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1. IDENTIFICAREA PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII  
 
1.1  DENUMIREA PRODUSULUI: Ratimor momeală raticidă pastă 
 
Număr aviz: 923BIO/14/06.10 
 
1.2 Utilizarea substanţei / preparatului: 
Produs biocid. Rodenticid gata de utilizare (PT 14) pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor. 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi eticheta produsului. 
 
1.3  PRODUCĂTOR:                             UNICHEM d.o.o. 
            Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovenia, 
            Tel:. +386 (01) 75 58 150, fax: +386 (01) 75 58 155 
            www.unichem.si 
            unichem@unichem.si 
  
1.4 FURNIZOR:                                     MARAVET SRL 
            Str. Europa nr. 9, Baia Mare, Jud. Maramureş, România, 
            Tel/Fax: 0262-211.964 
             www.maravet.com 
             office@maravet.ro 
 
1.5  Telefon în caz de urgenţă: 021/3183606 Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti 
Consultaţi medicul personal sau pe cei de la urgenţă. În cazul în care viata este periclitată apelaţi 
112. 

 
2.  IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1  CLASIFICAREA PREPARATELOR CONFORM CU DIRECTIVA 99/45/EC 
  
Conform directivei privind preparatele, produsul nu este clasificat ca fiind periculos. 
  
2.2  Conţinutul etichetei 
  
2.2.1. Litere simbol: 
Conform directivei privind preparatele, nu sunt necesare simboluri. 
  
2.2.2. Fraze de risc: 
În conformitate cu reglementările pentru frazele de risc acestea nu sunt necesare. 
  
2.2.3. Fraze de siguranţă: 
S1/2 – A se păstra sub cheie şi a nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S13 – A se păstra  departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale. 
S20/21 – Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul utilizării. 
S37 – A se purta mănuşi de protecţie corespunzătoare (numai pentru utilizatorii profesionişti). 
S46 – În caz de înghiţire, a se consulta imediat  medicul şi a i se arăta recipientul sau eticheta. 
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2.3  ALTELE 
Puţin probabil să provoace efecte dăunătoare în condiţii normale de manipulare şi utilizare. Nociv 
pentru fauna sălbatică. Mamiferele şi păsările sălbatice pot fi expuse unui risc mai mare în cazul 
în care produsul nu este utilizat în conformitate cu informaţiile din etichetă. 

 
3.  COMPOZIȚIA / INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE 
  
Ingrediente periculoase 

Denumirea 
chimică 

conc. [%] CAS  
CE  

Index 

Simboluri / 
Clasificare 

67/548/CEE 

Clasificare 1272/2008 
(CLP) 

  
Bromadiolonă 

  
0,005 

  
28772-56-7 
249-205-9  

/ 

  
T+; R26/27/28 
T; R48/23/24/25 
N; 50/53 
  

  
Tox. acută 1, H310 
Tox. acută 1, H300 
Tox. acută 1, H330 
STOT RE 1, H372 
Acvatic Acut 1, H400 
Acvatic Cronic 1, H410 

  
Benzoat de 
denatoniu 

  
0,001 

  
3734-33-6  
223-095-2  

/ 

  
Xn;   R20/22-37/38-
41-52/53 

  
Tox. acută 4, H332 
Tox. acută 4, H302 
Stot SE 3, H335 
Irit. piele 2, H315 
Lezarea ochilor 1 H318 
Acvatic Cronic 3, H412 

Textul integral al frazelor de riscului (R) şi frazelor de pericol (h), este dat în secţiunea 16 a fişei. 
 

4.   MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
MĂSURI GENERALE: În caz de accident sau dacă vă simţiţi rău, a se consulta imediat medicul 
(a se arată medicului fişa cu date de securitate şi eticheta). 
  
4.1  INHALARE: Mutaţi persoana expusă la aer curat. A se obţine asistenţă medicală imediat. 
Puţin probabil să prezinte pericol de inhalare deoarece produsul este furnizat ca o pastă. 
  
4.2  CONTACT CU PIELEA: Poate provoca iritarea pielii. Îndepărtaţi hainele contaminate. A 
se spăla imediat cu multă apă şi săpun. În cazul în care iritaţia persistă solicitaţi asistenţă 
medicală. Hainele contaminate trebui să fie spălate şi uscate înainte de reutilizare. 
  
4.3 CONTACTUL CU OCHII: Poate provoca iritaţii la nivelul ochilor. Spălaţi imediat ochii 
cu apă curentă timp de cel puţin 15 minute, ţinând pleoapele deschise. Dacă iritaţia persistă, 
solicitaţi asistenţă medicală. 
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4.4  INGERARE: În caz de înghiţire accidentală, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta 
fişa cu date de securitate sau eticheta. Clătiţi gura cu apă. Nu se provoacă voma, prima dată 
solicitaţi asistenţă medicală. 
  
MĂSURI GENERALE: Dacă nu vă simţiţi bine şi dacă simptomele persistă solicitaţi sfatul 
medicului. 
SFATURI PENTRU MEDICI: bromadiolona este un anticoagulant care poate produce sângerare; 
aceasta apare la câteva zile de la expunere. Dacă nu există nici o sângerare activă INR (timpul de 
protrombină) ar trebui să fie măsurate la prezentare şi la 48-72 ore după expunere. Dacă INR este 
mai mare de 4, administra vitamina K1 (Fitomenadionă) 5-10 mg prin injectare intravenoasă lentă 
(100 micrograme / kg greutate corporală pentru un copil). 
ANTIDOT: Vitamina K1 
Bromadiolona este un anticoagulant care poate produce sângerare; aceasta apare la câteva zile de 
la expunere. 

 
5.  MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1  Mijloace de stingere corespunzătoare: bioxid de carbon. Pulbere chimică uscată. Alcool 
sau spumă polimer. A se folosi o metoda de stingere adecvată condiţiilor locale şi mediului 
înconjurător. 
  
5.2  Mijloace de stingere necorespunzătoare: Jet de apă. 
  
5.3  Riscuri speciale de expunere: În caz de incendiu nu respiraţi fumul / gaze. 
  
5.4 Echipamente speciale de protecţie pentru pompieri: Purtaţi: aparat autonom de respirat. 
Mănuşi şi cizme de protecţie corespunzătoare. 
  
5.5  INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Se vor răci recipientele în situaţii de risc cu jet de apă. 
Dacă este posibil, se elimină recipientele din zona periculoasă. Apa de stingere a incendiilor 
contaminată şi reziduurile trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările locale. 

 
6.  MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE 
6.1 PRECAUȚII PERSONALE PENTRU SIGURANȚĂ: Se va folosi echipament de 
protecţie individual: îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi protecţie pentru ochi/ faţă. Vezi 
secţiunea 8. A se asigura o ventilaţie adecvată. 
  
6.2  PRECAUŢII PENTRU MEDIU: Nu permiteţi ca produsul să ajungă în apă/ 
canalizare/sisteme de canalizare sau în sol permeabil. În cazul în care are loc intrarea accidentală 
în apă sau în sol, informaţi autorităţile responsabile. 
  
6.3  PROCEDURI DE CURĂŢARE: A se opri scurgerea dacă operaţiunea nu prezintă risc. 
Absorbiţi produsul (cu material inert de îmbibare adecvat: nisip, diatomit, acizi de legătură, 
absorbant universal, rumeguş), se vor colecta în containere speciale şi eliminaţi-l în conformitate 
cu reglementările în vigoare privind manipularea deşeurilor. Se clăteşte cu apă zona contaminată! 
Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de canalizare. 
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7.   MANIPULARE ȘI DEPOZITARE 
7.1  MANIPULARE: Utilizaţi bunele practici de igienă personală - se spală mâinile la pauze 
şi atunci când aţi terminat de lucru cu produsul. Nu mâncaţi,  nu beţi şi nu fumaţi în timpul 
lucrului. A asigura o ventilaţie adecvată. A nu se inhala vaporii / aerosoli. Evitaţi contactul cu 
pielea şi ochii. A se evita formarea de praf. Consultaţi instrucţiunile de pe etichetă şi normele de 
securitate şi sănătate la locul de muncă. A se utiliza numai în zone care sunt inaccesibile la sugari, 
copii, animale de companie şi la alte animale nevizate. Spălaţi-vă pe mâini şi părţile expuse ale 
corpului înainte de mese şi după lucru. 
  
7.2  DEPOZITARE: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale, în locuri 
răcoroase, uscate şi bine ventilate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi a animalelor domestice. A 
se ferii de substanţe oxidante. 
  
7.3    UTILIZARE SPECIFICĂ: Gata pentru utilizare ca rodenticid conţinând 50 ppm 
bromadiolonă.  

 
8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIE PERSONALĂ 
8.1 Valorile limită de expunere (IUCLID) 
Denumirea chimică valoare Intervalul x timp  Tip      
propan-1 ,2-diol (57-55-6) 10 mg / m3  10 mg / m3(4 x 15 min) MAK (DE) 

Sursa: IUCLID (doar pentru informare)
  
8.2  VALORILE LIMITĂ DE EXPUNERE 
 
Fluor              WEL 8-ore limită ppm:              WEL 8ore limită mg/m3: 10 
                       WEL 15 min limită ppm:          WEL 15 min limită mg/m3: 30 
 
Propane-1,2-diol       WEL 8ore limită ppm: -     WEL 8ore limită mg/m3: 10 
(Propane-1,2-diol particule)   WEL 15 min limită ppm: -   WEL 15 min limită mg/m3: - 
 
Propane-1,2-diol      WEL 8ore limită ppm: 150       WEL 8ore limită mg/m3: 474 
(Propane-1,2-diol total vapori şi particule)     WEL 15 min limită ppm: -    WEL 15 min limită 
mg/m3: - 

 
(Explicaţii - WEL- Limite de expunere a spaţiului de muncă) 
 
8.3 Controlul expunerii profesionale: 
Utilizaţi bunele practici de igienă personală - se spală mâinile la pauze şi atunci când aţi terminat 
de lucru cu produsul. Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în 
timpul lucrului. A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale A se păstra 
departe de lumină soare directă de surse de căldură sau alte surse de aprindere. Ase preveni 
formarea prafului. 
  
8.4  PROTECȚIA RESPIRATORIE: Puţin probabil să prezinte un pericol inhalare cu 
excepţia cazului în care este prezent praf excesiv. Dacă valorile se apropie WEL(limite de 



Revizia: 6 

Data emiterii: 
13.11.2012 

UNICHEM d.o.o.
Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika
Tel: 01/7558-150
Fax: 01/7558-155

 

FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
RATIMOR momeală 

raticidă pastă Data imprimării: 
30.11.2012 

 

Pagina 5 din 9 

expunere a spaţiului de muncă) ,protecţie respiratorie corespunzătoare trebuie să fie purtată 
(mască cu filtru de particule). 
  
8.5  PROTECȚIA PIELII: Îmbrăcăminte de protecţie standard, cizme de cauciuc. 
  
8.6  PROTECŢIA MÂINILOR: Mânuşi de protecţie din cauciuc. 
  
8.7 PROTECȚIA OCHII: Ochelari de protecţie chimică dacă sunt expuşi la praf excesiv. 
  
8.8  ECHIPAMENTE DE PROTECTIE: Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie. Cizme de 
cauciuc.  

 
9.  PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 
Stare fizică: Solid 
Culoare Roşu 
Aspect: Pastă moale de culoarea roşie 
Miros: Caracteristic 
Punct de solidificare: N/A 
Punct de topire: N/A 
Punct de fierbere: N/A 
Punct de inflamabilitate: N/A 
Auto aprindere: N/A 
Auto inflamabilitate: Nu există dovezi ale proprietăţilor inflamabile bazate 

pe luarea în considerare a componentelor şi  pe baza 
utilizării experimentale. 

Pericol de explozie: Produsul nu prezintă pericol de explozie. 
Nu există dovezi ale proprietăţilor explozive bazate pe 
luarea în considerare a componentelor şi pe baza 
utilizării experimentale. 

Valoare pH:(10 g / l) la 20 ° C: N / A 
Densitatea relativă / densitate în vrac 1, 28 g / cm 3 
Solubilitate în cu apă: Practic insolubil 
N / A: datele nu sunt aplicabile   
  

 
10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
10.1  STABILITATE: Produsul este stabil în condiţii normale de manipulare şi depozitare. 
 
10.2  CONDIȚII DE EVITAT: Nu sunt necesare precauţii speciale. Luaţi în considerare 
instrucţiunile de utilizare şi depozitare. A se proteja de căldură, lumina directă a soarelui, foc 
deschis, scântei libere. 
  
10.3  MATERIALE DE EVITAT: Agenţi oxidanţi. 
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10.4  PRODUSE DE DESCOMPUNERE PERICULOASE: În condiţii normale de utilizare nu 
sunt de aşteptat produse de descompunere periculoase. În caz de incendiu / explozie sunt 
răspândiţi vapori periculoşi pentru sănătate. 
  

 
11.  INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
11.1  INFORMAȚII TOXICOLOGICE PENTRU PRODUS 
  
Inhalare:  Puţin probabil să prezinte un pericol de inhalare, produsul este furnizat ca o 
pastă. 
Contactul cu pielea: Contactul cu pielea poate provoca iritaţii. 
Contactul cu ochii: Contactul cu ochii poate provoca iritaţii. 
Ingestie: Bromadiolona este un anticoagulant, care poate produce sângerare; aceasta poate apare 
după câteva zile de la expunere. 
  
Efecte carcinogenice: nu există dovezi care să sugereze că rodenticidele anticoagulante sunt 
cancerigene. 
Efecte mutagene: nu există dovezi care să sugereze că rodenticidele anticoagulante sunt 
mutagene. 
Toxicitate pentru reproducere: substanţa chimică nu este clasificată ca fiind toxică pentru 
reproducere. 
 
Toxicitate acută: Produsul biocid are o toxicitate acută scăzută de cale orală şi dermică. LC50 
pentru produsul biocid este de aşteptat să fie >> 5 mg/l/4h şi produsul nu îndeplineşte, prin 
urmare, criteriile de clasificare pentru toxicitate prin inhalare acută. 
LD50/oral aproximativ 22,5 g / kg (şobolan) (calculat) 
  
11.2   INFORMAȚII TOXICOLOGICE PENTRU COMPONENTE/CONSTITUENŢI 
Bromadiolonă:                 Oral: LD50 (şobolan) = <5 mg / kg 
                                         Dermică: LD50 (şobolan) = 23 mg / kg 
  
Benzoat de denatoniu:     Oral (şobolan) LD50 = 749 mg / kg 
                                         Inhalare (şobolan)  LC 50/4 h = 0, 2 mg / l 
 
Propan-1 ,2-diol:             Oral (şobolan) LD50 => 2000 mg / kg 

 
12.  INFORMAȚII ECOLOGICE 
12.1  ECOTOXICITATE: 
Bromadiolonă:         Daphnia LC50/48h = 5, 79 mg / L 
                                 Păstrăvul curcubeu LC50/96h = 2, 89 mg / l 
  
Propan-1 ,2-diol:     Daphnia EC50/48h> 100 mg / l 
                                 Peşte LC50/96h = 100 mg / l 
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ALTE INFORMAȚII: Deoarece produsul conţine 50 ppm bromadiolonă, este puţin probabil să 
fie periculos pentru mediul acvatic. Nu lăsaţi să intre în ape freatice, în apă sau în canalizare. 
Nociv pentru fauna sălbatică. Citiţi toate măsurile de precauţie înainte de utilizare. 

 
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1 DEŞEURI CHIMICE:. Eliminare în conformitate cu reglementările locale şi naţionale. 
  
13.2. AMBALAJE: Eliminaţi recipientele complet goale în conformitate cu reglementările. 
 
Utilizatorul trebuie să prezinte ambalajele goale rămase nefolosite sau resturi care au expirat la un 
colector autorizat sau la un eliminator de deşeuri periculoase. Trebuie respectate Regulamentul cu 
privire la gestionarea deşeurilor şi Regulamentul privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje şi modificarea Regulamentului privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 
ambalaje. Produsul nu trebuie să fie deversat în apă, sol sau apă. 
  

 
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
Nu este periculos, conform ADR. 
 
ONU nr.: / Rutier, feroviar (ADR / 

RID): 
Mare (OMI / IMDG) Aerian (ICAO / IATA) 

ONU Clasa: / Etichetă: toxic pentru 
mediu 

Etichetă: / Etichetă: toxic pentru 
mediu 

ONU Grupa de 
ambalare: / 

Clasa: / Clasa: / Clasa: / 

  Nici un articol: /. Grupa: / Grupul :/ 
 

15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 
 
15 1.. Informaţii privind legile 
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 
substanţelor chimice (REACH) 
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 
amestecurilor 
- Directiva Preparatelor Periculoase (99/45/EC), cu modificări 
- Directiva Substanţelor Periculoase (67/548/CEE), cu modificări 
 
Produsul este clasificat ca fiind nepericulos şi este etichetat în conformitate cu Directiva privind 
produsele biocide 98/8 CEE. Citiţi eticheta înainte de utilizare. 

 
16.  ALTE INFORMAȚII 
16.1. LISTA FRAZELOR R RELEVANTE 
 
Text de pericol (H) indicaţii menţionate în secţiunea 2-3: 
Iritant pentru piele. 2   Iritarea pielii, categoria 2 
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Acvatic cronic 1 Periculos pentru mediul acvatic, categoria 1 de toxicitate cronică 
Acvatic acut 1  Periculos pentru mediul acvatic, categoria 1 de toxicitate acută  
Tox. Acută 1  Pericol prin aspirare, categoria 1 
Tox. Acută 2   Toxicitate acută, categoria 2 
Tox. Acută 4  Toxicitate acută, categoria 4 
STOT RE 1   Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată, 
categoria 1 
STOT SE 3   Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, 
categoria 3 
Eye Dam 1  Lezarea gravă a ochilor, categoria 1 
Acvatic cronic 3 Periculos pentru mediul acvatic, Categoria 3 
 
H332 – Nociv în caz de inhalare. 
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H302 – Nociv în caz de înghiţire. 
H310 – Mortal în contact cu pielea. 
H300 – Mortal în caz de înghiţire. 
H330 – Mortal în caz de inhalare. 
H372 – Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată   
H315 – Provoacă iritarea pielii.   
H318 – Provoacă leziuni oculare grave. 
H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 
  
Text cu simboluri şi riscuri (R) menţionate în secţiunea 2-3 din tabel: 
T    Toxic 
T +    Foarte toxic 
N    Periculos pentru mediu 


