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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

DETMOLIN P

Element de identificare a produsului

Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizarea substanţei/amestecului

Substanţe fitosanitare

Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

FROWEIN GmbH & Co. KG

Am Reislebach 83

D-72461 Albstadt

Telefon: ++49 (0) 74 32-956 - 0

Fax: ++49 (0) 74 32-956 - 138

 Responsabil cu fişa tehnică de securitate: sds@gbk-ingelheim.de

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Clasificarea substanţei sau a amestecului

Indicatorare de pericol : Nociv, Periculos pentru mediu

Frază(e) indicând R (risc):

Inflamabil.

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Elemente pentru etichetă

Simboluri de periculozitate: Xn - Nociv; N - Periculos pentru mediu

Xn - Nociv N - Periculos pentru 

mediu

10 Inflamabil.

43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 

acvatic.

65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.

66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Frază(e) indicând R (risc)

02 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

13 A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.

23 A nu se inspira Vapori/aerosoli .

38 În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător.

61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate.

62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta ambalajul sau 

eticheta.

29/35 Nu goliţi la canalizare, aruncaţi acest produs şi ambalajul său numai după luarea tuturor măsurilor de 

precauţie posibile.

36/37 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare.

Frază(e) S

Piperonilbutoxid 

Alcani, C9-C12-iso 

Piretru

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă

Număr de înregistrare biocid: BAuA-Reg. Nr. N-11267
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Vaporii în combinaţie cu aerul pot forma un amestec explozibil.

Alte pericole

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

Amestecuri

Preparare în hidrocarburi alifatice

Caracterizare chimică

Componenţi cu potenţial periculos

Nr. CE Greutate

ClasificareNr. CAS

Nr. REACH

Componente

95 - 100 %Alcani, C9-C12-iso292-459-0

Xn  R53-65-6690622-57-4

2,5 - 5 %Piperonilbutoxid200-076-7

N  R50-5351-03-6

< 1  %Piretru232-319-8

N, Xn  R20/21/22-50-538003-34-7

Conţinutul complet al frazelor R indicate reiese din capitolul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Imbrăcămintea murdară, udă se dezbracă imediat.

În caz de indispoziţie se va consulta un medic.

Indicaţii generale

În cazul în care în timpul accidentului s-au inspirat vapori, personanele afectate se vor transporta la aer curat.

Se apelează la ingrijire medicală în stare de rău.

Dacă se inhalează

Se va spăla cu apă din abundenţă şi săpun timp de minim 15 minute.

Consultaţi un medic.

În caz de contact cu pielea

Se va clăti imediat cu multa apa, oi sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute.

Se va consulta imediat un medic (oftalmolog).

În caz de contact cu ochii

Chemaţi imediat un medic.

Nu provocaţi voma.

Se dă de băut din plin apă (dacă e posibil cu un supliment medicinal de acid). 

Medicul va decide dacă trebuie stimulată voma sau nu.

Atenţie, pericol de aspiraţie.

Dacă este ingerat

Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Dăunător sănătăţii: prin înghiţire poate provoca efecte dăunătoare asupra plămânilor.

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

Contactul repetat poate provoca piele aspră sau crăpată.

Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere a incendiilor

Spumă, bioxid de carbon (CO2), produse extinctoare uscate, jet de apă.

Produse  recomandate pentru stingerea incendiului

Jet puternic de apă

Produse pentru stingerea incendiului ce nu pot fi folosite din motive de securitate

Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

În caz de incendiu se pot degaja:

Monoxid de carbon şi dioxid de carbon.
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Purtaţi aparatul autonom de respiraţie şi echipamentul de protecţie împotriva substanţelor chimice.
Recomandări destinate pompierilor

Recipientele periclitate se vor răci cu jet de apă.

Amestecul vapori-aer este explozibil, chiar şi în recipientele goale şi necurăţate.

Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se răspândesc la nivelul solului .

Evitaţi scurgerea agentului stingător în canalizare, sol sau ape curgătoare/stătătoare. De aceea asiguraţi posibilităţi 

corespunzătoare de reţinere a agentului stingător.

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Se va pune masca de gaze în cazul în care s-au degajat vapori.

Nu se vor folosi decât utilaje cu protecţie antiexplozivă.

Se va asigura o aerisire corespunzătoare.

Duceţi persoanele la loc sigur.

Folosiţi echipamentul individual de protecţie.

Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Nu lăsaţi produsul să se scurgă în canalizare/ape de suprafaţă/pânza freatică.

Măsuri de prevedere pentru mediu

Se va colecta cu un liant (nisip, silicagel, liant antiacid, liant universal, etc.).

Se va aduna cu lopata şi se va colecta în recipiente adecvate pentru eliminare.

Se vor curăţa bine suprafeţele contaminate.

Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Respectaţi normele de protecţie (vezi cap. 7 şi 8). 

Pentru informaţii referitoare la îndepărtarea ca deşeu vezi Capitolul13.

Trimiteri către alte secţiuni

SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Recipientul se va păstra închis ermetic.

Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se răspândesc la nivelul solului .

Evitaţi contactul cu ochii şi pielea.

Se va pune masca de gaze în cazul în care aerisirea este insuficientă. 

Nu inhalaţi vaporii sau ceaţa.

Măsuri de prevedere la manipulare

Fumatul interzis (volatilizare).

Se păstrează distanţa până la surse de caldură şi aprindere.

Luaţi măsuri de descărcare electrostatică.

Respectaţi normele de protecţie contra exploziilor.

Avize privitoare la protecţia contra incendiilor şi exploziilor

Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Recipientele se păstrează bine închise, la loc uscat, răcoros şi bine aerisit.

Respectaţi normele de protecţie contra exploziilor.

Cerinţe faţă de încăperi de depozitare şi recipienţi

Incompatibil cu oxidanţi.

Avize de depozitare comună

Se ţine departe de alimente, băuturi şi furaje.

Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare

Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Substanţe fitosanitare

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

Parametri de control

Controlul expunerii

Se va asigura o aerisire suficientă, mai ales în spaţiile închise.

Controlul expunerii profesionale
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Spălaţi mâinile înainte de pauză şi imediat după manipularea produsului.

In timpul utilizării nu se mănâncă, bea sau fumează.

Se va aplica apoi cremă de mâini.

Dezbrăcaţi imediat îmbrăcămintea contaminată sau impregnată.

Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.

Măsuri de igienă

În timpul pulverizării se va purta o mască de gaze cu filtrul A1-P3 (40 ASt).

Protecţie respiratorie

La aplicarea/manipularea substanţei se vor purta mănuşi de protecţie universale (contra substanţelor fitosanitare).

Protecţia mâinilor

Apă curată în sticle pentru curăţarea ochilor.

Ochelari de protecţie etanoi

Protecţia ochilor

La aplicarea/manipularea substanţei se va purta un echipament de protecţie standard (contra substanţelor fitosanitare). 

Acoperământ pentru cap confecţionat din stofă rezistentă cu darac lat. 

Şorţ din cauciuc

Protecţia pielii

gălbui

lichidStare fizică:

Culoare:

Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

după hidrocarburiMiros:

Testat conform cu

Modificări ale stării

< - 50 °CPunct/domeniu de topire:

150 - 180 °CPunct/domeniu de fierbere:

45,5 °CPunct de aprindere:

0,6 vol. %Limita minimă de explozie:

7 vol. %Limita maximă de explozie:

> 200 °CTemperatură de aprindere:

Presiune de vapori:

  (la 20 °C)

3 hPa

Densitate (la 20 °C): 0,758 g/cm³

Solubilitate în apă:

  (la 20 °C)

imiscibil

aprox. 95%Conţinut solvenţi:

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

Reactivitate

Nici un fel de dezafectare în cazul în care depozitarea si utilizarea se fac conform intrucţiunilor.

Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

Posibilitatea de reacţii periculoase

Reacţii cu agenţi de oxidare.

Pentru a evita descompunerea termica nu supraîncălziţi produsul

Amestecul de vapori/aer devine explozibil la temperaturi mari.

La temperaturi mari se pot degaja vapori inflamabili.

Condiţii de evitat

oxidant

Materiale incompatibile

Monoxid de carbon şi dioxid de carbon.

Produse de descompunere periculoase
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SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

Informaţii privind efectele toxicologice

LD50/oral/raticid: > 2000 mg/kg

LD50/dermal/raticid: > 2000 mg/kg (Test limită) 

LC50/inhalativ/raticid: > 5000 mg/mł (Test limită)

Toxicitate acută

Iritaţii piele: Nu este încadrat.

Iritant pentru ochi: Nu este încadrat.

Iritaţie şi corosivitate

la cobai: Uşor sensibilizator. (Test Magnusson-Kligman) 

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

Efecte de sensibilizare

Toxicitate prin aspirare:: Dăunător sănătăţii: prin înghiţire poate provoca efecte dăunătoare asupra plămânilor.
Efect după expunere repetată sau de lungă durată

Efecte cangerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere

Cancerigenitate: Nu este încadrat. 

Mutagenicitatea: Nu este încadrat. 

Toxicitate pentru reproducere: Nu este încadrat.

Marcajul a fost preluat conform procedurii de calcul al Directivei 1999/45/CE.

Informaţii suplimentare privitor la examene

Date empirice privitoare la efectul asupra omului

Contactul repetat poate provoca piele aspră sau crăpată. 

La contactul cu ochii pot apărea iritaţii.

Vaporii în concentraţie mare pot produce iritaţii ale ochilor şi aparatului respirator şi pot avea efect narcotic .

În literatura de specialitate se presupune uneori că persoanele foarte sensibile, la contactul cu compuşii piretrului, pot 

prezenta reacţii asemănătoare cu febra fânului.

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

Piperonilbutoxid

LC50/Cyprinodon variegatus/96 h = 3,94 mg/l

EC50/Daphnia magna/48 h = 0,51 mg/l

EC50/Alge/72 h > 9,1 mg/l

Piretru

LC50/Păstrăv-curcubeu/96 h = 0,0052 mg/l

Toxicitate

Date inexistente.

Persistenţă şi degradabilitate

Date inexistente.

Potenţial de bioacumulare

Date inexistente.

Mobilitate în sol

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Date inexistente.

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

Pericol hidrologic mare

Alte efecte adverse

A nu se permite să ajunga în pânza de apa freatică sau canalizare.

Informaţii suplimentare

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

Metode de tratare a deşeurilor

Îndepărtare a rezidurilor

Reciclarea produsului (Recycling) se va trata preferenţial faţă de eliminarea sa.

Poate fi incinerat cu respectarea prevederilor stabilite de autorităţile locale.
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Numărul de eliminare pentru deşeul/deşeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

200119 DEŞEURI MUNICIPALE (DEŞEURI MENAJERE ŞI DEŞEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERŢ, 

INDUSTRIE ŞI INSTITUŢII), INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT; fracţiuni colectate separat (cu 

excepţia celor de la secţiunea 15 01); pesticide

Deşeu periculos.

Numărul de eliminare pentru deşeul ambalaje contaminate

AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, 

MATERIALE FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE; 

ambalaje şi deşeuri de ambalaje (inclusiv deşeuri municipale de ambalaje colectate separat); ambalaje care 

conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

Deşeu periculos.

150110

Este interzisă reutilizarea ambalajelor contaminate.

Recipientele goale şi necurăţate se vor trata ca şi conţinutul lor iniţial.

Îndepărtare a ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

3295Nr. ONU:

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie:

3Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport:

IIIGrupul de ambalare:

3Etichete:

Cod de clasificare: F1

Cantitate limitată (LQ): 5 L / 30 kg

Categoria de transport: 3

30Număr pericol:

Cod de restrictionare tunel: D/E

Transport fluvial

3295Nr. ONU:

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie:

3Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport:

Grupul de ambalare: III

Etichete: 3

F1Cod de clasificare:

Cantitate limitată (LQ): 5 L / 30 kg

Transport naval

3295Nr. ONU:

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie:

3Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport:

IIIGrupul de ambalare:

3Etichete:
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Cantitate limitată (LQ): 5 L / 30 kg

F-E; S-DEmS:

Transport aerian

3295Nr. ONU/ID:

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie:

3Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport:

IIIGrupul de ambalare:

3Etichete:

Cantitate limitată (LQ) (avioane de 

pasageri):
Y344 / 10 L

355IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane de pasageri):

60 LIATA-Cantitatea maximă  (avioane de pasageri):

366IATA-Instrucţiuni de ambalare (avioane cargo):

220 LIATA-Cantitatea maximă (avioane cargo):

Pericole referitoare la mediul înconjurător

daPericulos pentru mediu: 

Precauţii speciale pentru utilizatori

În cazul manipulării substanţelor chimice trebuie respectate măsurile obişnuite de precauţie.

Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Transport are loc numai în ambalaje aprobate şi corespunzătoare.

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau 

amestecul în cauză

Reglementări UE

> 95%1999/13/CE (COV):

Regulamente naţionale

Se va lua în considerare directiva 94/33/EC referitoare la protectia tineretului la 

locul de munca. Se va lua în considerare Directiva  92/85/CEE referitoare la 

securitatea si sanatatea la locul de munca a femeilor însarcinate.

Employment restrictions:

3 - puternică poluare a apeiClasă pericilitare a apelor (D):

Evaluarea securităţii chimice

Pentru aceasta substanta nu a fost efectuata nici o apreciere privind siguranta substantei.

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3

10 Inflamabil.

20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire.

43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

50 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 

acvatic.

53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.

66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
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Datele de la poziţia 4 - 8 şi 10 - 12 nu se referă în întregime la folosirea regulamentară şi aplicaţiile specifice produsului (vezi 

Instrucţiuni de folosire / Informaţii produs), ci la cazul degajării unor cantităţi mai mari de produs în urma producerii unui 

accident sau a apariţiei unor disfuncţionalităţi.

Datele de faţă se referă exclusiv la cerinţele de siguranţă ale produsului / produselor şi se bazează pe stadiul actual al 

cunoştinţelor deţinute de noi.

Pentru specificaţiile produsului livrat vezi Fişa de date produs.

Nu prezintă nici o garanţie a proprietăţilor produselor descrise / a produselor descrise conform regulilor legale de garanţie.

(n. u. = ne utilizabil, n. f. = ne fixat)

Alte indicaţii

(Datele substanţelor  periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a furnizorului 

anterior.)
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