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1. Идентификация на веществото/сместа и фирмата/предприятието: 

 

1.1. Идентификатори на продукта 

Търговско наименование: ТРЕБОН 30 ЕК  

Синоними:   Тrebon 30 EC, Uppercut, Sensor, Blocker, 

     

Форма на продукта: Етофенпрокс 30% емулсионен концентрат (ЕК) 

 

Съдържа: Etofenprox (IUPAC NAME: 2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether 

CAS No.: 80844-07-1, EC No.: 407-980-2, Index No.: 604-091-00-3) 

 

Solvent naphtha (petroleum) heavy aroma 

  (CAS No.: 64742-94-5, EC No.: 265-198-5, Index No.: 649-424-00-3) 

 

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

и употреби, които не се препоръчват  

 

Вид употреба:  продукт за растителна защита, инсектицид 

   

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

Производител/Доставчик на продукта: 

Mitsui Chemicals Agro, Inc. 

Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 

103-0027, JAPAN 

Telephone: +81-3-5290-2810 

Telefax: +81-3-3231-1183 

e-mail： mcag-msds@mitsui-chem.co.jp 

 

Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество /препарат: 

Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ    

ул. “Бигла” № 39, партер, офис 2 

1407 София, БЪЛГАРИЯ 

Тел: 02/962 49 01, Факс: 02/962 48 76                                                 

е-mail: sumiagro@sab.bg 

 

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност 

Mitsui Chemicals Agro, Inc. +81-3-5290-2810 (office hour only; Japan standard time: JST) 

 

За България:  Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” 

Телефон за спешни случаи: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) 

или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)  

 

2. Описание на опасностите 

 

2.1. Класификация на веществото или сместа 

 

2.1.1. Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 
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Asp Tox. 1: H304 

Skin Irrit. 2: H315 

Eye Dam. 1: H318 

STOT SE 3: H336 

Lact.: H362 

Aquatic Acute 1: H400 

Aquatic Chronic 1: H410 

 

2.1.2. Класификация в съответствие с Директива 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС 

Xi; R36/38, N; R50/53, R64, R67 

 

2.2. Елементи на етикета 

Елементи на етикета в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008  

 

Пиктограми за опасност 

            
 

Сигнална дума Опасно 

 

Предупреждения за опасност 

Н304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 

Н315 Предизвиква дразнене на кожата. 

Н318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

Н336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 

Н362 Може да бъде вреден за кърмачета. 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 

Препоръки за безопасност 

При предотвратяване: 

Р201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

Р260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. 

Р263 Да се избягва контакт по време на бременност/при кърмене. 

Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 

маска за лице. 

При реагиране: 

Р301+Р310+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 

ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане. 

Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и 

доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в 

ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 

 

Специфични предпазни мерки за безопасност 
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EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба 

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се 

почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва 

замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)    

 

  

2.3. Други опасности 

Запалим. Този продукт може да отдели пари, които лесно формират запалими смеси. 

Акумулираните пари могат да се възпламенят и/или експлодират, ако се запалят.  Този 

продукт може да акумулира електростатични заряди, които могат да представляват 

източник на запалване.  

 

 

3. Състав / информация за съставките 

 

Субстанция или смес: Смес 

 

Състав:  
  

Химично 

наименование 

% CAS No. EC No. Класификация 

67/548/EEC* (EC)1272/2008 

Etofenprox 30 80844-07-1 407-980-2 R64 Dangerous for 

the environment; N; 

R50/53 

Lactation; H362 

Aquatic Acute 1; H400 

(M=100) 

Aquatic Chronic 1; H410 

(M=1000) 

Organic solvent 

[Hydrocarbons, 

C10, aromatics, 

<1% naphthalene] 

<70 64742-94-5 265-198-5 Harmful; Xn; R65 

R66, R67 

N; R51/53 

Asp Tox. 1; H304 

STOT (SE) 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

EUH066 

Surfactant <10   R10 Flam.Liq. 3; H226 

*За пълния текст на фразите виж Раздел 16 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ 

 

4.1.     Описание на  мерките за първа помощ 

 

При поглъщане:  

Изплакнете устата с вода. Незабавно потърсете медицинска помощ. Повръщане може да 

се предизвика само под контрола на медицинско лице. Ако пострадалия започне да 

повръща, дръжте го наведен напред. Да не се дава нищо през устата на човек изпаднал в 

безсъзнание или с конвулсии.  

 

При вдишване:  

В случай на поява на дискомфорт, преместете се на чист въздух. При поява на кашлица 

или други симптоми, потърсете медицинска помощ. Ако дишането е преустановено, 

направете изкуствено дишане. Ако дишането е затруднено, подавайте кислород. 
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При контакт с кожата:  

Незабавно свалете всички замърсени дрехи и обувки. Изплакнете кожата със силна струя 

и измийте с обилно количество вода. Измийте замърсената кожа с течаща вода и сапун. 

Консултирайте се с лекар, при поява на някакви симптоми. 

 

При контакт с очите:  

Незабавно промийте с обилно количество вода. Дръжте с пръсти клепачите отворени за 

да се осигури цялостно промиване. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако това 

може да се направи лесно. Незабавно потърсете медицинска помощ. 

 

 

5. Мерки при гасене на пожар 

 

5.1. Средства за гасене на пожар 

Подходящи средства за гасене на пожар:  

Пяна, сух химикал, въглероден диоксид, водна мъгла, пясък 

 

Неподходящи средства за гасене на пожар:  

Водна струя под високо налягане 

 

5.2. Специални опасности произтичащи от веществото или сместа 

Общи опасности 

Запалима течност. Може да формира експлозивни смеси при температури над точката 

на запалване. Парите са по-тежки от въздуха и може да се придвижат по повърхостта 

на земята; възможно е запалване от дистанция.    

 

Опасни разпадни продукти при горене 

Няма идентифицирани. 

     

5.3. Съвети за пожарникарите  

Дръжте настрана страничните лица, без предпазна екипировка. Ако е възможно 

изключете захранването. Ако е възможно, преместете контейнерите на безопасно 

място. Охлаждайте контейнерите и заобикалящата площ чрез пръскане с вода. При 

гасене на пожар, стойте от наветрената страна.  

 

Предпазна екипировка за пожарникарите 

Пожарникарите да носят средства за предпазване на дихателните пътища и очите. 

При гасене на пожар в закрити помещения или големи пожари на открито да се носи 

пълна предпазна екипировка и въздушен дихателен апарат (SCBA). 

 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

 

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

Необходимо е да се сигнализират и евакуират граничещите райони. Страничните лица, 

без необходимата екипировка, да бъдат държани настрани от района на замърсяване. Да 

се носят подходящи лични предпазни средства, както е описано в Раздел 8. Да се 
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премахнат всякакви източници на запалване. Да се спре разливането, ако е възможно 

това да се направи без риск за персонала. 

  

6.2. Мерки за опазване на околната среда 

Да не се допуска попадане на продукта в околната среда.   

 

6.3. Методи и средства за ограничаване и почистване  

Да се работи с инструменти и оборудване, които не образуват искри. Абсорбирайте или 

покрийте със суха почва, пясък или други негорими материали и съберете в затворен 

контейнер. Големи разливи: преградете с насип, доста пред разливащата се течност, за 

ограничаване на разлива и по-късно събиране и унищожаване. Съберете 

водонеразтворимите материали разсипани върху водната повърхност, като използвате 

абсорбент. 

 

7. Работа и съхранение 

 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  

Технически мерки 

Да се работи само в помещения с добра вентилация. 

Там, където може да съществува потенциален риск от пожар или експлозия, да се 

използва обезопасено срещу експлозия електрическо оборудване и да се вземат мерки 

срещу натрупване на елетростатични заряди.  

Да се носи подходяща предпазна екипировка. Да се пази от нагряване, искри, открити 

пламъци и горещи повърхности.   

 

Предпазни мерки 

Да се работи с внимание. Да не се вдишва мъгла от продукта. Да се предотврати 

контакт с очите, кожата и дрехите.  

Да се вземат предпазни мерки срещу отделяне на електростатични заряди.  

 

Съвети за общи хигиенни мерки 

На работното място да бъде осигурено оборудване за измиване на ръцете и очите. След 

работа с продукта, ръцете да се измият старателно. Свалете замърсената екипировка 

преди влизане в други помещения. Да не се яде, пие и пуши по време на работа  продукта. 

 

Препоръки за безопасност,  освен тези посочени на етикета 

При предовратяване 

Р264 Ръцете и лицето да се измият старателно след употреба. 

Р270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

Р271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 

Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

При реагиране 

Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 

Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в 

позиция, улесняваща дишането. 

Р308+Р313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински 

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

Р332+Р313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. 

Р362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 

Р391 Съберете разлятото. 

При съхранение 

Р403+Р233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно 

затворен. 

Р405 Да се съхранява под ключ. 

При изхвърляне 

Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните, регионални, 

национални и международни разпоредби. 

 

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 

Условия на съхранение 

Да се пази от нагряване, открит огън и всякакви източници на запалване. Съхранявайте в 

хладни, тъмни и добре вентилирани помещения. Дръжте контейнерите плътно затворени 

и запечатани, докато се приготвите за употреба. 

Да не се замърсяват други пестициди, торове, води, фуражи или храни, по време на  

съхранение или унищожаване. 

 

Материал на опаковката 

Пластмасов контейнер. 

 

7.3. Специфични крайни употреби 

Продукт за растителна защита обект на Регламент ЕО 1107/2009. 

 

8. Контрол на експозицията и лични предпазни средства 

 

8.1. Параметри на контрол 

Граници на експозиция на работниците: 

[hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene] 

Доставчик: RCP-TWA 100 мг/м3 (Vapour, total hydrocarbons)  

RCP-TWA 100 mg/m3/15 ppm (solvent naphtha petroleum), heavy aromatic 

      

 

8.2. Контрол на експозицията 

Подходящ инженерен контрол 

Да се осигури обща вентилация. Използването на затворени системи или локална 

изсмукваща вентилация е препоръчително.  

На работното място да се осигури душ за измиване и оборудване за промиване на очите. 

 

Лични предпазни средства 

Предпазване на очите/лицето:  Предпазни очила, лицев щит 

Предпазване на кожата:    

Преедпазване на ръцете:   Устойчиви на химикали (непропускливи) ръкавици 

Предпазване на тялото: Предпазен шлем, предпазни дрехи, предпазни 

ботуши. 
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Предпазване на дихателните пътища: Респиратор с филтър за химикали (органични 

пари). 

 

9. Физични и химични свойства 

 

9.1.  Информация за основните физични и химични свойства 

Физична форма:  кехлибарена течност    

Миризма:   ароматна 

Праг на мирис:  няма наличен 

рН (1% дисперсия, 21оС): 5,5  

Точка на топене: не е налична 

Начална точка и диапазон на кипене: няма налична  

Точка на запалване:  62-63оС   (не е класифициран) 

Скорост на изпаряване: няма налична 

Горни/долни граници на запалимост или експлозивност: няма налични 

Налягане на парите: няма налични 

Относителна плътност: 0.9553 g/ml при 20оС 

Повърхностно налягане: 41 mN/m (25оС) 

Разтворимост:  няма налична 

Кофициент на разпространение n-октанол/вода: няма налична 

Вискозитет:   2,0 mPa･s (40oC) 

    3,4 mPa･s (20oC) 

Експлозивни свойства:  не е експлозивен      (не е класифициран) 

Окислителни свойства: не е окислител         (не е класифициран) 

Температура на самозапалване: 410оС 

Температура на разпадане: няма налична 

Термална стабилност: няма налична 

 

 

10. Стабилност и реактивоспособност 

 

10.1.  Реактивоспособност 

Няма налична информация. 

 

10.2.  Химическа стабилност 

Не настъпват опасни реакции при работа и съхранение в съответствие с указанията. 

 

10.3.  Възможност за опасни реакции  

Този продукт може да акумулира статични заряди, които може да се превърнат в 

източник на запалване. 

 

10.4.  Условия, които трябва да се избягват  

Да се избягва излагане на топлина, източници на запалване.   

 

10.5.  Несъвместими материали 

Силни основи, силни киселини, силни окисляващи/редуциращи агенти.  
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10.6.  Опасни продукти на разпадане 

Няма идентифицирани. 

 

11. Токсикологична информация 

 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

 
Остра токсичност 

Орална Плъх ЛД50 >5000 мг/кг Не е класифициран 

Дермална Плъх ЛД50 >2000 мг/кг Не е класифициран 

Инхалаторна Плъх ЛС50 >5,6 мг/л/4 часа Не е класифициран 

 
Дразнене/корозивност за кожата 

Заек   Дрезнещ            [Категория 2] 

 

Сериозно увреждане на очите/дразнене 

Заек   Необратими въздействия за очите         [Категория 1] 

 

Респираторна сенсибилизация 

   Не е налична     [Категоризация не е възможна] 

 

Кожна сенсибилизация 

Морско свинче  Не е кожен сенсибилизатор          [Не е класифициран] 

 

Мутагенност за зарошните клетки 

   Не е налична     [Категоризация не е възможна] 

 

Канцерогенност Не е налична     [Категоризация не е възможна] 

 

Токсичност за репродукцията 

Фертилност или токсичност за развитието 

Не е налична     [Категоризация не е възможна] 

 

Ефекти върху или чрез лактацията 

   Съдържа етофенпрокс (Lact.)     [Ефекти върху или чрез лактацията] 

 

Токсичност за специфични целеви органи  

Еднократна експозиция Съдържа разтворител нафта (категория 3)      [Категория 3] 

Повтаряща се експозиция Няма налична    [Категоризация не е възможна] 

 

Опасности при вдишване Класифициран като Категория 1 на база на концентрацията на 

органичен разтворител (категория 1) и кинетичния вискозитет на 

продукта (по-малко от 20,5 мм2/сек при 40оС)       [Категория 1] 

 

 

12. Информация за околната среда 

 

Опасности за водната среда (Остра) 

Класифициран като категория 1 на база на ЕС50 за Daphnia      [Категория 1] 



ТРЕБОН 30 ЕК 

 Информационен лист за безопасност  Дата на издаване: 16 март 2015 

в съотвествие с Регламент (ЕО) № 453/2010,    Дата на актуализиране: - 

променящ Регламент (ЕО) 1907/2006    Сериен №:  AGZ10017Ec_00 

 

 

MITSUI CHEMICALS AGRO, INC. 9/12 

Опасности за водната среда (Хронична) 

Съдържа етофенпрокс (Категория 1, М=1000)     [Категория 1] 

 

12.1.  Токсичност  

 

Rainbow trout LC50 (96 hr) 0.032 мг/л 

Bluegill sunfish LC50 (96 hr) 0,032 мг/л 

Daaphnia magna EC50 (48 hr) 0,0027 мг/л 

Algae (Selenastrum cpricornutum ErC50 (0-72 hr) 100 мг/л 

   

Етофенпрокс   

Daphnia magna NOEC (21 days) 0.000054 мг/л (M=1000) 

 

 

12.2.  Персистентност и разградимост  

Няма налична информация за продукта. 

 

[Етофенпрокс] 

Биоразградимост  Не е лесно биоразградим 

Хидролиза полу-разпад 11,6 дни (рН 5); 259,9 дни (рН 7);226,3 дни (рН 9) 

Водна фотолиза  0,9 дни (рН 5); 2,4 дни (рН 7); 3,9 дни (рН 9) 

 

12.3.  Потенциал за биоакумулиране 

Няма налична. 

 

12.4.  Подвижност в почвата 

Няма налична. 

 

 

13. Третиране на отпадъците 

 

13.1.  Методи за третиране на отпадъците 

Отпадъци от продукта. 

Отпадъците да се унищожават в съответствие с националните и международни 

разпоредби. 

Замърсени опаковки  

Изпразнете изцяло опаковката, преди унищожаването й.  

 

14. Информация за транспортиране 

 

14.1. Номер по списъка на ООН 

Номер по списъка на ООН:  UN 3082 

 

14.2. Точното наименование на пратката при транспорт 

Опасна за околната среда субстанция, Течност, n.o.s. (етофенпрокс смес) 

 

14.3. Клас на опасност при транспорт 
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Клас (UN): 9 

 

14.4. Опаковъчна група 

Опаковъчна група: ІІІ 

 

14.5. Опасности за околната среда 

Морски замърсител:  

       

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите 

Специални предпазни мерки при транспортиране 

Уверете се, че опаковките не са спукани и няма теч. Да се избягва грубо манипулиране и 

хвърляне на опаковките. 

Да се предотврати разпадане на опаковките наредени върху транспортните палети. 

 

 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 

 

15.1.  Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 

относно безопасността, здравето и околната среда 

 

15.1.1. ЕО Регламенти 

Европейски съюз 

Активното вещество Етофенпрокс се регулира от Регламент ЕО 1107/2009 касаещ  

продуктите за растителна защита. 

Етофенпрокс е включен в списъка на Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) на 

веществата, за които е направена предварителна регистрация (EC № 407-980-2) и в Анекс 

VI на Регламент ЕО 1272/2008 (Индекс № 604-091-00-3) 

 

Switzerland. Toxins List 1 (Giftliste 1) 

Etofenprox (Toxicity Category: 5 Swiss Identification Number: G-304145). 

 

Ваша лична отговорност е, и трябва да се съобразите с всички приложими закони и 

наредби. 

   

 

16.  Друга информация 

 

Референции 

Вътрешни данни 

 

Елементи на етикета съгласно с Директива 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС 

Символ 

Xi -  Дразнещ 

N – Опасен за околната среда 

R-фрази 

R36/38 Дразни очите и кожата 
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R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни 

неблагоприятни ефекти във водната среда 

R64 Може да причини увреждане на здравето на кърмачета. 

R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. 

 

S-фрази 

S2 Да се пази далеч от достъп на деца 

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни 

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. 

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси 

медицинска помощ 

S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за 

очите/лицето. 

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните 

инструкции/информационен лист за безопасност 

 

 

Пълен текст на релевантните Символ, R-фрази и/или Н- предупреждения за опасност 

Символ 

Xn - Вреден 

 

Фрази за риск 

R10 Запалим 

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

ефекти във водната среда 

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. 

R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. 

 

Предупреждения за опасност 

Н226 Запалими течност и пари. 

Н400 Силно токсичен за водните организми 

Н411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

ЕUH-фрази 

EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на 

кожата. 

 

Система за класифициране 

Класификация в съответствие с Регламент ЕО 1272/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането 

на вещеста и смеси, променящ и заместващ Директиви 67/548/ЕЕО и 1999/45/ЕО, и 

променящ Регламент ЕО 1907/2006. 

 

Информацията, която се съдържа в този информационен лист е коректна, според най-

доброто от нашите познания към момента на издаване.  

Въпреки това, ние не можем да поемем каквато и да е отговорност относно 

акуратността и пълнотата на информацията съдържаща се в този документ. 
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Крайното определяне на пригодността, на което и да е вещество, е лична отговорност 

на потребителя. Всички вещества могат да създадат неизвестни опасности и трябва да 

се ползват с внимание. Въпреки, че определени опасности са описани в този документ, ние 

не можем да гарантираме, че това са единствените опасности, които съществуват. 

 

 


