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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

ШАРПЕН 33 ЕК 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на фирмата / 

предприятието 

 
1.1.Наименование на веществото /сместа: ШАРПЕН 33 ЕК. 
 

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:  

Употреба на сместа: хербицид 

 

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Sharda Europe b.v.b.a 

Heedstraat 58 

1730 ASSE 

BELGIUM 

 

Данни за лицето, което пуска продукта на пазара: 

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ 

ул. Бигла 39, партер, офис 2,  

1164 София, България 

тел. 02 962 4901; факс: 02 962 4876 

 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

Телефон за спешни случаи:  

България - Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” - 02 9154 409  

 

РАЗДЕЛ  2. Описание на опасностите 
 

2.1. Класифициране на веществото или сместа:  

 

Класифициране в съответствие с Регламент ЕС 1272/2008 (CLP).  
Запалими течности, Кат. 3: H226  

Опасност при вдишване, Кат. 1: H304  

Дразнене на кожата, Кат. 2: H315 

Дразнене на очите, Кат. 2: H319 

Опасно за водната среда – остра опасност: Кат. 1: H400 

Опасно за водната среда – хронична опасност: Кат. 1: H410  

 

2.2. Елементи на етикета:  

 

Етикетиране в съответствие с Регламент ЕС 1272/2008 (CLP). 

 

Пиктограми за опасност:   



2/ 9 
 

                
GHS02             GHS07            GHS08            GHS09  

 

Сигнална дума: ОПАСНО 

 

 

Предупреждения за опасност: 

H226 Запалими течност и пари 

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 

H315 Предизвиква дразнене на кожата. 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

ЕUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на 

кожата. 

EUH208 Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-oн, 1,2-бензизотиазолин-3-oн(2634-33-5), 

пендиметалин (ISO), N-(1-етилпропил)-2,6-динитро-3,4-ксилидин(40487-42-1). Може да 

предизвика алергична реакция 

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

инструкциите за употреба. 

 

Препоръки за безопасност: 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца 

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта 

P391 Съберете разлятото 

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в инсталация за събиране на опасни или 

специални отпадъци. 

 

Допълнителни предупреждения: 

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 Да се осигури нетретирана буферна зона до неземеделски земи/повърхностни 

води с цел опазване на водните организми/растенията, които не са обект на третиране 

SPo2 Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 

 

2.3 Други опасности:  
 

РАЗДЕЛ 3. Състав /информация за съставките  

3.1 Вещества 

3.2. Смеси:  

 

Химическо 

наименование 

CAS №  % Класифициране в 

съответствие с 

Регламент ЕС 

1272/2008 (CLP) 

Класифициране 

в съответствие 

Директива 

1999/45/EC 

Пендиметалин  40487-42-1 33 % w/w Skin Sens. 1 H317 

Aquatic Acute 1 H400 

N, Xi 

R43 
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Aquatic Chronic 1 

H410 

R50/53 

Търговска 

тайна 

   Дразни очите 

Търговска 

тайна 

   Дразни кожата 

 

Пълният текст на R- и H- фразите виж в раздел 16 

 

РАЗДЕЛ 4. Мерки за оказване на първа помощ. 
 

4.1 Описание на мерките за първа помощ: 

Общи мерки:  

Винаги носете оригиналната опаковка, етикета и информационния лист за безопасност 

на продукта със себе си, когато се обаждате на спешна помощ или при посещение на 

лекар. 

 

При вдишване:  
Изведете пострадалия на чист въздух. 

 

При контакт с очите:  
Незабавно измийте замърсените очи под течаща вода и с отворени клепачи. 

 

При контакт с кожата:  

Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте обилно с вода.  

 

При поглъщане: 
Незабавно измийте устата с вода и се обадете на спешна помощ. 

 

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

симптоми и ефекти:  
 

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 

специално лечение 

 

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки 
 

5.1 Средства за гасене на пожар 

Подходящи средства за гасене на пожар: Воден спрей (да не се разпръсква), сух 

пожарогасителен прах, алкохол резистентна пяна, въглероден диоксид.. 

 

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Опасни продукти от горенето: въглероден окис, въглероден двуокис и азотни газове 

(азотни окиси) може да бъдат освободени. 

 

5.3 Съвети за пожарникарите. Специални предпазни мерки за пожарникарите:  

Носете автономен дихателен апарат и специален непроницаем костюм.  

Ако е възможно, изнесете контейнера от опасната зона. 

 

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане. 
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6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  

За персонал, който не отговаря за спешни случаи:  
При спешни случаи трябва да се носят защитни средства за дихателните пътища. Да се 

носят защитни средства за ръцете и за цялото тяло. 

 

Предпазни мерки: Да се изключат източниците на запалване.  

Процедури при спешни случаи: В случай на извънредна ситуация, да се евакуира 

района. 

 

За персонал, който отговаря за спешни случаи: В зависимост от риска, да се носи 

непроницаема, дълга престилка и ботуши или подходящо химически устойчиво 

облекло. Облеклото трябва да предпазва от прах. Да се носят защитни средства за 

дихателните пътища. Да се носят очила със странична защита. Винаги използвайте 

ръкавици. 

 

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
Опасност за питейната вода и околната среда. Да не се допуска попадането му в 

канализационната система. При никакви обстоятелства да не се допуска изпускане в 

почвата, езера или водни потоци.  

Да се информират компетентните органи в случай на изпускане. 

 

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 

Незабавно почистете разлива. Съберете разлятото количество в ясно обозначен 

контейнер със систематично описание на съдържанието му и със символа за опасност и 

R и S фрази. Предайте го на съответните органи за обезвреждане. Внимателно измийте 

района веднага след премахване на разлива. 

 

Друга информация: Текстилни или кожени ръкавици са напълно неподходящи. 

6.4 Позоваване на други раздели 

За обезвреждане на разливи виж раздел 13  

За предпазни мерки виж раздел 8 

 

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение. 
 

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: 

Да не се допуска попадане на оттока в канализационната система. Да не се замърсяват 

повърхностните води или канали с химикала или използвания контейнер. 

  

Съвети за обща професионална хигиена  

По време на работа да не се яде, пие или пуши.  

Измийте ръцете си след употреба.  

Свалете замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в местата за хранене. 

Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 

 

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
Технически мерки и условия за съхранение  

Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворен и на безопасно място.  

Да се съхранява на сухо и защитено от замръзване място в подходящо помещение за 

пестициди.  
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Препоръчва се съхранение при стайна температура е в добре проветриво място.  

Да се пази от излагане на светлина. 

 

Допълнителна информация за условията на съхранение  

Измийте старателно контейнера, излейте промивните води в резервоара на пръскачката 

и го изхвърлете по безопасен начин. 

 

7.3 Специфична крайна употреба (и): Хербицид. 

 

РАЗДЕЛ 8. Контрол при експозицията и лични предпазни средства. 
 

8.1 Параметри на контрол: 

Не съдържа вещества с гранични стойности на експозиция във въздуха на 

работната среда в съответствие с Наредба 13 / 2003 г. 

 

8.2 Контрол на експозицията: 

Предпазни мерки: Приоритетни технически мерки.  

  

Лични предпазни средства: 

Защита на ръцете:  

Да се носят ръкавици. Текстилни или кожени ръкавици са напълно неподходящи. 

 

Защита на очите:  
Да се избягва контакт с очите. 

 

Защита на кожата и тялото:  

Да се носи работен комбинезон и гумени ботуши. 

 

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства. 
 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 

 

Физично състояние: Течност, емулсионен концентрат 

Цвят: Вискозна, бистра течност 

Мирис:  На ароматен разтворител  

рН (1% разтвор): 4.82 

Пламна точка 14 °C 

Запалимост: Лесно запалим 

Експлозивни граници: Не е експлозивен 

Налягане на парите (20 ° C): 1.94 x 10-3 Pa (за пендиметалин) 

Относителна плътност (20 ° C): 0.9244 мг/л 

Разтворимост във вода 20о С 

0.54 мл/л при  pH 4 

0.33 мг/л при pH 7 

0.44 мг/л при pH 9-10 

Температура на самозапалване: 
368 ° С с време на запалване време на забавяне от 7 

секунди при налягане на околната среда 1010 мбара 

Вискозитет, кинематичен: 4.97 мм²/с 

Експлозивни свойства: Не е експлозивен 
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Оксидиращи свойства: Не е оксидиращ 

 

9.2 Допълнителна информация 

 

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивоспособност 
 

10.1 Реактивност: 
Няма данни. 

 

10.2 Химична стабилност:  

Няма данни. 

 

10.3 Възможност за опасни реакции:  
Няма данни. 

 

10.4 Условия, които трябва да се избягват:  

Няма данни. 

 

10.5 Несъвместими материали:  

Няма данни. 

 

10.6 Опасни продукти на разпадане:  
Няма данни. 

 

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация. 
 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти: 

 

Токсикологични данни за пендиметалин 

Параметър  Метод  Вид  Ефективна 

доза 

Време на 

експозиция 

Резултат / 

класифициране 

Остра орална 

токсичност 

 Плъх  2000 mg/kg  14 дни LD50 > 2000 

mg/kg 

Остра дермална 

токсичност 

 Плъх  2000 mg/kg  14 дни LD50 > 2000 

mg/kg 

Остра 

инхалаторна 

токсичност 

 Плъх  5.488 mg/L 

въздух 

 

 

4 ч 

LC50 > 1.520 

mg/L 

Дразнене на 

кожата 

 Заек  0.5 mL  24, 48, 72 ч Слабо дразнещ 

Дразнене на 

очите 

 Заек  0.1 mL 24, 48, 72 ч Дразнещ  

Сенсибилизиращ 

потенциал 

 Морско 

свинче 

0.5 % 24, 48 ч 

и 7 дни 

Възможна е 

сенсибилизация 

при контакт с 

кожата. 

Мутагенност  Тест на 

Амес 

Salmonella 

typhimurium 

0.312-0.625 

μL/plate 

 Не е мутагенен 
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РАЗДЕЛ 12. Екологична информация. 

 

12.1. Токсичност:   

 

Токсичност на пендиметалин 

Парамтър  Организъм  Краен 

резултат 

Време на 

експозиция 

Резултат  

Остра 

токсичност 

Риби: 

Oncorhynchus 

mykiss 

Смъртоносен / 

Смъртност  

96 ч LC50 0.54 mg/L 

NOEC 0.39 

LOEC 0.73 mg/L 

Остра 

токсичност 

Crustacea: 

Daphnia 

magna 

Неподвижност  48 ч EC50 0.35 mg/L 

NOEC 0.079 mg/L 

LOEC 0.14 mg/L 

Остра 

токсичност 

Водорасли: 

Pseudokirchner

iella 

subcapitata 

Намаляване на 

темпа на 

растеж / 

Намаляване на 

растежа 

72 ч ErC50 0.99 μg/mL 

NOEC 0.01 

LOEC 0.03 

Хронична 

токсичност 

Риби: 

Pimphales 

pomelas 

Смъртоносен / 

Смъртност  

 NOEC 0.39 mg/L 

LOEC 0.73 

Хронична 

токсичност 

Водорасли: 

Selenastrum 

capricornutum 

Намаляване на 

темпа на 

растеж / 

Намаляване на 

растежа 

5 дни EC50 0.12 mg/l 

 

12.2. Устойчивост и разградимост на активното вещество пендиметалин:  

DT50 при 20 ° C, лабораторна почва, аеробно   122.57дни  

DT50 при 20 ° C, лабораторна почва, анаеробно   409 дни  

Директна фотолиза във въздуха     не се наблюдава пряка  

         фототрансформация  

Фотохимично окислително разграждане във въздуха  DT50: 12 ч  

Биоразградимост       Няма налични данни 

 

12.3. Биоакумулираща способност:  

Коефициент на разпределение октанол/вода (log Pow) 5.2 

 

12.4. Преносимост в почвата:  

Прогнозира се  ниска мобилност на пендиметалин. 

Повърхностно напрежение    27,7 мм / м (неразреден)  

      30.2 милиНютона / m (в 2% воден разтвор)  
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      30.09 (в 3% воден разтвор) 

 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:  

Не се изисква CSA. 

 

12.6. Други неблагоприятни ефекти:  

Опасен за риби или други водни организми. Да не се замърсяват повърхностните  

води или канали с химикала или използвания контейнер. 

 

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане  на отпадъците. 
 

13.1 Методи за третиране на отпадъци:  

Подходящи методи за третиране на сместа / опаковка:  

Измийте старателно контейнера, излейте промивните води в резервоара на пръскачката 

и го изхвърлете по безопасен начин. 

 

Изхвърляне в канализацията - релевантна информация 

Да не се изпуска в канализацията. 

 

РАЗДЕЛ 14. Информация за транспортиране. 
 

14.1 UN номер: 3082 

 

14.2 UN точното име на пратката: Опасна за околната среда субстанция, течност 

N.O.S. (съдържа пендиметалин, 33%) 

 

14.3 Клас на опасност при транспортиране: 9, различни изделия и материали 

 

14.4 Опаковъчна група: ІІІ 

 

14.5. Опасности за околната среда: Морски замърсител 

 

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:  
Забранено е преминаването през тунели от категория E. 

 

14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 

73/78 и Код IBC:  

 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  

15.1.Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 

относно безопасността, здравето и околната среда:  
Този продукт е одобрен в съответствие с регламентите за продукти за растителна защита 

през 2011 година.  

Класифициране на опасностите  Вижте раздел 2  

R-фрази     Вижте раздел 2 

S-фрази    Вижте раздел 2 

ЕС Регламенти    1107/2009 
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15.2.Оценка на безопасност на химичното вещество или смес:  

 

16. Друга информация 
 

ЗНАЧЕНИЕ НА R- и H- фразите от т. 3. 

 

R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 

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

неблагоприятни  ефекти във водната среда. 

 

H317 Може да предизвика алергична реакция по кожата 

H400 Силно токсичен за водните организми. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 


