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ambalarea substanţelor şi a amestecurilor) şi amendamentelor sale. Etichetarea privind
avertizarea pericolelor este obligatorie.
Componente periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:
• Deltametrin
Cuvânt de avertizare: Atenţie Fraze de pericol
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H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H410 Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată.
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta
instrucţiunile de
utilizare.
Fraze de precauţie

● P280. Purtați mănuși de protecție/Îmbrăcăminte de protecție/Echipament de protecție
a ochilor.

● P273. Evitați dispersare în mediu.
● P261. A se evita să se inspire praful, ceața , spray-ul.
● P264 . Spălați-vă bine mâinile după utilizare
● P270 . A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
● P272 . Nu scoateți îmbrăcămintea de  lucru contaminată în afara locului de muncă
● P284 . Purtați echipament de protecție respiratorie
● P308+311. În caz de expunere sau posibilă expunere , sunați la un centru de

informare toxicologică
● P301+P310 . În caz de înghițire sunați la un centru de informare toxicologică
● P331 . Nu provocați vomă
● P391 . Colectați scurgerile de produs
● P321 . Spălați îmbrăcămintea contaminată
● P330 . În caz de contact cu pielea,Spălați cu multa apă/săpun
● P363 . În caz de iritarea pielii sau erupție cutanată, consultați medicul
● P352 . A se depozita sub cheie

2.3 Alte pericole Pot apărea senzaţii cutanate, ca de ex. senzaţie de arsură sau înţepături
pe faţă şi pe mucoase. Totuşi, aceste senzaţii nu produc leziuni si dispar în maxim 24 ore.

SECŢIUNEA 2 :
COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII



3.2 Amestecuri
Natură chimică: Suspensie concentrată (SC) ; Deltametrin 25 g/l
Componente periculoase: Fraze de pericol în conformitate cu Reglementările UE No.
1272/2008

Nume Nr. CAS / Nr.CE /
REACH Reg. No.
Clasificare Conc. [%] REGULAMENTUL (CE)
NR. 1272/2008

Deltametrin
52918-63-5 258-256-6
Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Chronic 1, H410
2,45
Amestec de 5-clor-2- metil-3(2H)-izotiazolonă şi 2-metil-2H-izotiazol-3- onă

55965-84-9
Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens.

1, H317
> 0,0002 – < 0,0015

SECŢIUNEA 3:
MĂSURI DE PRIM AJUTOR 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicaţii generale, Inhalare , Contactul cu pielea ,
Contactul cu ochii se va ieşi din zona periculoasă. Aşezaţi şi transportaţi victima într-o
poziţie laterală stabilă. Scoateţi imediat hainele contaminate şi depozitaţi-le în siguranţă.
Se va ieşi la aer curat. Se va culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură. Se va
anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.
Spălaţi imediat cu multă apă si săpun, timp de cel puţin 15 minute. Apa caldă poate creşte în
mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicaţie
sistemică. În cazul pielii iritate, aplicaţi uleiuri sau loţiuni cu vitamina E. Dacă simptomele
persistă se va chema un medic.
Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 15
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute şi continuaţi sa
clătiţi cu apă. Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta
nu este un semn de intoxicaţie sistemică. Aplicaţi picături pentru calmare, dacă este necesar
aplicaţi picături anestezice pentru ochi. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte
şi persistă.
Se va sta în repaus. Se va clăti gura. NU se va induce stare de vomă. Se va anunţa imediat
un medic sau spitalul de urgenţă.
Ingerare
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Simptome Local:, Parestezia pielii şi ochilor poate fi severă, Trecătoare, cu remisie până la
24 ore, Iritarea pielii, ochilor şi a membranelor mucoase , tuse , stranut
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Sistemic:, neplăcere în piept, tahicardie, Hipotensiune, Ameţeală, Durere abdominală,
Diaree, Vărsături, Tulburări de vedere, Dureri de cap, Anorexie, Somnolenţă, Comă,
Convulsii, Tremurături, Prostaţie, Hiperreacţie de rutã aerianã, Edem pulmonar, Palpitaţie,
Contracţii musculare, Apatie, Ameţeli
4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale

necesare
Riscuri
Tratament
Acest produs conţine un piretroid. Intoxicarea cu un piretroid nu trebuie tratata in aceasi
maniera cu intoxicatia cu un carbamat sau cu un produs organofosforic.
Tratament sistemic: Tratamentul iniţial trebuie să fie simptomatic. Monitorizaţi funcţia
aparatului respirator şi parametrii cardiovasculari. In cazul ingestiei unei cantitati importante
de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI in intervalul primelor doua ore de la ingestie.
In toate cazurile se recomanda administrarea de carbune activ si sulfat de sodiu.
Se va ţine tractul respirator curat. Este necesară respiraţie artificială sau oxigen. În cazul
apariţiei convulsiilor, se va administra benzodiazepina (de exemplu Diazepam) în
conformitate cu prescripţiile standard. Dacă nu este eficient, se poate utiliza fenobarbital.
Contraindicaţii: atropină. Contraindicaţii: atropina si derivaţi ai adrenalinei. Nu se cunoaşte
un antidot specific. Refacere: spontană şi fară sechele

SECŢIUNEA 4 :
MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Corespunzătoare Necorespunzătoare
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză
Se va folosi apă pulverizată, spumă rezistentă la alcool, agent de stingere sub formă de
pulbere sau bioxid de carbon.
Jet de apă puternic
În cazul unui incendiu, se pot degaja gaze toxice.
5.3 Recomandări destinate pompierilor
Echipament special de protecţie pentru pompieri
Informaţii suplimentare
În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala fumul. În cazul unui incendiu, se va
purta un aparat respirator autonom.
Îndepărtaţi produsul din zona incendiului sau, daca nu este posibil, răciţi containerele cu apă
pentru a evita creşterea presiunii datorată încălzirii produsului. Dacă este posibil, îndiguiţi
apa utilizată la stingerea incendiului cu nisip sau pământ.

SECŢIUNEA 5 :
MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Măsuri de prevedere
6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător



Se vor ţine persoanele la distanţă de locul de curgere/scurgere şi într- un loc protejat de
vânt. Evitaţi contactul cu produsul împrăştiat sau cu suprafeţele contaminate. Când curăţaţi
scurgerea de produs nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi. Se va folosi echipament de protecţie
individual.
Nu permiteţi ca produsul să pătrundă în ape de suprafaţă, sisteme de canalizare şi ape de
adâncime.
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
Metodele de curăţare
Observaţii suplimentare
6.4 Trimitere la alte secţiuni
Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi,
liant universal, rumeguş). Colectaţi şi depozitaţi produsul într-un container bine închis şi
etichetat. Curăţaţi pardoseala şi obiectele contaminate, respectând regulamentele de
protecţie a mediului.
Verificaţi de asemenea şi alte proceduri locale aplicabile.
Informaţii privind manipularea în siguranţă, vezi secţiunea 7. Informaţii privind echipamentul
de protecţie personală, vezi secţiunea 8.
Informaţii privind eliminarea deşeurilor, vezi secţiunea 13.

SECŢIUNEA 6 :
MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Sfaturi de manipulare în condiţii de securitate
Măsuri de igienă
Se va folosi numai în zonele prevăzute cu sistem potrivit de ventilaţie cu evacuarea aerului.
Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Hainele de lucru se vor păstra
separat. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului.
Scoateţi imediat hainele contaminate şi curăţaţi-le bine înainte de reutilizare. Hainele care nu
pot fi curăţate trebuie distruse prin ardere.
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Cerinţe pentru spaţiile de depozitare şi containere
Măsuri de protecţie în cazul depozitării în comun cu alte materiale
Materiale adecvate pentru recipiente
Se vor păstra containerele ermetic închise, într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Se va
depozita în recipientul original. Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului
autorizat. Se va feri de expunerea solară directă. Protejaţi de îngheţ.
Se va păstra departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale.

SECŢIUNEA 7 :
PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
Formă



Culoare
Miros
pH
Punctul de aprindere
Temperatură de aprindere
Densitate
Solubilitate în apă
Coeficientul de partiţie: n- octanol/apă
Vâscozitate cinematică Tensiunea superficială
Proprietăţi oxidante Explozivitate
9.2 Alte informaţii
suspensie
bej deschis spre maron deschis
slab, caracteristic
circa 3,0 - 4,5 la 100 % (23 °C)
Fără punct de inflamabilitate măsurabil - Determinarea s-a realizat până la punctul de
fierbere.
465 °C
circa 1,02 g/cm3 la 20 °C
miscibil
Deltametrin: log Pow: 6,4 la 25 °C
24,84 - 228,48 mm2/s la 20 °C
20,76 - 192,00 mm2/s la 25 °C
39,2 mN/m la 20 °C
Determinare în soluţie 0,1% în apă distilată (1g/l). 34,5 mN/m la 25 °C
Determinare în forma nediluată.
Produsul nu are proprietăţi oxidante Nu este exploziv
Nu se cunosc alte date fizice şi chimice legate de securitatea sănătăţii şi a mediului

SECŢIUNEA 8 :
STABILITATE ŞI REACTIVITATE

● 10.1 Reactivitate Descompunere termică 10.2 Stabilitate chimică
● 10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Stabil în condiţii normale.
Stabil în condiţiile de depozitare recomandate.

● Nu se produc reacţii periculoase în cazul depozitării şi manipulării conform
indicaţiilor.

SECŢIUNEA 9 :
INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice



Evaluarea STOT Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere
Deltametrin: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Evaluarea STOT Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată
Deltametrin a cauzat efecte neurocomportamentale şi/sau schimbări neuropatologice în
studiile efectuate pe animale. Efectele toxice ale Deltametrin se referă la hiperactivitatea
tranzitorie tipică pentru neurotoxicitatea piretroizilor.
Evaluarea mutagenităţii
Deltametrin nu a avut efecte mutagene sau genotoxice in testele efectuate in vitro si in vivo.
Evaluarea carcinogenităţii
Deltametrin : în urma studiilor de toxicologie cronică (administrare prin hrană la şobolan şi
şoarece pe parcursul vieţii), nu s-au identificat efecte carcinogene.
Evaluarea toxicităţii pentru reproducere
Deltametrin nu a provocat toxicitate la reproducere conform studiilor efectuate pe 2 generaţii
de
şobolani.
Evaluarea toxicităţii pentru dezvoltare
Deltametrin a cauzat toxicitate la dezvoltare numai la doze toxice pentru femele. Efectele
asupra dezvoltării observate la Deltametrin se referă la toxicitatea maternală.
Pericol prin aspirare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informaţii suplimentare
Pot apărea senzaţii cutanate, ca de ex. senzaţie de arsură sau înţepături pe faţă şi pe
mucoase. Totuşi aceste leziuni nu produc leziuni si dispar dupa 24 de ore.

SECŢIUNEA 10 :
ALTE INFORMAŢII

Textul frazelor de pericol H menţionate în secţiunea 3
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H301 Toxic în caz de înghiţire.
H311 Toxic în contact cu pielea.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H318 Provoacă leziuni oculare grave.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331 Toxic în caz de inhalare.
H400 Foarte toxic pentru viaţa acvatică.
H410 Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată. H412 Nociv pentru
viaţa acvatică, având efecte de lungă durată.
Abrevieri şi acronime
ADN DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind transportul
interior de mărfuri periculoase
ADR Acordul European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase ETA
Estimarea toxicităţii acute
CAS-Nr. Număr registru CAS (engl. Chemical Abstracts Service)



Conc. Concentraţie
EC-Nr. Număr Comunitatea Europeană
ECx Concentraţia efectivă pentru x%
EINECS Inventarul european al substanţelor chimice existente introduse pe piaţă
ELINCS Lista europeană a substanţelor chimice notificate
EN Standarde Europene
EU Uniunea Europeană
IATA International Air Transport Association
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk (IBC Code)
ICx Concentraţia inhibitoare pentru x%
IMDG International Maritime Dangerous Goods
LCx Concentraţia letală pentru x%
LDx Doza letală pentru x%
LOEC/LOEL Doză cu efect observabil minim
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from
ships N.O.S. Not otherwise specified
NOEC/NOEL Concentrație/Doză fără efect observabil
OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
RID Regulament privind transportul international rutier de bunuri periculoase TWA Media
ponderata în timp
UN Naţiunile Unite
OMS Organizația Mondială a Sănătății
Informaţiile din această Fişă cu Date de Securitate sunt în concordanţă cu cerinţele stabilite
de Regulamentul(CE) nr. 1907/2006, Regulamentul (UE) nr. 1907/2006 amendat prin
Regulamentul (UE)
nr. 2015/830 cu modificarile ulterioare şi Regulamentului (UE) nr. 1272/2008. Această Fişă
cu Date de Securitate completează instrucţiunile de utilizare dar nu le înlocuieşte.
Informaţiile conţinute de această Fişă se bazează pe cunoştinţele disponibile în momentul
elaborării. Utilizatorul trebuie informat asupra posibilelor riscuri care pot apărea în timpul
utilizării produsului în alte scopuri decât cele propuse. Informaţiile de mai sus sunt conforme
cu legislaţia CEE. Utilizatorul trebuie să consulte şi aplice orice alte regulamente naţionale
adiţionale în vigoare.


