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 1.  INFORMAłII CHIMICE DESPRE PRODUS 
 
Nume:   KWIZDA  Microcap   
   Produs insecticid biocid (PT18) 
 
Producător:   KWIZDA-France SAS  
              30 avenue de l'Amiral Lemonnier 
             78160 Marly-le-Roi 

FranŃa 
       Tel. 33 (0)1 39.16.09.69 
        Fax  33 (0)1 39.16.47.07 
   ah@kwizda-france.com 
 
Distribuitor:   Kwizda Agro Romania SRL  

Sos. Virtutii nr. 19D, Sector 6, Cod postal 060783, Bucuresti 
Tel:  +40 37 208 97 00, Fax:  +40 37 208 97 10 
E-mail: cristian.brat@kwizda-agro.ro 
Telefon urgenta: 021 318 36 04; Telefon mobil: 0722 345 474 (800 – 2200) 

Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr 1-3, 050463, Bucuresti 
 
 2. INFORMAłII PRIVIND PERICOLELE 
 

Xn. Dăunător   N.Periculos pentru mediu   
 
R22  Toxic în caz de ingerare 
R43  Poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea. 
R51/53 Toxic pentru organisme acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung în 

mediul acvatic. 
 
 3. COMPOZIłIE / INFORMAłII DESPRE INGREDIENTE 
 
Ingrediente periculoase 
 
CAS Nume   ConcentraŃie Simbol Fraze (R) 
82657-04-3 Bifentrin      30 g/kg   T, N R25-R20- R43-R50/53 
68439-46-3 Imbentin C91/080 <2 g/kg Xn R22-R41 
68647-72-3 Orangenterpene <40g/kg Xn, N R10-R38-R50/53-R65 
 
 
 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 
Informa Ńii generale: 
ÎndepărtaŃi imediat orice îmbrăcăminte contaminată cu acest produs.  
SunaŃi la serviciul local de informaŃii de urgenŃă. 

FIŞĂ TEHNICĂ DE SIGURANłĂ A MATERIALELOR   

FranŃa 
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În caz de inhalare:  AsiguraŃi accesul la aer curat; consultaŃi un medic în caz de afecŃiuni. 
 
În caz de contact cu pielea: 
SpălaŃi imediat cu apă şi săpun şi clătiŃi din abundenŃă. 
Dacă iritaŃia persistă consultaŃi un medic. 
 
În caz de contact cu ochii: 
ClătiŃi ochiul deschis imediat cu apă din abundenŃă pentru cel puŃin 10 minute. 
Dacă simptomele persistă sunaŃi un medic.  
 
În caz de ingerare:  
ClătiŃi gura.  
Nu induceŃi voma; căutaŃi asistenŃă medicală imediat.  
 
Informa Ńii pentru medic: Tratament simptomatic 
5 
 
 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIULUI 
 
Neinflamabil  
 
Mijloc extinctor 
Spumă chimică uscată sau stropire cu apă.  
 
Echipament special de protec Ńie 
Pompierii trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecŃie inclusiv măşti respiratoare independente.  
 
Proceduri de combatere a incendiilor  
Proceduri normale.  Nu permiteŃi apei folosite în combaterea incendiilor să se scurgă în fluxuri de 
apă sau canalizare. 
 
 
 6. MĂSURI DE ELIBERARE ACCIDENTAL Ă 
 
Măsuri personale de siguran Ńă:  
Vă rugăm să aveŃi în vedere instrucŃiunile personale de siguranŃă şi să purtaŃi echipamentul de 
protecŃie (vezi punctul 8).    
 
Măsuri de protec Ńie a mediului:  
Nu permiteŃi produsului să ajungă în sistemul de canalizare sau în orice curs de apă.  
 
Măsuri de cur ăŃare / colectare:  
AbsorbiŃi cu material liant pentru lichide (nisip, diatomit, lianŃi pentru acizi, lianŃi universali, 
rumeguş).    
ÎndepărtaŃi materialul contaminat ca şi deşeu conform punctului 13.    
 
Informa Ńii suplimentare: Vezi secŃiunea 13 pentru informaŃii despre îndepărtarea deşeurilor. 
 
 
 7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
 
Manipulare: 
Informa Ńii pentru manipulare în condi Ńii de siguran Ńă: 
În timpul manipulării vă rugăm să acordaŃi atenŃie măsurilor uzuale de precauŃie pentru chimicale.  
RespectaŃi instrucŃiunile de utilizare.  
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Nu mâncaŃi, beŃi sau fumaŃi în timpul muncii.   
După finalizarea lucrărilor şi înainte de pauze spălaŃi-vă cu grijă pe mâini şi pe faŃă.  
 
Informa Ńii pentru protec Ńia împotriva incendiilor şi a exploziilor:  Nu sunt necesare măsuri 
speciale.  
 
Depozitare:  
Cerin Ńele care trebuie respectate pentru depozite şi recipiente:  
łineŃi containerele bine închise şi depozitaŃi într-un spaŃiu răcoros, bine aerisit şi uscat. 
 
Informa Ńii despre depozitarea într-un depozit comun: 
łineŃi materialul la distanŃă de alimente, băuturi şi hrană pentru animale. 
 
Alte informa Ńii despre condi Ńiile de depozitare:  
A nu se păstra la îndemâna copiilor şi a animalelor de casă.  
 
 
 8. LIMITAREA EXPUNERII / MĂSURI PERSONALE 
 
Ingrediente cu valori limit ă care necesit ă monitorizare la locul de munc ă:  
Produsul nu conŃine nicio cantitate relevantă de materiale cu valori critice care trebuie 
monitorizate la locul de muncă. 
 
Echipament personal de protec Ńie:   
Măsuri generale de protec Ńie şi igien ă:  
EvitaŃi contactul inutil cu produsul.  Nu mâncaŃi, beŃi sau fumaŃi în timpul muncii şi 
păstraŃi curăŃenia. 
PăstraŃi la distanŃă de alimente, băuturi şi hrană pentru animale.  
ÎndepărtaŃi imediat orice îmbrăcăminte murdară şi contaminată. 
SpălaŃi-vă pe mâini înainte de pauze şi la sfârşitul activităŃii.  
 
Protec Ńie respiratorie:  
UtilizaŃi echipamentul respirator adecvat de protecŃie în cazul ventilaŃiei insuficiente. 
 
Protec Ńie pentru mâini:  

 Mănuşi de protecŃie 
 
Protec Ńie pentru ochi: Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecŃie în timpul reumplerii. 
 
Protec Ńie corporal ă:  Îmbrăcăminte de lucru de protecŃie 
 
 
 9. PROPRIETĂłI FIZICE ŞI CHIMICE 
 
Form ă:     fluid 
Culoare:      alb 
Miros:      uşor fructat 
Punct de topire / Interval de topire:  Nu e cazul. 
Punct de fierbere / Interval de fierbere:  Nedeterminat. 
Punct de aprindere:    Nu e cazul. 
Auto-aprindere:    Nu există date 
Risc de explozie:    Nu există date 
Densitate la 20°C:    1,0 g/l 
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Solubilitate în ap ă:    solubil 
Valoare pH la 20°C:    6-8 (1% H20) 
 
 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 
Descompunere termic ă / condi Ńii de evitat:  
Descompunerea nu este un risc dacă se utilizează conform specificaŃiilor. 
 
ReacŃii periculoase  Nu există reacŃii periculoase cunoscute dacă se foloseşte conform 
specificaŃiilor.   
 
Produse de descompunere periculoase:  Nu se cunosc produse periculoase de descompunere.  
 
Informa Ńii suplimentare: Stabil în condiŃii normale.  
 
 
 11. INFORMAłII TOXICOLOGICE 
 
Toxicitate acut ă: 
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: 
Nu există date disponibile pentru preparat.  Toate informaŃiile despre toxicitate acută se referă la 
substanŃa activă pură. 82657-04-3 Bifentrin  
Oral LD50  53-70 mg/kg (şobolan) 
Cutanat LD50  >2000 mg/kg (iepure) 
Inhalativ LC50/4h 1.01 mg/l (şobolan) 
 
Irita Ńii ale pielii: Fără efect iritant. 
 
Irita Ńii ale ochilor:  Fără efect iritant. 
 
Sensibilizare:  Posibilă sensibilizare în contact cu pielea.  
 
 
 12. INFORMAłII ECOLOGICE 
 
Efecte ecotoxice:  
Toxicitate acvatic ă:  
pentru 82657-04-3 Bifentrin 
EC 50/96h  0,00015-0.00035 mg/l (peşte) 
EC50/48h  0,00011 mg/l (Daphnia magna) 
 
Pentru DOBOL MICROCAP 
EC50/48h 3 mg/l (purice de apă (Daphnia magna)) 
EC50/72h > 100 mg/l (Selenastrum capricornutum (alge)) 
LC50/96h > 100 mg/l (Danio rerio) 
NOEC/72h 25 mg/l (Selenastrum capricornutum (alge)) 
 
Informa Ńii ecologice suplimentare: 
Note generale:  
Nu permiteŃi produsului să intre în pânza freatică, în cursuri de apă sau sisteme de scurgere, chiar 
şi în cantităŃi mici.  
 
Toxicitate pentru p ăsări: 
pentru 82657-04-3 Bifentrin 
Oral LD50 1800-2150 mg/kg (păsări) 
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13. CONSIDERENTE PRIVIND ARUNCAREA 
 
Nu permiteŃi ca produsul să fie aruncat în cursuri de apă sau în canalizare.  
Nu contaminaŃi apa cu recipientele goale.  
Nu refolosiŃi containerele.  
 
 
14. INFORMAłII DE TRANSPORT 
 
Transport terestru ADR/RID (interna Ńional) 

 
 Asimilare transport : SubstanŃă cu risc pentru mediu, lichid, n.o.s.                   

  (Bifentrin) 
 Număr UN : 3082 
 Clasa : 9 
 Număr articol : M7 
 Etichetă : 9 
 Cod de risc : 90 
  
14-2. O.A.C.I. (aerian) 
 
 Asimilare transport : SubstanŃă cu risc pentru mediu, lichid, n.o.s. 
   (Bifentrin) 
 Număr UN :  3082 
 
 Clasa : 9 
 Grup :  III 
 Etichetă : 9 
 Pasageri : 911 (nelimitat) 
 Cargo : 911 (nelimitat) 
 
 14-3. I.M.D.G. (maritim) 
 
 Asimilare transport : SubstanŃă cu risc pentru mediu, lichid, n.o.s.   

  (Bifentrin) 
 Număr UN :  3082 
 Clasa : 9 
 Grup : III, pagina 9029 
 Etichetă : 9 
 Marca : Poluant marin. 
 
ObservaŃii:  
Cod de clasificare :   : M6 
Categorie transport: : 3 
CantităŃi limitate :  : LQ 7 
Ambalaje interne:   : 5 L 
Elemente de ambalaj: : 30 kg 
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 15. INFORMAłII DE REGLEMENTARE 
 
Simboluri 
 

Xn. Dăunător   N.Periculos pentru mediu   
 
R22  Toxic în caz de ingerare 
R43  Poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea. 
R51/53 Toxic pentru organisme acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung în 

mediul acvatic. 
 
Fraze privind m ăsurile de siguran Ńă 
S13 łineŃi la distanŃă de alimente, băuturi şi hrană pentru animale. 
S46 În caz de ingerare solicitaŃi asistenŃă medicală imediat şi prezentaŃi acest recipient sau 

eticheta.  
S24 EvitaŃi contactul cu pielea. 
S23 Nu inhalaŃi vaporii. 
S37 PurtaŃi mănuşi de protecŃie.  
S51 FolosiŃi numai în zone bine aerisite.  
S57 FolosiŃi recipiente adecvate pentru a evita contaminarea mediului.  
S60 Acest material şi recipientul său trebuie îndepărtate ca material periculos. 
S61 EvitaŃi eliberarea în mediul înconjurător. VerificaŃi instrucŃiunile speciale / fişele tehnice de 

siguranŃă. 
 
 
 16. ALTE INFORMAłII 
 
Fraze R relevante 
10 Inflamabil. 
20 Dăunător în caz de inhalare. 
25 Toxic în caz de ingerare. 
38 Iritant pentru piele. 
41 Risc de afecŃiuni grave ale ochilor. 
43 Poate cauza sensibilizare prin contact cu pielea. 
50/53 Foarte toxic pentru organisme acvatice, poate avea efecte adverse pe termen lung în mediul 
acvatic. 
65 dăunător: Poate afecta plămânii în caz de ingerare. 
 
InformaŃiile prezentate aici, deşi nu sunt garantate, au fost pregătite de către personal tehnic 
informat şi  la nivelul maxim al cunoştinŃelor noastre sunt adevărate şi precise. Nu intenŃionează 
să fie complete iar modul şi condiŃiile de utilizare şi manipulare pot implica alte considerente sau 
considerente suplimentare.  


