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Fişa de siguranţă   
(rev. 2.0 30 septembrie 2007) 

 

1. 1. PRODUSUL CHIMIC ŞI IDENTIFICAREA COMPANIEI  
1.1 – Identificarea produsului  
Denumirea comerciala: BRODIBLEU 
Nr. de înregistrare la Ministerul Sănătăţii din Italia: 18542 
1.2 – Categoria 
Momeală rodenticidă   
1.3 – Identificarea companiei  
BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio 28 Z.I. Villanova 47100 – FORLÌ (FC)  Tel +39 0543-754430  Fax  +39 
0543-754162 
Editarea fişei de siguranţă: bleuline@bleuline.it 
1.3 –  Numărul de urgenţă:  
+39 0543-754430 (Bleu Line S.r.l.) 
Centru de urgenţă: Niguarda Hospital (MI) +39 02-66101029 

 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
Efecte adverse pentru sănătatea umană: Ingredientul activ este un anticoagulant cumarinic.  
Otrăvire prin:  ingestie, dacă este înghiţit, are consecinţe hemoragice (inhibă vitamina 

K, provoacă hemoragii la nivelul pielii şi mucoaselor). Efectele pot 
apărea şi la câteva zile de la ingestie.  

Terapie: dacă este înghiţit în cantităţi considerabile, provocaţi starea de vomă, 
faceţi spălături gastrice şi monitorizaţi activitatea protrombinei, iar în 
cazul scăderii, administraţi vitamina K. 

Mediul:  foarte toxic pentru organismele acvatice. Produsul nu este periculos 
pentru mediu datorită concentraţiei foarte scăzute a ingredientului 
activ. 

3. COMPOZIŢIA  

Descrierea chimică: Momeală rodenticidă cu anticoagulant cumarinic 
Conform Directivei Europene nr. 67/548/CEE, preparatul nu conţine substanţe periculoase sau pentru care există 
limte de expunere, sau substanţe cu o concentraţie relevantă. Informaţiile cu privire la ingredienţii activi si la 
coformulanţi sunt precizate pe etichetă.  
 
DENUMIREA CHIMICĂ  CONC. % CAS  EINECS CEE  Simboluri şi fraze de risc 
      

Brodifacum  0,005 56073-10-0 259-980-5 607-172-00-1 T+, R 27/28-48/24/25; N, 
R50-53 

      

Denatoniu benzoat 0,001 3734-33-6 223-095-2 - Xn, R 20/22, 38, 41, 
52/53 
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4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  

Indicaţii generale:                      în cazul unor simptome neclare sau persistente, solicitaţi asistenţă 

                                  medicală, arătând eticheta şi această fişă de siguranţă. Primul ajutor va fi 

                                                                realizat numai de personalul pregătit, pentru a preveni complicaţiile în 

          cazul pacientului.  

Contactul cu ochii::  Spălaţi bine cu multă apă, timp de cel puţin 10 minute.  

Contactul cu pielea: Spălaţi imediat cu multă apă şi cu un săpun neutru, părţile corpului care 
au intrat în contact cu substanţa.  

Inhalare:   Scoateţi persoana afectată la aer şi lasaţi-o să se odihnească. 
Verificaţi respiraţia pacientului. Dacă simptomele persistă, solicitaţi 
asistenţă medicală.  

Ingestie:  Solicitaţi imediat asistenţă medicală, arătând medicului fişa de 
siguranţă. Produsul conţine un anticoagulant cumarinic în concentraţie 
mică şi poate otrăvi prin inhibarea vitaminei K, dacă este înghiţit în 
cantităţi considerabile. Simptome: otrăvire prin ingestie, hemoragii la 
nivelul pielii şi al mucoaselor. Consecinţe hemoragice la nivelul tuturor 
sistemelor şi aparatelor. În cazul în care se înghite o cantitate 
considerabilă,  provocaţi starea de vomă, faceţi spălături gastrice şi 
monitorizaţi activitatea protrombinei. Dacă este necesar, administraţia 
vitamina K (antidot specific tuturor anticoagulanţilor).  

 
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIULUI  

Produsul nu este inflamabil, dar arde. Datorită stării fizice a produsului (pastă), împrăştierea prafului sau 
formarea de amestecuri inflamabile este puţin probabilă. În cazul în care are loc un incediu, se recomandă 
următoarele:   

Substanţe de stingere:   CO2, apă pulverizată, spumă, substanţe chimice uscate.  
Risc de expunere:                În urma combustiei se elimină vapori acizi, nocivi şi iritanţi.   
Pericole la expunere:               Se elimină gaze şi vapori iritanţi.  
Echipament:                                              Folosiţi echipament complet şi mască.  
Proceduri speciale:               limitaţi împrăştierea. Staţi în direcţia vântului. Nu inhalaţi vaporii. 

            Recipientele expuse la foc trebuie răcite cu apă pulverizată, pentru a se 
            reduce pericolul aprinderii. Evitaţi împrăştierea substanţelor de stingere 
            în mediul încojurător.             

6. MĂSURI ÎN CAZ DE ÎMPRĂŞTIERE ACCIDENTALĂ  

 

Protecţia personală:  Folosiţi îmbrăcăminte adecvată şi mănuşi impermeabile. Nu fumaţi şi nu 
aprindeţi nicio sursă.   

Protecţia mediului:  Nu permiteţi împrăştierea produsului în canalizări, scurgeri, apele de 
suprafaţă şi în mediul înconjurător. Dacă nu se poate evita, informaţi 
autoritatea competentă. Dacă se împrăştie la sol, adunaţi produsul 
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într-un recipient de plastic. Transferaţi apoi într-un recipient 
etichetat, pentru a fi aruncat. 

 

7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
Manipulare:               Nu mîncaţi, nu beţi şi nu fumaţi. Purtaţi echipament de protecţie şi îmbrăcăminte 

adecvată. După manipulare, spălaţi-vă cu apă şi săpun.  
  
Depozitarea:            Depozitaţi în recipientele originale, într-un loc sigur, închis, nu lăsaţi la îndemâna copiilor 
                                       şi animalelor de casă. 
 
 
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 
 
Măsuri generale:  Folosiţi produsul conform indicaţiilor acestei fişe de siguranţă. Purtaţi 

echipament de protecţie aşa cum vi se recomandă aici. 
Limitele de expunere profesională:       Momentan nu există limite europene de expunere. Nu s-au identificat 

limite de expunere profesională şi/sau limite biologice pentru acest 
preparat. Folosiţi îmbrăcăminte de protecţie şi echipamentul indicat în 
acest document.  

Protecţia respiratorie:  În zonele nu foarte bine ventilate, când concentraţia produsului este mai 
mare decât cea standard, protejaţi-vă căile respiratorii (mască cu filtru 
pentru gaze şi vapori organici). 

Protecţia mâinilor:  Folosiţi mănuşi impermeabile, rezistente la substanţele chimice. Evitaţi 
contactul direct.  

Protecţia ochilor: Folosiţi ochelari cu protecţie laterală.  

Protecţia pielii: Folosiţi îmbrăcăminte adecvată. 
 
 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
Aspect:    pastă roşie sau albastră  
Miros:    aromatic  
Solubilitate:    nu este solubil în apă   
Punctul de aprindere: nu este inflamabil  
Proprietăţi explozive:   nu este explozibil  
Proprietăţi de oxidare:     nu oxidează  
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

Stabilitate:    Stabil în condiţii normale de utilizare şi depozitare (pachet sigilat şi o 
temperatură între 0° C şi 50°C).   

Condiţii de evitat:     Contactul cu sursele de aprindere şi depozitarea în containere deschise.  
Substanţe de evitat:    Substanţe oxidante, în special acizi oxidanţi. Acizii în general.  
Produse periculoase la descompunere:    Descompunerea termică produce compuşi toxici..  
 

S.I.CC – Service Industrial Chemical Cleaning SRL 
Strada Lt. Av. Negel Gh. Nr. 23, ap.2, sector 6, Bucuresti, ROMANIA 
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Tel: 021.411.49.09 / Fax: 021.411.49.66 
Email: office@sic.ro  

Nr. Reg. Com.: J40/15672/2008, C.I.F - 24466041, Atribut Fiscal RO 
 
 

 
 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
Posibilităţi de otrăvire:    Intoxicarea este posibilă numai prin ingestie (hemoragii interne). 
“CLASIFICAREA OMS A PESTICIDELOR ÎN FUNCŢIE DE PERICOLE ŞI ÎNDRUMĂRI” editată în 2004 indică 
LD50 0,3 mg/kg pentru Brodifacum pur. În continuare, valorile LD50 pentru animale:  

• Şobolan (oral) 0,27 – 0,30 mg/kg  
• Şoareci (oral) 0,40 mg/kg  
• Iepure (oral) 0,30 mg/kg  
• Porcuşor de Guineea (oral) 0,28 mg/kg  
• Pisică (oral) 0,25 mg/kg  
• Câine (oral) 0,25 mg/kg 

În consecinţă, luând în considerare concentraţia finală a preparatului, LD50 este >2000 MG/KG. 
Doza letală estimată pentru omul adult (60 kg) este de 15 mg (fără niciun antidot). Luând în considerare 
concentraţia preparatului, ingestia accidentală este considerată nu foarte periculoasă pentru oameni.  
Inhalare:    Toxicitate irelevantă pentru a preparatului. Se evită contactul direct cu 

preparatul.  
Contactul cu pielea:   Toxicitate irelevantă pentru a preparatului. Se evită contactul direct cu 

preparatul.  
 
Contactul cu ochii:   Toxicitate irelevantă pentru a preparatului. Se evită contactul direct cu 

preparatul.  
Metode de acţionare:   Brodifacumul inhibă enzimele epoxi-reductazele de vitamina K. Enzima este 

fundamentală biosintezei de vitamina K. Luând în considerare timpul 
Brodifacumului în sânge, e posibilă scăderea concentraţiei vitaminei K în sânge 
după câteva zile de la ingestie.  

 
 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
Condiţii generale:                 Se foloseşte conform standardelor de bună practică. Nu împrăştiaţi produsul în 

 mediu. Nu există informaţii disponibile.  
Clasificare:    Ingredientul activ  Brodifacum este foarte toxic pentru organismele acvatice. 

Poate avea efecte pe termen lung în mediul acvatic.  
Informaţii ecotoxicologice:  Ingredient activ: brodifacum: LC50 păstrăv 0,04 mg/l/96 h  
 
13. CONDIŢII DE ARUNCARE A DEŞEURILOR  

Dacă este posibil reciclaţi sau contactaţi o firmă autorizată. Descărcarea deşeurilor în râuri sau canalizări este 
interzisă. Incineraţi într-o instalaţie autorizată. Consideraţi reziduurile şi ambalajele goale deşeuri periculoase. 
Aruncaţi deşeurile periculoase conform Directivei  91/689/EEC cu trimitere la codul deşeurilor cf. deciziei 
Comisiei, 2000/532/EC referitoare la eliminarea deşeurilor. Atenţie la existenţa unor legi naţionale şi locale cu 
privire la eliminarea deşeurilor. Orice folosire şi eliminare a acestora trebuie să se facă în conformitate cu 
legislaţia locală.  
 
14. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA TRANSPORT  
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Produsul nu este menţionat în legislaţia cu privire la transport.  
 
 
 

 

15. INFORMATII LEGISLATIVE 

Clasificare şi etichetare cf. D.Lgs. 65/2003 
Simboluri de periculozitate:  niciunul  
Fraze R obligatorii: niciuna  
 

Fraze S obligatorii: 2 Ţineţi într-un loc încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor.  

 7 
 
Ţineţi recipientul închis bine.  

 13 
 
Nu lăsaţi în apropierea alimentelor, a băuturilor şi a hranei pentru animale.  

 20/21 
 
În timpul utilizării, nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi.  

 24/25 
 
Toxic în contact cu pielea sau dacă este înghiţit.  

 37 
 
Folosiţi mănuşi adecvate.  

 45 
În caz de accident sau dacă nu vă simţiţi, solicitaţi asistenţă medicală imediat 
(arătaţi eticheta dacă este posibil).  

 
Notă: Citiţi informaţiile de pe etichetă.  
 
 
16) ALTE INFORMATII 

Aceste informaţii sunt numai instrucţiuni asupra utilizării, procesării, manipulării, depozitării, trasnportului şi 
eliminării produsului şi nu trebuie considerate garanţie sau specificaţii de calitate. Blue Line S.r.l. nu este 
responsabilă dacă produsul se foloseşte în alte moduri decât cele menţionate. 
În timpul utilizării, citiţi instrucţiunilr.  Informaţiile de mai sus sunt considerate corecte şi sunt cele mai bune 
informaţii disponibile conform legislaţiei actuale asupra etichetării şi ambalrii, siguranţei şi sănătăţii la locul de 
muncă şi mediului. Profilul de siguranţă descrie produsul în legătură cu nevoile de securitate. Informaţiile nu 
reprezintă o siguranţă a calităţii.  
 
 
Numărul de revizie:     2.0  
Data redactării:    Septembrie 2008 Această versiune o actualizează pe cea din 2004. 
Textul frazelor de risc menţionate la pct.3     R20/22 – Periculos dacă este înghiţit 
                 R27/28 – Foarte toxic în contact cu pielea şi dacă este înghiţit.  

R38 – Irită ochii şi pielea 
R41 – Riscul unor vătămări grave la ochi  
R48/24/25 – Toxic: periculos pentru piele şi în caz de ingestie, 
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dacă apare conactul prelungit.  
      R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate avea 

efecte pe termen lung în mediul acvatic.  
R52/53 – Dăunător organismelor acvatice, poate avea efecte 
adverse pe termen lung în mediul acvatic.   

Legislaţie: 
• Directiva UE 67/548/CEE (Directivă asupra aproximării 

legislaţiei şi prevederilor administrative cu privire la 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase) 
modificată pentru a 29-a oară de Directiva UE 2004/73/CE 

• Directiva UE 1999/45/CE (Directiva Parlamentului European şi 
a Consiliului, din 31 mai 1999, cu privire la aproximarea 
legislaţiei şi a prevederilor administrative ale Statelo Membre 
în legătură cu clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparetlor 
periculoase). 

• Directiva UE 98/24/CE (Directiva Consiliului 98/24/EC din 7 
aprilie  1998 asupra protecţiei sănătăţii şi a siguranţei 
angajaţilor care şucrează cu agenţi chimici) 

• Legea CE 1907/2006 (Anexa II: Fişa de siguranţă) 
 
Alte informaţii:  Această fişă de siguranţă a fost revizuită în colaborare cu 

Bioikos Ambiente Srl – via Rivani 99, 40138 Bologna (Italy) – tel 
+39 051 5878211. 

 
 
 

S.I.CC – Service Industrial Chemical Cleaning SRL 
Strada Lt. Av. Negel Gh. Nr. 23, ap.2, sector 6, Bucuresti, ROMANIA 

Tel: 021.411.49.09 / Fax: 021.411.49.66 
Email: office@sic.ro  

Nr. Reg. Com.: J40/15672/2008, C.I.F - 24466041, Atribut Fiscal RO 
 


