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Име на продукта: ВЕЗУВИЙ 

Употреба на веществото/сместа: ХЕРБИЦИД 

Идентификация на компанията: Вентура Агросайънс Лимитид, 20-22 Венлок Роад, Лондон, Великобритания 

В случай на отравяне:  Национален токсикологичен информационен център, УМБАЛСМ 

"Н.И.Пирогов" 

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 409 (в стандартно работно време без събота и 

неделя) или +359 2 9154 346 (непрекъснато обслужване) 

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 

http://www.pirogov.bg 

 

 

2.1. Класификация 

2.1.1. Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) №1272/2008 [CLP] (самокласификация на производителя) 

 

Сериозно увреждане на очите – Категория 1 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Остра токсичност (инхал.) - Категория 4 

Н332 Вреден при вдишване. 

Опасност за водната среда - хронична опасност, Категория 2 

Н411 Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 

 

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране съгласно Регламент (EC) No. 1272/2008 [CLP] 

2.2.1. Пиктограма/пиктограми за опасност 

 
2.2.2. Сигнална дума 

ОПАСНО 

 

2.2.3. Предупреждение/предупреждения за опасност 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Н332 Вреден при вдишване. 

Н411 Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 

 

2.2.4. Препоръка/препоръки за безопасност 

Р312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. 

P305+351+338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. 

Свалете контактните лещи, ако има такива и до колкото е възможно. Продължавайте да промивате. 

P391 Съберете разлятото. 

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международна 

уредба 

 

2.2.5. Допълнителна информация за опасност 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ 
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се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и 

пътища.) 

EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. 

 

2.3. Други опасности 

0% от сместа се състои от съставка / съставки с неизвестна остра токсичност. 

0% от сместа се състои от съставка / съставки от неизвестна опасност за водната среда. 

 

2.3.1. Потенциални въздействия върху околната среда 

Не се очаква да доведе до значителни неблагоприятни ефекти, ако се следват инструкциите за употреба. 

Не е устойчив, биоакумулативен или токсичен (PBT), нито  много устойчив, много биоакумулативен (vPvB).  

 

 

 

Активно вещество 

Изопропиламинна сол на N-(фосфонометил)глицин; {Изопропиламинна сол на глифозат} 

Съставки  CAS No.   ЕО No.   EU Index No. / 

REACH Рег. No. / 

C&L ID No.  

 % от теглото 

(приблизител

но)  

 Класификация 

Изопропиламинна 

сол на глифозат 

 38641-94-0   933-426-9   015-184-00-8 /  

- /  

02-2119693876-15-  

0000  

 41,5  Опасно за водната среда, 

Хронична опасност - 

Категория 2, 411 

Етоксилиран 

талоуамин 

 61791-26-2   500-153-8   - /  

- /  

-  

 15,5  Остра токсичност, орална 

- категория 4, H302; 

Увреждане на очите - 

Категория 1, 318; 

Опасно за водната среда, 

Хронична опасност - 

Категория 2, 411 

Вода  7732-18-5   231-791-2   - /  

- /  

-  

 43  Не е класифициран 

като опасен  

За пълния текст на кодовете на класификация : Виж раздел 16. 
 

 

 

 

Използвайте личната защита препоръчана в раздел 8. 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

 

4.1.1 При контакт с очите 

Незабавно измийте с голямо количество вода в продължение на най-малко 15 минути. Махнете контактните лещи 

ако има такива и ако е възможно. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ. 

  

4.1.2 При контакт с кожата 

Съблечете замърсените дрехи, часовници, бижута. Измийте засегната кожа с голямо количество вода. Изперете 

дрехите и почистете обувките преди да ги използвате отново. 

 

4.1.3 При вдишване 
Преместете се на чист въздух. 

 

4.1.4 При поглъщане 

Незабавно дайте да пие вода. Не давайте нищо в устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане 

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

4. ПЪРВА ПОМОЩ 
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освен ако не е наредено от медицински персонал. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ. 

 

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти.  

 

4.2.1 Потенциални ефекти за здравето 

Вероятни пътища на експозиция: контакт с кожата, контакт с очите, вдишване, поглъщане. 

Контакт с очите, краткосрочно: Причинява сериозно увреждане на очите. 

Контакт с кожата, краткосрочно: Не се очаква да причини сериозни нежелани ефекти когато се следват 

препоръчаните инструкции за употреба. 

Вдишване, краткосрочно: Не се очаква да причини сериозни нежелани ефекти когато се следват инструкциите за 

употреба. 

Единично поглъщане: Не се очаква да причини сериозни нежелани ефекти когато се следват инструкциите за 

употреба. 

 

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

 

4.3.1 Съвет към лекарите 

Този продукт не е инхибитор на холинестеразата. 

 

4.3.2 Антидот 

Лечението с атропин и оксими не е показана. 

 

 

 

 

5.1 Средства за гасене 

5.1.1 Препоръчани: Вода, пяна, сух химикал, въглероден диоксид (СО2).  

 

5.2 Особени опасности 

 

5.2.1 Опасности от необичаен пожар и експлозия 

Минимизирайте употребата на вода, за да преодтвратите замърсаване на околната среда.  

Предпазни мерки за опазване на околната среда: виж раздел 6. 

 

5.2.2 Опасни продукти на горенето 

Въглероден оксид (CO), фосфорни оксиди (PxOy), азотни оксиди (NOx) 

 

5.3 Противопожарно оборудване 

Самостоятелен дихателен апарат. Екипировката трябва да бъде почистена старателно след употреба. 

 

5.4 Точка на възпламеняване 

Не е възпламеним. 

 

 

 

Използвайте препоръките за работа в раздел 7 и препоръките за лична защита в раздел 8. 

 

6.1 Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Намалете до минимум разпространението. Да не се допуска навлизане в канализацията, канали, канавки и водни 

пътища. Уведомете компетентните органи. 

 

6.2 Методи за почистване 

Абсорбирайте с пръст, пясък или абсорбираш материал. Изгребете силно замърсената почва. Съберете в 

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

6. МЕРКИ ПРИ РАЗЛИВ 
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контейнери за изхвърляне. Вижте в раздел 7 за типа на контейнерите. Минимизирайте употребата на вода, за да се 

предотврати замърсяване на околната среда. НЕ отмивайте с вода.  

 

Вижте раздел 13 за изхвърляне на разлетите материали. 

 

 

 

Трябва да се спазва добра производствена практика и личната хигиена. 

 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

Избягвайте контакт с очите. 

Да не се яде, пие и пуши по време на работа. 

Измийте ръцете старателно след работа или контакт. Старателно почистете оборудването след употреба. Не 

замърсявайте канализацията, канали, канавки и водни пътища като изхвърляте водата от измиването на 

оборудването. Празните контейнери съдържат пари и остатъци от продукта. 

СЛЕДВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА ЕТИКЕТА ДАЖЕ КОНТЕЙНЕРИТЕ ДА СА ПРАЗНИ. 

 

7.2 Условия за безопасно съхранение 

Минимална температура на съхранение: -15 °C 

Максимална температура на съхранение: 50 °C 

Съвместими материали за съхранение: неръждаема стомана, стъклопласт, пластмаса, стъклени облицовки 

Дръжте далеч от деца. 

Дръжте далече от храна, напитки и фуражи. Да се съхранява само в оригинална опаковка. 

Частична кристализация може да се появи при продължително съхранение при температура под минималната за 

съхранение. Ако замръзне, сложете го в топла стая и разклащайте често, за да се превърне отново в течност.  

Минимален срок на годност: 5 години. 

Използвайте подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. 

Тази формулация може да бъде съхранявана за 2 до 3 седмица при температури по-ниски от  -20°C без да се 

повлияе. Ако температурата остане под -20°C  за по-дълго време, водата в тази формулация може да замръзне. 

Ако това се случи позволете на продукта да се затопли и той ще се върне към първоначалното си хомогенно 

състояние . 

Препоръчваме на клиентите да следват инструкциите за обичайна работа, където изрично се заявява, че 

контейнерът трябва да се бърка (разклаща), преди да се налива.  

 

 

 

8.1 Гранични стойности на експозиция във въздуха 
 

Компоненти  Указания за експозиция  

Изопропиламинна сол на глифозат  Не са установени конкретни граници на професионална експозиция.  

Етоксилиран талоуамин  Не са установени конкретни граници на професионална експозиция. 

Вода  Не са установени конкретни граници на професионална експозиция. 

 
8.2 Технически средства за контрол 

Там, където е възможно препарата да влезе в контакт с очите, трябва да има средства за незабавно промиване на 

очите. 

 

8.3 Препоръки за професионална защитна екипировка. 

 

8.3.1 Защита на очите: 

Ако има вероятност за контакт: Носете очила за защита от химикали 

 

8.3.2 Защита на кожата: 

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
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При повтарящ се или продължителен контакт: Носете устойчиви на химикали ръкавици.  

Устойчивите на химикали ръкавици включват тези, които са направени от водоустойчиви материали, като 

нитрил, бутил, неопрен, поливинил хлорид (PVC), естествен каучук и/или с бариерен слой. 

 

8.3.3 Защита на дихателните пътища: 

Няма специални изисквания, когато се употребява според препоръките. 

 

При препоръка, консултирайте се с производителя на лични предпазни средства за съответния тип на оборудване 

за извършване на определена дейност. 

 

 

 

Тези физични данни са типични стойности, основаващи се на тествания материал, но могат да варират между 

отделните проби. Типичните стойности не трябва да се тълкуват като гаранция за анализ на всяка специфична 

партида или на спецификациите за продукта. 

 

Цвят / цветова гама: блед кехлибар - бледо кафяво 

Мирис: Лек, амини 

Форма: Течност 

Промени физическата форма (топене, точка на кипене, и т.н.): 

Точка на топене: Не е приложимо 

Точка на кипене: Няма данни 

Точка на възпламеняване: Не е възпламеним 

Експлозивни свойства: Няма експлозивни свойства 

Температура на самозапалване: 443 °C 

Температура на самоускоряващо се разлагае (SADT): Няма данни 

Оксидиращи свойства: Няма данни 

Относително тегло: 1,172 при 20 °C / 4 °C 

Парно налягане: Няма значителни колебания; воден разтвор 

Плътност на парите: Не е приложимо 

Скорост на изпарение: Няма данни 

Динамичен вискозитет: 73,2 mPa•s 

Кинематичен вискозитет: 62,47 cSt при 20 °C 

Плътност: 1,172 g/cm
3 
при 20 °C 

Разтворимост: Вода: Напълно смесим. 

pH: 4,4 - 4,9 при 80 g/l и 5,1 при 10 g/l 

Коефициент на разпределение n-октанол/вода: log Pow: < -3,2 при 25 °C (глифозат) 

 

 

 

10.1 Реактивност 

Реагира с галванизирана стомана и необлицована мека стомана като отделя водород, силно запалим газ, който 

може да експлодира. 

 

10.2. Стабилност 

Стабилен при нормални условия на боравене и съхранение. 

 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Реагира с галванизирана стомана и мека необлицована стомана като отделя водород, силно запалим газ, който 

може да експлодира.  

 

10.4. Несъвместими материали 

Несъвместими материали за съхранение: галванизирана стомана,  мека необлицована стомана. Съвместими 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
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материали за съхранение: виж раздел 7.2. 

 

10.5. Опасно разлагане 

Термично разлагане: Опасни продукти на горенето: виж раздел 5. 

 

 

 

Този раздел е предназначен за употреба от токсиколози и други здравни специалисти. 

 

Възможните начини на експозиция: При контакт с кожата, контакт с очите, вдишване, поглъщане 

 

Данните, получени за продукта и компонентите са обобщени по-долу. 

 

Остра орална токсичност 

Плъх, LD50: 5.000 мг/кг телесно тегло 

 

Остра дермална токсичност 

Заек, LD50 (гранично изпитване): > 5.000 мг/кг телесно тегло 

Няма смъртност. 

 

Остра инхалационна токсичност 

Плъх, LC50 (гранично изпитване), 4 часа, аерозоли: 3,18 мг/л 

Размер на частиците на аерозол (< 10 микрона) много по-малък от размера на капката (> 100 микрона), 

който обикновено се постига по време на пръскането. 

Този продукт не е в аерозолно състояние по време на работа или употреба и следователно не е 

класифициран като опасен съгласно Директива 1999/45/ЕО. Този продукт не е в аерозолно състояние 

по време на работа или употреба и следователно не е класифициран като опасен съгласно Регламента 

CLP (ЕО) 1272 / 2008. 

 

Кожно дразнене 

Заек, 6 животни, тест OECD 404: 

Червенина, среден ЕС резултат: 0,64 

Подуване, среден ЕС резултат: 0,03 

Дни за оздравяване: 3 

 

Дразнене на очите 

Заек, 6 животни, тест OECD 405: 

Зачервяване на конюнктивата, среден ЕС резултат: 1,17 

Подуване на конюнктивата, среден ЕС резултат: 1,60 

Помътняване на роговицата, среден ЕС резултат: 0,57 

Лезии на ириса, среден EС резултат: 0,50 

Дни за оздравяване: > 28 

Други ефекти: панус, язва на повърхността на окото (язви на роговицата) 

 

Кожна чувствителност  

Морско свинче, тест на Бюлер, 9-въвеждания: 

Положителни случаи: 0 % 

 

ОПИТ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ЧОВЕКА 

Поглъщане, прекомерно, съзнателната злоупотреба: 

Респираторни ефекти: пневмонит (аспирация) 

Стомашно-чревни ефекти: гадене / повръщане, диария, болки в корема, повръщане на кръв 

(хематемеза) 

Сърдечно-съдови ефекти: нарушения на сърдечния ритъм (сърдечна аритмия), намалено сърдечно 

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
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изтласкване (миокардна дисфункция) 

Общи / системни ефекти: нарушения във водно-електролитния баланс, необичайно намалява обема 

на кръвта (хиповолемия), повишена серумна амилаза, загуба на течности (хемоконцентрация), няма 

инхибиране на холинестеразата . 

Лабораторни ефекти – кръвна картина: повишени серумни трансаминази, лека ацидоза 

При контакт с очите, краткосрочно, епидемиологично: 

Забележка: Няма съобщения за случаи на необратими очни реакции, които биха могли да се дължат на 

формулиран глифозат в обширно епидемиологично проучване на отчетените случаи на случайно 

попадане в очите с тези формулации. 

 

N-(фосфонометил)глицин; {глифозат} 

 

Мутагенност 

Не е мутаген. 

 

Токсичност при многократно приложение: 

Зеак, кожно, 21 дни: 

NOAEL токсичност: > 5.000 мг/кг телесна маса/ден 

Засегнати органи/системи: няма 

Други ефекти: няма 

Плъх, орално, 3 месеца: 

NOAEL токсичност: > 20.000 мг/кг храна 

Целеви органи/системи: няма 

Други ефекти: няма 

Хронични ефекти/канцерогенност 

Плъх, орално, 24 месеца: 

NOAEL токсичност: ~ 8.000 мг/кг храна 

Засегнати органи/системи: очи 

Други ефекти: забавя се увеличаването на телесното тегло, хистопатологични ефекти 

NOEL тумор: > 20.000 ppm 

Тумори: няма  

Токсичност за репродукцията 

Плъх, орално, 2 покления: 

NOAEL токсичност: 10.000 ppm 

NOAEL репродукция: > 30.000 мг/кг храна 

Целеви органи/системи при родителите: няма 

Други последствия при родителите: забавя увеличаването на телесното тегло 

Целеви органи/системи при малките: няма 

Други последствия при малките: забавя увеличаването на телесното тегло 

Последици за поколението наблюдавани само с майчина токсичност. 

оксичност за развитието / тератогенност 

Плъх, орална, 6 - 19 дни на поколение: 

NOAEL токсичност: 1.000 мг/кг телесно тегло 

NOAEL развитие: 1.000 мг/кг телесна тегло 

Други ефекти при майките: забавя увеличаването на телесното тегло, понижава преживяемостта. 

Ефекти върху развитието: загуба на тегло, загуба след имплантирането, забавена осификация 

 

Последици за поколението, наблюдавани само при токсичност на майката по време на бременността 

Зеак, орално, 6 - 27 дни на поколение: 

NOAEL токсичност: 175 мг/кг телесно тегло 

NOAEL развитие: 175 мг/кг телесно тегло 

Засегнати органи/системи при майките: няма 

Други ефекти при майките: намалява преживяемостта 

Ефекти върху зародиша: няма 
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Този раздел е предназначен за употреба от екотоксиколози и други специалисти по околната среда. 

Данните, получени от продукта и компонентите са обобщени по-долу. 

 

Водна токсичност, риби 

Слънчевка - Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus): 

Остра токсичност, 96 часа, течаща, LC50: 5,8 мг/л 

Дъгова пъстърва - Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): 

Остра токсичност, 96 часа, течаща, LC50: 8,2 мг/л 

Дъгова пъстърва - Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): 

Токсичност при продължителна експозиция, 21 дни, течаща, NOEC: 2,4 мг/л 

 

Водна токсичност, безгръбначни 

Дафния (Daphnia magna): 

Остра токсичност, 48 часа, статична, EC50: 11 мг/л 

Дафния (Daphnia magna): 

Жизнен цикъл/репродукция, 21 дни, полустатична, NOEC: 3,2 мг/л 

 

Водна токсичност, водорасли/водни растения 

Зелени водорасли (Selenastrum capricornutum): 

Остра токсичност, 72 часа, статична, ErC50 (темп на растеж): 8,0 мг/л 

Зелени водорасли (Selenastrum capricornutum): 

Остра токсичност, 72 часа, статична, NOEC (темп на растеж): 1,5 мг/л 

 

Токсичност за птици 

Обикновен пътпъдък (Colinus virginianus): 

Хранителна токсичност, 5 дни, LC50: > 5.620 мг/кг храна 

Дива патица (Anas platyrhynchos): 

Хранителна токсичност, 5 дни, LC50: > 5.620 мг/кг храна 

Токсичност за членестоногите  

Пчели (Apis mellifera): 

Орална, 48 часа, LD50: > 395 μг/пчела 

Пчели (Apis mellifera): 

Контактна, 48 часа, LD50: > 338 μг/пчела 

 

Токсичност за почвообитаващите организми, безгръбначни 

Червеи (Eisenia foetida): 

Остра токсичност, 14 дни, LC50: > 5.000 мг/кг суха почва 

 

Токсичност за почвообитаващите организми, микроорганизми 

Тест за преобразуване на азота: 

24,45 кг/ха, 28 дни: Няма ефект върху трансформацията на азот. Няма ефект върху почвените 

микроорганизми 

 

N-(фосфонометил)глицин; {глифозат} 

Биоакумулация 

Слънчевка - Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus): 

Цели риби: BCF: < 1 

Не се очаква значима биоакумулация. 

Подвижност 

Почва, поле: 

Полуразпад: 2 - 174 дни 

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
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Koc: 884 - 60.000 л/кг 

Адсорбира се силно от почвата 

Вода, въздух: 

Полуразпад: < 7 дни 

 

Етоксилиран талоуамин 

 

Подвижност 

Вода/седимент, аеробен, 30 °C: 

Полуразпад: < 4 седмици 

Почва, въздух: 

Полуразпад: 1 - 7 дни 

 

 

 

 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

 

13.1.1. Продукт 

Да се съхранява далече от канализацията, канали, канавки и водни пътища. Спазвайте всички местни / регионални 

/ национални / международни разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Следвайте актуално издание на 

Директивите за Общи отпадъци, Депониране и Изгаряне на опасни отпадъци; Списъка на отпадъците на ЕС; и 

Регламента за транспорт на отпадъците. Обезвреждане на опасен отпадък може да направи само в оторизиран 

инсинератор за опасни отпадъци. Обезвреждане в индустриален инсенератор за отпадъци с оползотворяване на 

енергията е препоръчително.  

 

13.1.2. Опаковка 

Изплаквайте три пъти или с налягане празните контейнери. Изсипете водата от изплакването в резервоара на 

пръскачката. Съхранявайте за събиране от одобрена служба за обезвреждане на отпадъци. Изхвърлете като 

неопасен промишлен отпадък. Не използвайте повторно контейнерите. Спазвайте всички местни / регионални / 

национални / международни разпоредби. КОНТЕЙНЕРИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ: получават се от доставчика и 

се следват специални указания за работа. Когато са празни, съхранявайте за събиране от доставчика или от 

компания за почистване на резервоари. Да се почиства само от специализирана фирма. 

Използвайте препоръките за боравене в Раздел 7 и препоръките за лична защита в раздел 8. 

 

 

 

Данните, предоставени в този раздел са само за информация. Моля, приложете подходящите разпоредби, за да 

класифицирате правилно вашата доставка за транспортиране.  

 

ADR/RID 

Вещество опасно за околната среда, течност, N.O.S., (глифозат, етолсилиран талоуамин) 

UN No.: UN3082 

Клас:9 

Kemler: 90 

Група опаковка: III 

 

IMO 

Доброволна класификация на производителя, за целите на морски транспорт със страните, подписали ADR 

конвенцията, според IMDG, специална разпоредба 909:11 

 

Вижте ADR/RID 

Класификацията според критериите за IMDG код: За IMDG,  ако не се отнася за транспорт 

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
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IATA/ICAO 

Вещество, опасно за околната среда, течност, N.O.S., (глифозат, етоксилиран талоуамин) 

UN No.: UN3082 

Клас:9 

Група опаковка: III 

 

 

 

 

15.1. Друга информация за нормативната уредба 

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 и 

пътища.) 

EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. 

 

15.2. Оценка на химическата безопасност 

Оценка на химическата безопасност съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006 не се изисква и не е представена. 

Оценка на риска е представена съгласно Директива 91/414/ЕО. 

 

 

 

 

 

Информацията, дадена тук не е непременно изчерпателна, но представлява официална и  надеждна информация 

за съответния продукт. Следвайте всички местни/регионални/национални/международни нормативни уретби. 

Моля, консултирайте се с доставчика, ако е необходима допълнителна информация. 

Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Директива 91/155/ЕИО, която последно е 

изменена с Директива 2001/58/ЕО и в съответствие с Регламент ЕО 1907/2006. 

 

В този документ е превод от английски език. 

Значителни промени в сравнение с предишната версия. 

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Н332 Вреден при вдишване. 

Н411 Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 

Р312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

P280 Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице. 

P305+351+338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. 

Свалете контактните лещи, ако има такива и до колкото е възможно. Продължавайте да промивате. 

P391 Съберете разлятото. 

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/регионалната/националната/международна 

уредба 

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 и 

пътища.) 

EUH 401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. 

 

Отговорности: Информацията, представена тук се основава на наличните данни от надеждни 

източници. Въпреки че предоставената информация и препоръките, описани по-горе са дадени 

добросъвестно и към момента се счита, че са верни. Нашата компания не дава никакви гаранции, преки 

или косвени, по отношение на точността на данните или резултатите, получени от използването на този 

продукт. Нищо тук не може да се тълкува като препоръка за практика или за продукт, в нарушение на 

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
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законови или подзаконови разпоредби. Потребителят е единствено отговорен за определяне на 

пригодността на всеки материал или продукт за конкретна цел и за приемане на някакви подходящи 

предпазни мерки за безопасност. Ние не носим никаква отговорност за вреди, произтичащи от 

неправилна употреба на материала или продукта, описан тук. 


