
   
 

 

FIŞE TEHNICE DE SECURITATE 

_______________________________________________________________________ 
 
Data: 28/04/2011    Versiune: 2        Trasabilitate: 
 

Identificare produs: AMESTEC BORDEAUX 22,5% + CIMOXANIL 3% WP (pudrã 
absorbantã) 
Ţara : UNIUNEA EUROPEANÃ 

FIŞA TEHNICÃ DE SIGURANŢÃ IQV* conform Reglementãrii CE 1907/2006 

 

1. Identificarea substanţei / preparatului şi a firmei / întreprinderii 
 
1.1. Identificarea substanţei sau preparatului 

Mãrci autorizate: 
Spania :  CUPERTINE SUPER (Altele : CIKEYCU, CIMOCOB, INACOP PLUS,  

PERCIX, VECTOR CYM, VITAN PREMIUM) 
Portugalia :  CUPERTINE SUPER, CUPERFORTE 
România :  CUPERTINE SUPER 
 

1.2. Utilizarea substanţei/preparatului 
fungicid 
 
1.3. Identificarea firmei/întreprinderii 
Firma: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. 
Adresa: Avda. Rafael Casanova, 81 
Oraş: 08100 Mollet del Vallés 
Provincie/Stat: Barcelona 
Ţara: Spania 
Telefon: +34 935 796 677 
Fax: +34 935 791 722 
E-mailul persoanei competente 
responsabile: 

fsegur@iqvagro.com 
 

 
1.4. Telefon de urgenţã : 
Al firmei: +34 935 796 677 
Al organismului oficial 
de avizare: 

+34 915 620 420 
 

 

2. Identificarea riscurilor 
 
Clasificare: 

Nociv: periculos pentru mediul înconjurãtor 
Efecte adverse fiziochimice: 

Fãrã 
 
Efecte adverse şi simptome pentru sãnãtatea omului: 

SPANIA şi PORTUGALIA: nociv prin inhalare. Poate produce sensibilizare prin contact cu pielea 
ROMÂNIA: nociv dacã se înghite. Iritant pentru ochi şi piele 

 
Efecte adverse pentru mediul înconjurãtor: 

SPANIA: foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte adverse pe termen lung 
în mediul acvatic. 
PORTUGALIA: toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte adverse pe termen lung 
în mediul acvatic. 

 
 
_________________________________ 
*IQV = index de variaţie calitativã (Nota traducãtorului -N.T.)
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3. COMPOZIŢIE-INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE 
Formulare: pudrã absorbantã (WP) 
 

Compoziţie/nat
ura chimicã 

Concentr
a-ţie 

Nr.CAS Einecs 

Clasificare 
şi denumire 

R(*) 

Clasificare şi declaraţii de 
risc 

Directiva 
67/548/EEC 

Reglementarea (CE) 
1272/2008 

Amestec tehnic 
Bordeaux 

81,8-
88,2% 
g/g 
(echivalen
t cu 22% 
g/g Cu) 

8011-63-0 -- Xn, R20; 
Xi, R41; 
N, R50/53 
 

GHS07 (Wng), H332; 
GHS05 (Dgr), H318; 
GHS09 (Wng), H400 
 

Cimoxanil 
tehnic 

Aprox. 
3,1% g/g 
(echivalen
t cu 3% 
g/g 
cimoxanil) 

57966-9 
5-7 
 

261-
043 
-0 
 

Xn, R22, R43 
N, R50/53 
 

GHS07 (Wng), H302, 317; 
GHS09 (Wng), H410 
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

(*) Text complet al fiecãrei denumiri R relevante: vezi titlul 16. 

 
 
 

4. Mãsuri de prim ajutor 

 
Mãsuri de prim ajutor: 
 

 Prin inhalare: 
Scoateţi pacientul de sub expunere şi la aer curat, imediat. Solicitaţi sfatul medicului 
 

 În caz de contact cu pielea 
Scoateţi imediat hainele pãtate sau stropite. Spãlaţi cu multã apã cu sãpun, fãrã sã frecaţi. 
Consultaţi imediat medicul. 
 

 În caz de contact cu ochii 
Clãtiţi cu multã apã, timp de cel puţin 15 minute; scoateţi în prealabil lentilele de contact. Cereti 
imediat sfatul medicului. 

 Dacã se înghite: 
Nu induceţi voma. Nu administraţi nimic pe cale oralã. Ţineţi pacientul la odihnã. Menţineţi-i 
temperatura corpului constantã. Dacã persoana este inconştientã, el/ea trebuie întins/ã, cu capul 
mai jos decât corpul, şi genunchii semi-îndoiţi. Controlaţi-i respiraţia; dacã este necesar, cu 
ventilaţie asistatã. Apelaţi la medic imediat şi arãtaţi-i aceastã fişã sau eticheta. În caz de 
metahemoglobinemie, administraţi metilen albastru, la concentraţia de 1%;. Antidot: EDTA, BAL 
sau penicilaminã. Poate fi necesarã endoscopie digestivã. Control hidroelectrolitic. 
 

Simptome şi efecte 
Arsuri în gurã şi faringe, greaţã, diaree apã şi cu sânge, scãdere a tensiunii arteriale. 
Transpiraţie, lãcrimare şi convulsii. 

 
Contactaţi Centrul toxicologic local (anti-otrãvire) 
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5. Mãsuri de combatere a incendiilor 

 
 Medii de stingere potrivite: 

Mediile potrivite pentru stingere sunt: orice medii uscate, spumã, dioxid de carbon (CO2). Dacã 
s-a utilizat apã, colectaţi separat apa contaminatã, pentru a evita descãrcarea ei în scurgeri sau 
în mediul acvatic. 

 
 

 Medii de stingere care nu trebuie utilizate: 
 
 

 Riscuri specifice în timpul stingerii incendiilor: 
 
 

 Echipamente de protecţie speciale pentru pompieri: 
Purtaţi îmbrãcãminte de protecţie potrivitã şi mascã de praf cu filtru pentru chimicale 

 
6. Mãsuri de eliminare a accidentelor 

 
 Precauţii personale: 

Evitaţi formarea de praf. Purtaţi îmbrãcãminte de protecţie potrivitã. Evitaţi contactul cu gura, 
ochii şi pielea. Ţineţi departe de zona de rãspândire pe toţi cei neautorizaţi, copiii şi animalele. 

 

 Precauţii pentru mediu 
Evitaţi ca produsul sã ajungã în mediul acvatic. Dacã e necesar, limitaţi rãspândirea prin 
împachetare cu materiale potrivite. 

 

 Metode de curãţire: 
Acoperiţi produsul cu rumeguş, nisip sau pãmânt uscat, aspiraţi şi excavaţi cu grijã în 
containere uscate, închise, marcate şi evacuaţi în zone cu gropi de gunoi autorizate. Nu curãţaţi 
zona contaminatã cu apã. 

 

7. Manipulare şi depozitare 
 

 
7.1. Manipulare 

Evitaţi formarea de praf. Asiguraţi ventilaţia potrivitã. Purtaţi îmbrãcãminte corespunzãtoare şi mãnuşi de 
protecţie. Nu fumaţi. 
 

7.2. Depozitare 
Depozitaţi produsul în containerul lui iniţial, închis, cu etichetã, într-un spaţiu rece, uscat şi aerisit şi departe 
de mâncare, bãuturã şi furaje pentru animale. Ţineţi copiii departe de locul respectiv, la fel, animalele şi 
persoanele neautorizate. 
 

7.3. Utilizare(i) specificã (e) 
Produsul este pentru utilizare în agriculturã. 
 

8. CONTROULUL EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ 
 

8.1. Valori limitã la expunere 
 Nu se aplicã 
 
8.2. Controlul expunerii 

 
8.2.1. Controale de expunere privind securitatea muncii 
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8.2.1.1. Protecţie respiratorie: 
Trataţi la vânt. Nu respiraţi praf. Folosiţi masca de protecţie. 
8.2.1.2. Protectia mâinilor: 
Purtaţi mãnuşi. Dupã utilizare, spãlaţi-vã cu apã şi sãpun. 
8.2.1.3. Protecţia ochilor: 
Evitaţi contactul. Utilizaţi ochelari de protecţie de securitate închişi. 
8.2.1.4. Protecţia pielii: 
Purtaţi îmbrãcãminte potrivitã, pentru a evita contact repetat, sau prelungit, cu pielea. Spãlaţi cu grijã 
hainele de lucru, zilnic. Dupã utilizare, spãlaţi cu apã şi sãpun. 
 

8.2.2. Controale de expunere în mediu 
Împiedicaţi degajarea necontrolatã în mediul înconjurãtor. 
 
 

9. PROPRIETÃŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
 
 
9.1. Informaţii generale 

Aspect: Pudrã finã albastrã 
Miros: Nici unul, în mod special 

 
9.2. Informaţii importante pentru sãnãtate, siguranţã şi mediu 

 
pH: (dispersie 1%) 6.0 - 8.0 (CIPAC MT 75.2) 
Domeniul de fierbere/ punct de 
fierbere: 

Nu e cazul 

Punct de inflamabilitate: Nu e cazul 
Inflamabilitate (solid/gaz): Neinflamabil 
Proprietãţi explozive: Neexploziv 
Proprietãţi de oxidare: Nici una 
Presiunea vaporilor: Neglijabil la 20

0
C 

Densitate: Densitate la intarire 
Solubilitate:  

Solubilitate în apã: practic insolubil 
Solubilitate în grãsimi: Insolubil în solvenţi obişnuiţi 

Coeficient de partiţie 
n-ocatnol/apã: 

Nu e cazul 

Vâscozitate: Nu e cazul 
Densitate vapori: Nu e cazul 
Rata de evaporare: Nu e cazul 

 
9.3. Alte informaţii 

 
 
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 
Condiţii generale: 
 Stabil în condiţii de depozitare normalã timp de cel puţin 2 ani 
 
10.1. Condiţii de evitat: 
 Coroziv pe termen lung la metale şi aliaje de fier în prezenţa apei/umiditãţii. Evitaţi temperaturile ridicate. 
10.2. Materiale de evitat: 

Acizii şi sãrurile de amoniu dizolvã parţial produsul. Cimoxanilul se descompune lent, la expunere la apã. 
10.3. Produse de descompunere de risc: 
 Mixtura Bordeaux se descompune la temperaturi de peste 200

0
C, producând SOx. Descompunerea 

Cimoxanilului la temperaturi de peste 190
0
C dã naştere la COx, NOx şi HCN. Alte produse periculoase de 

descompunere, probabile sã fie produse: SOx. Nu se produce descompunere dacã este depozitat şi aplicat 
conform instrucţiunilor. 
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11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
 
Toxicitate acutã:  
 

Oral: LD50 (rat): > 2000 mg/kg b.w. 
Dermic: LD50 (rat): > 2000 mg/kg b.w. 
Inhalare: Mixtura Bordeaux tehnicã: LC50, 4h, rat = 1,97 mg a.s./l aer; 

Cimoxanil tehnic: LC50, 4h, rat > 5.06 mg a.s./l aer 
Iritaţie:  

 Piele Neiritant 

 Ochi  Neiritant  
 
 

Sensibilizare a pielii: Sensibilizant (şoarece) 
 

Toxicitate cronicã ( expunere pe termen scurt şi lung):  
 Mixtura Bordeaux tehnicã: nu se aplicã. Cuprul este larg prezent în mâncare, furaje de hranã şi apã. 

Cimoxanil tehnic: ADI: 0.013 mg/kg corp/zi. 
 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
12.1. Ecotoxicitate: 

 SPANIA: foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte adverse pe termen lung în mediul 
acvatic. 
 PORTUGALIA: toxic pentru organismele acvatice; poate produce efecte adverse pe termen lung în mediul 
acvatic. 

 
12.2.Mobilitate : 

Mixtura Bordeaux tehnicã: cuprul adãugat în sol ajunge în principal legat de materia organicã. Conţinutul 
de materie organicã din sol şi pH-ul determinã gradul de disponibilitate al cuprului. Prin legare puternicã de 
diverse componente din sol, extracţia prin dizolvare/percolarea cuprului este extrem de redusã. Mobilitatea 
în sol înspre straturile mai adânci este negliljabilã. 
Cimoxanil tehnic: cimoxanil este mobil. 
 

12.3. Persistenţã şi degradabilitate 
Mixtura Bordeaux tehnicã: cuprul este puternic absorbit în soluri şi nu se degradeazã. 
Cimoxanil tehnic: cimoxanilul nu se degradeazã imediat. Cimoxanilul variazã, în jumãtate din viaţã, în 
teren, în funcţie de tipul de sol. 
 

12.4. Potenţial bioacumulativ 
Cuprul nu bioacumuleazã. Organismele secretã, prin excreţie, cupru, în mod natural. 
Cimoxanil tehnic: risc redus de bioacumulare. 
 

12.5. Rezultate ale evaluãrii PBT 
Nu e cazul. 
 

12. 6. Alte efecte adverse 

 
 
13. CONSIDERAŢII PRIVIND EVACUAREA 

 
Produs: 

Contactaţi-vã furnizorul, sau contactaţi Autoritatea localã, sau o firmã reputatã de evacuare deşeuri, pentru 
colectare şi evacuare a produsului, sau a containerelor nedorite. Produsul nedorit trebuie evacuat  ca deşeu 
de risc. 
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Ambalare: 
Distrugeţi containerele goale şi evacuaţi într-un spaţiu sigur şi necontaminant. 
 

14. INFORMAŢII DE TRANSPORT 
(conform reglementãrilor în vigoare la momentul editãrii acestui MSDS) 
 
Transport ADR/RID: 

 Clasa: 9, III 

 Identificare risc: 90 

 Substanţa nr.: 3077 

 Declaraţie de transport terestru: SUBSTANŢE, SOLIDE, N.O.S. PERCIULOASE 
PENTRU MEDIU (mixtura Bordeaux, Cimoxanil) 

 
Transport IMDG: 

 Clasa: 9 

 Nr. UN: 3077 

 Declaraţie de transport terestru: SUBSTANŢE, SOLIDE, N.O.S. PERICULOASE 
PENTRU MEDIU (mixtura Bordeaux 22.5%, 
Cimoxanil 3%) 

 
Transport IATA: 

 Clasa: 9 

 Nr. UN: 3077 

 Declaratie de transport terestru: SUBSTANŢE, SOLIDE, N.O.S. PERICULOASE 
PENTRU MEDIU (mixtura Bordeaux 22.5%, 
Cimoxanil 3%) 

 
 

Etichete produs 9, MPO 
 

15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 
 
 
Produsul este clasificat şi are eticheta conform Directivelor CE D67/548/CE şi D 1999/45/CE inclusiv 
amendamente, privind substanţele şi preparatele de risc. 
 
 

 ŢARA 
 

 

 Simbol(uri) de risc SPANIA, PORTUGALIA: Xn, ROMÂNIA: Xn 
 

 Clasificare SPANIA, PORTUGALIA: nociv. Periculos pentru mediu. 
ROMÂNIA: nociv. 

 Denumiri de risc  

SPANIA: R20: nociv prin inhalare, R43: poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea. R50/53: 
foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic 
PORTUGALIA: R20: nociv prin inhalare, R43: poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea. R50/53: 
foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic 
ROMÂNIA: R22: nociv dacã se inghite. R36/38: iritant pentru ochi şi piele 
 

 Denumiri de siguranţã  

SPANIA: S2: Ţineţi la distanţã copiii.S13: Ţineţi departe de mâncare, bãuturã şi furaje pt. animale. 
S22:  nu respiraţi praf.  S25: Evitaţi contactul cu ochii. S36/37: purtaţi îmbrãcãminte de protecţie 
potrivitã şi mãnusi de protecţie. S45: în caz de accident sau dacã vã simţiţi rau, apelaţi imediat la 
medic (arãtaţi-i eticheta atunci când e posibil sã o faceţi) 
PORTUGALIA: S2: Ţineţi-l departe de copii. S-13: Ţineţi-l departe de mâncare, bãuturã şi furaje pt. 
animale. S22:  nu respiraţi praf. S23: nu respiraţi spray/stropire. S24/25: Evitaţi contactul cu pielea şi  
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ochii. S39: purtaţi protecţie la ochi/faţã. S42: în timpul aplicãrii fungicidului/ stropirii cu fungicid, purtaţi 
echipament respiratoriu potrivit. S20/21: atunci când utilizaţi produsul, nu mancaţi, nu beţi sau fumaţi. 
SP1: nu contaminaţi apa cu produsul, sau ambalajul acestuia. Spe3: pentru a proteja organismele 
acvatice, respectaţi o zonã tampon nestropitã, pânã la corpurile de apã de suprafaţã. SPp2: spãlaţi 
toatã îmbrãcãmintea de protecţie dupã utilizare. 
ROMÂNIA: S13: Ţineţi departe de mâncare, bauturi şi furaje pt. animale. S24/25: Evitaţi contactul cu 
pielea şi ochii. 
 
 

16. ALTE INFORMAŢII 
 
 (*) Punctele revizuite faţã de versiunea anterioarã. 
Textul complet al oricãror denumiri R şi declaraţii de risc la care se face referire la titlurile 2 şi 3. 

R20 – Nociv prin inhalare, R22 – Nociv prin înghitire. R41 – Risc de leziuni oculare grave 

R43 – Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. R50/53: foarte toxic pentru organismele 

acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung asupra mediul acvatic. 
 
Restrictie recomandatã în utilizare: 
 Numai pentru uz profesional 
 
Informaţiile asigurate în prezentul se considerã a fi precise conform datelor disponibile la momentul întocmirii 
acestui document. Rãmâne responsabilitatea receptorului/destinatarului sã respecte reglementãrile locale 
predominante. 


