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Информация за транспортиране 

 
Наземен транспорт ADR/RID, Морски транспорт IMO/IMDG, Въздушен транспорт ICAO-

TI/IATA-DGR. 

 

Наземен транспорт ADR/RID 

UN номер:  3077 

Наименование на товар по ООН:    ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО,  

N.O.S., (ФУНГИЦИД, СЪДЪРЖА МАНКОЦЕБ И СИМОКСАНИЛ) 

Класификация на опасностите при транспорт: 9 

Група опаковка:  III 

Етикет:  9  

 

 

 

 

Код за класификация:  М7 

Ограничено количество:  5кг/30кг 

Транспортна категория: 3 

Кемлер номер: 90 

Код за рестрикция за тунели: Е 

 
Морски транспорт IMO/IMDG 
 
UN номер:  3077 

Наименование на товар по ООН:    ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО,  

N.O.S., (ФУНГИЦИД, СЪДЪРЖА МАНКОЦЕБ И СИМОКСАНИЛ) 

Класификация на опасностите при транспорт: 9 

Група опаковка:  III 

Етикет:  9  

 

 

 

 

ЕMS номер: F-A, S-F 
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Ограничено количество:  5кг/30кг 

 
Въздушен транспорт ICAO-TI/IATA-DGR 

 

UN номер:  3077 

Наименование на товар по ООН:    ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО,  

N.O.S., (ФУНГИЦИД, СЪДЪРЖА МАНКОЦЕБ И СИМОКСАНИЛ) 

Класификация на опасностите при транспорт: 9 

Група опаковка:  III 

Етикет:  9  

 

 

 

 

Ограничен брой пътници:   Y956/30 kg 

IATA инструкции за опаковане – Пътник:     956 

IATA макс. количество – Пътник:     400кг 

IATA инструкции за опаковане – Карго:     956 

IATA макс. количество – Карго:     400кг 
 

 

 

 

14.5. Опасности за околната среда:    да   

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Регулаторна информация  

 
15.1. Специфични регламенти и директиви, касаещи безопасноста, здравето и околната 

среда отнасящи се до активното вещество или сместа. 

Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) 

 

15.2. Оценка на химическа безопасност. 

Не е необходима. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Друга информация 
Информацията за препарата е оценена в съответстние с изискванията на чл. 9 от Регламент 

№ 1272/2008: 

      Класификацията се основава на тестове и свойства на активните вещества. 

 

Промени върху предишната версия: 
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Всички промени са направени в съответствие с изискванията на CLP класифицирането на сместа. 

 

Рискови фрази (R-фрази) използвани в документа:  

R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност. 

R22 Вреден при поглъщане. 

R48/22 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция 

при поглъщане. 

R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата. 

R50 Силно токсичен за водни организми. 

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

ефекти във водната среда. 

 

Предупреждения за опасност използвани в документа: 

H302 Вреден при поглъщане. 

H317 Може да причини алергична кожна реакция. 

Н361  Предполага се, че може да увреди оплодителната способност или плода. 

Н373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща 

се експозиция. 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 

Н411Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.  

 

Този информационен лист за безопастност, допълва инструкциите за потребителя, но не ги 

заменя. Тази информация е предназначена да служи само за указание за правилна и 

безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване, и не прябва да се 

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

продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други 

процеси, освен ако това не е оповестено в текста. КиН Ефтимиадис България ЕООД не 

поема никакви гаранции и отговорност за вреди от всякакъв характер свързани с 

използването, предаването на информацията или от друго естество, или свързани с 

употребата, транспортиането и съхранението на продукта.   

Тази версия отменя всички предишни версии. 
 


