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Fişa de siguranţă   
(iulie 2004) 

 

1. 1. PRODUSUL CHIMIC ŞI IDENTIFICAREA COMPANIEI  
1.1 – Identificarea produsului  
Denumirea comerciala: BROMOBLEU 
Nr. de înregistrare la Ministerul Sănătăţii din Italia: 15.462 
1.2 – 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. COMPOZIŢIA  

2.1. Formula: Momeală rodenticidă – grâu – parafină  
2.2 Ingredientul activ: 
 
DENUMIREA CHIMICĂ CONC.% CAS   EINECS   EEC  Simboluri şi fraze de risc 
Bromadiolonă  3-(3-(4’-
bromodifenil-4-il)-3-

idrosi-1-fenilpropil)-4-
idrossicumarin 

0,005 28772-56-7  249-205-9 T+, R 27/28-48/24/25; N, 
R50-53 

 
2.3 Informaţii cu privire la substanţele periculoase: 
Concentraţia substanţelor periculoase este sub limita pentru care a fost etichetat preparatul ca şi periculos.  

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
Produsul conţine substanţe cumarinice în concentraţie mică şi poate fi otrăvitor dacă este înghiţit într-o cantitate 
considerabilă.  
Efecte adverse pentru sănătatea umană: otrăvire prin ingestie, inhibarea vitaminei K, provoacă hemoragii la 

nivelul pielii şi mucoaselor. Dacă este înghiţit va avea consecinţe 
hemoragice la nivelul tuturor aparatelor şi sistemelor.  

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. 

Contraindicaţii:                 anticoagulant 
 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR  

Contactul cu ochii::  Spălaţi bine cu multă apă. În cazul în care aceştia se înroşesc, solicitaţi 
asistenţă medicală. 
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Contactul cu pielea: Spălaţi pielea imediat cu multă apă şi cu un săpun neutru, timp de cel 
puţin 15 minute. Îndepărtaţi hainele sau pantofii contaminaţi.  

 

Inhalare:   Scoateţi persoana afectată la aer şi lasaţi-o să se odihnească. În cazul 
efectelor persistente, solicitaţi asistenţă medicală.  

Ingestie:  Solicitaţi imediat asistenţă medicală, arătând medicului fişa de 
siguranţă. Nu provocaţi starea de vomă dacă nu vi se dau alte 
instrucţiuni din partea medicului. Nu oferiţi nimic pacientului dacă nu vi 
se dau indicaţii medicale sau dacă pacientul nu este conştient.  

 
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 produsul este într-un incendiu, se 
recomandă următoarele:   

Substanţe de stingere:   CO2, apă pulverizată, spumă, substanţe chimice uscate.  

Echipament:                                              Folosiţi echipament complet şi mască.  
 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE ÎMPRĂŞTIERE ACCIDENTALĂ  

Metode de curăţare:   Transferaţi în recipiente adecvate şi etichetate, pentru aruncare.   
 Strângeţi substanţa într-un recipient din polietilenă sau din alte 

materiale plastice, în afară de PVC.  
Protecţia personală:  Folosiţi îmbrăcăminte adecvată, mănuşi, ochelari de protecţie şi 

pantofi adecvaţi.  
Alte indicaţii:  Nu spălaţi zona afectată cu apă. Aruncaţi deşeurile la un punct de 

colectare autorizat, cât mai repede posibil, evitând împrăştierea în 
mediul înconjurător. 

 

7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
Depozitaţi în condiţii uscate şi răcoroase. Păstraţi recipientele originale. Manipulaţi preparatul cu atenţie, conform 
practicilor de igienă şi siguranţă, purtând întotdeauna mănuşi de protecţie.   
Materialul adecvat pentru recipiente:  Poate fi din orice material, atâta timp cât recipientul este întreg. De 

preferat polietilenă sau alt material plastic, sau carton pentru momeala 
deja ambalată în pungi şi învelită în bucaţi de plastic.  

Pentru siguranţă: Depozitaţi într-un loc sigur, încuiat şi nu lăsaţi la îndemâna copiilor şi în 
preajma alimentelor.  
Utilizaţi haine adecvate şi mănuşi de protecţie. Dacă este necesar, 
solicitaţi asistenţă medicală, arătând fişa de siguranţă şi eticheta 
respectivă.   
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8. PROTECŢIA PERSONALĂ 
 
Protecţia ochilor: Folosiţi ochelari cu protecţie laterală în cazul operaţiunilor în care se 

împrăştie praf.  

Protecţie mâinilor:  Folosiţi mănuşi impermeabile, rezistente la substanţele chimice. . 

Protecţia pielii: Folosiţi îmbrăcăminte adecvată. 

Igiena:  Spălaţi-vă mâinile cu atenţie după manipulare.  

Protecţia respiratori:  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 vaapori organici) 

Limitele de expunere:(TLV/TWA): Nu s-au stabilit. Comparând cu concentraţia, este posibilă o limită de 
precauţie de  0,2 mg/m3 (luaând în calcul praful total). 

 
 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE  
Aspect:    pasta – grâu – parafină 
Culoare:   albastru sau roşu  
Miros:    aromatic  
Punctul de aprindere: nu este inflamabil  
Proprietăţi explozive:   nu este explozibil  
Proprietăţi de oxidare:     nu oxidează  
Solubilitate:    nu este solubil în apă   
 
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

Reacţii periculoase: Produsul este stabil în condiţii normale (în recipient închis şi la 
temperatură maximă de 50°C şi minimă de 0° C), fără reacţii secundare.    

Substanţe incompatibile:  Substanţe oxidante, în spcial acizii oxidanţi.  
 
 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
Posibilităţi de otrăvire:    Intoxicrea este posibilă prin ingestie.  
Simptome:     Hemoragii interne  
Toxicitate: 
Indexul de toxicitate: (Italian DM. 25/6/90): 22.000 (calculate conform Anexei I din DPR italian nr. 223 
24/05/88). 
Toxicitate permanentă la fiinţele umane:  Nu a fost cercetat niciun caz.   

Toxicitatea A.I.: Bromadiolonă 
 LD50 a.o. pe şobolani: 1.1 mg/kg 
 LD50 a.d. pe iepure: 9,4 mg/kg 
 LD50 a.o. câine dog: > 10 mg/kg 
 LD50 a.o. pisică: > 25 mg/kg 
 LD50 a.o. raţă: 1 mg/kg  
 LD50 a.o. păstrăv: 1,4 mg/l 
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12. INFORMAŢII ECOLOGICE  
Ecotoxicitate:  Nu vărsaţi produsul în râuri; în cantităţi mari este toxic pentru fauna 

acvatică.  
Mobilitate: Produsul este insolubil în apă.  
Persistenţă şi degradare:  Persistent  
 
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  

Produsul nu este menţionat în legislaţia cu privire la transport. Nu lăsaţi produsul în locuri umede şi în apropierea 
alimentelor.  
 
ADR/RID Nu există prevederi  
IMDG Nu există prevederi 
IATA Nu există prevederi 
 
15. INFORMATII LEGISLATIVE 

Clasificarea conform Italian D.M. 25/06/1990: NU ESTE PERICULOS 
Simboluri:       niciunul  
Simboluri de risc:      niciunul  
Fraze R obligatorii:     niciuna – a se citi eticheta 
Fraze S obligatorii:      niciuna – a se citi eticheta 
 
Deşi produsul nu este unul periculos, trebuie folosit cu atenţie şi conform instrucţiunilor de pe etichetă. Dacă este 
înghiţit, chiar şi în cantităţi mici, solicitaţi asistenţă medicală pentru verificarea activităţii protrombinei.  
 
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.  
 

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 


