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Residex P
Fiþã cu date de securitate
SECÞIUNEA 1: Identificarea substanþei/amestecului þi a companiei/întreprinderii
1.1.Element de identificare a produsului
Numele produsului

Residex P

1.2.Utilizãri relevante identificate ale substanþei sau amestecului þi utilizãri contraindicate
1.3.Detalii privind furnizorul fiþei cu date de securitate
Furnizorul

PelGar International Ltd
Unit 13
Newman Lane
Alton
Hampshire
GU34 2QR
United Kingdom
Telephone: +44(0)1420 80744
E-mail: garry@pelgar.co.uk

1.4.Numãr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenþã
Telefon de urgenþã

+44(0)1420 80744

SECÞIUNEA 2: Pericole identificate
2.1.Clasificarea subsatanþei sau a amestecului
Clasificare
Pericole fizice

Nu este clasificat

Pericole pentru sãnãtate

Nu este clasificat

Pericole pentru mediu

Aquatic Acute 1 – H400 Aquatic Chronic 1 – H410

Clasificare (67/548/EEC

N;R50/53.

sau 1999/45/EC)
2.2.Elemente pentru etichetã
Pictogramã

Cuvânt de avertizare

Atenþie

1/8

Data revizuirii:02/11/2015

Revizuirea:18

Data înlocuirii: 30/10/2015

Residex P
Fraze de pericol

H410 Foarte toxic pentru viaþa acvaticã cu efecte pe termen lung.
EUH208 Conþine PERMETRINÃ. Poate provoca o reacþie alergicã.

Fraze de precauþie

P273 Evitaþi dispersarea în mediu.
P391 Colectaþi scurgerile de produs.
P501 Aruncaþi conþinutul/containerul în concordanþã cu reglementãrile
naþionale.
P102 A nu se lãsa la îndemâna copiilor.
P103 Citiþi eticheta înainte de utilizare.
P260 Nu inspiraþi praful.
P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizãrii produsului.
P262 Evitaþi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrãcãmintea.

2.3.Alte pericole
SECÞIUNEA 3: Compoziþia/Informaþii privind ingredienþii
3.2.Amestecuri
PERMETRINÃ
numãr CAS: 052645-53-1
factor M (Acute) = 1000
Clasificare

<1%
numãr EC: 258-067-9
factor M (Chronic) = 1000
Clasificare (67/548/EEC sau 1999/45/EC)

Acute Tox. 4 – H302

Xn;R20/22 R43 N;R50/53

Acute Tox. 4 – H312
Acute Tox. 4 – H332
Skin Sens. 1 – H317
Aquatic Acute 1 – H400
Aquatic Chronic 1 – H410

ACID ALKYLNAPHTALINESULPHONIC, SARE DE SODIU
numãr CAS: 27213-90-7
Clasificare

<1%

numãr EC: 248-326-4
Clasificare (67/548/EEC sau 1999/45/EC)

Acute Tox. 4 – H302

Xn;R20/22. Xi;R36/38.

Acute Tox. 4 – H332
Skin Irrit. 2 – H315
Eye Irrit. 2 – H319
Textul complet al frazelor-R þi frazele de pericol pot fi gãsit în SECÞIUNEA 16.
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SECÞIUNEA 4: Mãsuri de prim ajutor
4.1.Descrierea mãsurilor de prim ajutor
Informaþii generale

Mutaþi persoana afectatã la aer liber þi sã-l þineþi cald þi într-o poziþie de
odihnã confortabilã pentru respiraþie.

Inhalare

Scoateþi persoana de la sursa contaminãrii. Mutaþi persoana afectatã la
aer liber þi sã-l þineþi cald þi într-o poziþie de odihnã confortabilã pentru
respiraþie. Obþineþi asistenþã medicalã dacã se continuã orice fel de
discomfort.

Ingestie

Nu induceþi vomã. Nu daþi niciodatã nimic oral unei persoane
inconþtiente. Nu induceþi vomã. Dacã se vomitã, capul trebuie sã fie
aplecat, ca voma sã nu intre în plãmâni.

Contact cu pielea

Spãlaþi pielea cu sãpun þi apã. Obþineþi asistenþã medicalã dacã iritaþia
persistã þi dupã spãlare.

Contact cu ochii

Dacã pulberele intrã in ochi, procedaþi dupã cum urmeazã. Clãtiþi
imediat cu apã din belþug. Scoateþi lentilele de contact dacã sunt, þi
deschideþi larg pleoapele. Continuaþi sã clãtiþi pentru cel puþin 15
minute þi obþineþi asistenþã medicalã.

4.2.Cele mai importante simptome þi efecte, atât acute cât þi întârziate.
4.3.Indicaþii privindorice fel de asistenþã medicalã imediatã þi tratamentele speciale necesare.
SECÞIUNEA 5: Mãsuri de stingere a incendiilor
5.1.Mijloace de stingere
Mijloace de stingere

Produsul nu se arde. Folosiþi urmãtoarele mijloace de stingere: Spray

potrivite

sau ceaþã de apã , dioxid de carbon, chemicale uscate, nisip, dolomitã
etc.

5.2.Pericole speciale cauzate de substanþa sau amestecul în cauzã
5.3.Recomandãri destinate pompierilor
Acþiuni protective în timpul Evitaþi inhalarea gazelor sau a vaporilor.
combaterii incendiilor
Echipament special pentru

Purtaþi echipament de protecþie potrivitã pentru materialele

pompieri

încojurãtoare.

SECÞIUNEA 6: Mãsuri de luat în caz de dispersie accidentalã
6.1.Precauþii personale, echipament de protecþie þi proceduri de urgenþã
Precauþii personale

Folosiþi îmbrãcãminte de protecþie, aþa cum este descris în secþiunea 8
al acestei fiþe de securitate. Evitaþi inhalarea pulberelor.

6.2.Precauþii pentru mediul înconjurãtor
Precauþii pentru mediul

Sã nu vãrsaþi în apele de suprafaþã, în sistemul de canalizare, sau pe

înconjurãtor

sol.
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6.3.Metode þi materiale pentru izolare þi pentru curãþare
Colectaþi pulberele folosind un aspirator de colectat pulbere cu filtru de

Metode de curãþare

particule sau mãturaþi cu grijã în containere potrivite pentru aruncarea
deþeurilor þi închideþi bine dupã. Evitaþi producerea þi dispersia
pulberilor.
6.4.Trimiteri cãtre alte secþiuni
SECÞIUNIE 7: Manipularea þi depozitarea
7.1.Precauþii pentru manipularea în condiþii de securitate
Evitaþi manipularea care conduce la formarea de praf. Persoanele

Precauþii de folosinþã

susceptibile la reacþii alergice nu ar trebui sã manipuleze acest produs.
7.2.Condiþii de depozitare în condiþii de securitate, inclusiv eventuale incompabilitãþi
Depozitaþi în containerul original, bine închis, într-un loc uscat

Precauþii de depozitare

þi rãcoros. Pãstraþi separat de alimente, furaje, îngrãþãmânte þi alte
materiale sensibile.
Depozitare diverse materiale periculoase.

Clasa de depozitare

7.3.Utilizare finalã specificã (utilizãri finale specifice)
SECÞIUNEA 8: Controale ale expunerii/Protecþia personalã
8.1.Parametrii de control
Limitele de expunere profesionalã
TALC
Limitã de expunere pe termen lung (8 ore TWA): 1mg/m 3
SIPERNAT 50 S
TLVs ACGI 10mg/m 3

UK EH40/95 3mg/m3 pulbere respirabilã, 8 ore expunere ocupaþionalã
standard, 6mg/m3 pulbere totalã eos.

CAOLIN
pulbere neorganicã WEL 4mg/m 3 resp. Pulbere TWA 8 ore.
8.2.Controale ale expunerii
Echipament protectiv

Controale inginereþti

Folosiþi un sistem de ventilaþie mecanicã, dacã existã un risc de

potrivite

manipulare care cauzeazã formaþia pulberilor aeriene.

Protecþia ochiilor/feþei

Trebuie purtate ochelari de protecþie conforme cu standardele acceptate
dacã evaluarea riscurilor indicã posibilitatea contactului cu ochii.
Trebuie purtate urmãtoarele echipamente de protecþie: Ochelari
resistente la stropiri chimice þi la pulbere.
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Dacã evaluareariscurilor indicã posibilitatea contactului cu pielea,

Protecþia mâinilor

trebuie purtatea mãnuþi impermeabile, resistente chimic, care sunt
conforme cu standardele acceptate.
Mãsuri de igienã

Asiguraþi staþii de spãlare a ochilor.

Protecþia respiraþiei

Nu sunt recomandãri specifice. Protecþia contra pulberilor trebuie
folosit, când concentraþia particulelor aeriene depãþeþte 10mg/m3.

SECÞIUNEA 9: Proprietãþile fizice þi chimice
9.1.Informaþii privind prorprietãþile fizice þi chimice de bazã
Aspect

Pulbere de praf.

Colour

Gri

Solubilitatea

Insolubil în apã.

9.2.Alte informaþii
SECÞIUNEA 10: Stabilitatea þi reactivitatea
10.1.Reactivitatea
10.2.Stabilitatea chimicã
Stabilitatea

Stabil la temperaturi ambientale normale þi când este folosit aþa cum este
recomandat.

10.3.Posibilitatea reacþiilor periculoase
Posibilitatea reacþiilor

Nu se va polimeriza.

periculoase
10.4.Condiþii de evitat
Condiþii de evitat

Evitaþi contactul cu apa.

10.5.Materiale incompatibile
10.6.Produþi de descompunere periculoþi
Produþi de

Nu se descompune când este folosit þi depozitat dupã cum este recomandat.

descompunere
periculoþi
SECÞIUNEA 11: Informaþii de toxicologie
11.1.Informaþiile privind efectele toxicologice
Informaþii generale

Acest produs are toxicitate scãzutã. Doar cantitãþi mari au probabilitatea de a
avea efecte asupra sãnãtãþii umane.

Inhalare

Pulberile în concentraþie înaltã pot irita sistemul respirator. Simptomele care
însoþesc supraexpunerea pot include: Tuse.

Ingestie

Nu se asteaptã efecte nocive de la cantitãþile probabile care pot fi ingerate
accidental.

Contact cu pielea

Contact prelungit poate provoca înroþirea pielii, iritaþie þi piele uscatã.

Contact cu ochii

Pulberii în ochi vor provoca iritaþia ochilor.
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SECÞIUNEA 12:Informaþii ecologice
Ecotoxicitate

Produsul conþine o substanþã care este toxicã organismelor acvatice, þi care
poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic.

12.1.Toxicitate
Toxicitate

Foarte toxic pentru organismele acvatice.

12.2.Persistenþã þi degradibilitate
12.3.Bioacumulare potenþialã
12.4.Mobilitate în sol
12.5.Rezultatele evaluãrii PBT þi vPvB
12.6.Alte efecte adverse
SECÞIUNEA 13: Consideraþii privind eliminarea
13.1.Metode de tratare a deþeurilor
Metode de eliminare

Acest material þi containerele trebuie eliminate într-un mod sigur

SECÞIUNEA 14: Informaþii referitoare la transport
14.1.Numãrul ONU
Nr. ONU (ADR/RID)

3077

Nr. ONU (IMDG)

3077

Nr. ONU (ICAO)

3077

Nr. ONU (ADN)

3077

14.2.Denumire corectã ONU pentru expediþie
Denumire corectã

SUBSTANÞÃ PERICULOASÃ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S. ()

(ADR/RID)

(CONÞINE PERMETRINÃ)

Denumire corectã

SUBSTANÞÃ PERICULOASÃ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S. ()

(IMDG)
Denumire corectã
(ICAO)
Denumire corectã
(ADN)

(CONÞINE PERMETRINÃ)
SUBSTANÞÃ PERICULOASÃ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S. ()
(CONÞINE PERMETRINÃ)
SUBSTANÞÃ PERICULOASÃ PENTRU MEDIU, SOLID, N.O.S. ()
(CONÞINE PERMETRINÃ)

14.3.Clase(clasele) de pericol pentru transport
Clasa ADR/RID

9

Cod de clasificare ADR/RID M7
Etichetã ADR/RID

9
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Clasa IMDG

9

Clasa/divizia ICAO

9

Clasa ADN

9

Etichete de transport

14.4.Grup de ambalaje
ADR/RID

III

IMDG

III

ADN

III

ICAO

III

14.5.Pericole pentru mediul înconjurãtor
Substanþe periculoase pentru mediul înconjurãtor/poluanþi marini

14.6.Precauþii speciale pentru utilizatori
EmS

F-A, S-F

Categoria de transport ADR

3

Cod de acþiune în caz de urgenþã 2Z
Numãr de identificare a

90

pericolului (ADR/RID)
Cod de restricþie în tunel

(E)

14.7.Transport în vrac în concordeanþã cu Anexa II al MARPOL73/78 þi Codul IBC
Transport în vrac în concordeanþã Nu este aplicabil
cu Anexa II al MARPOL73/78
þi Codul IBC
SECÞIUNEA 15:Informaþii de reglementare
15.1.Regulamente/legislaþie în domeniul securitãþii, sãnãtãþii þi al mediului specifice pentru
substanþa sau amestecul în cauzã
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Reglementãri naþionale

HSE Nr. 5170.

15.2.Evaluãrii securitãþii chimice
SECÞIUNEA 16:Alte informaþii
Informaþii generale

Informaþiile din aceastã fiþã cu date de securitate se crede a fi
adevãrat e þi corecte, la data de publicare. Acurateþea þi
completitudinea acestor informaþii þi orice recomandare sau
sugestie sunt fãcute fãrã garanþie. Deoarece conditþiile folosirii
sunt deasupra companiei noastre, este responsabilitatea
utilizatorului de a determina condiþiile de folosire în siguranþã a
produsului.

Comentarii asupra revizuirii

Riscurile ingredientelor au fost actualizate.

Data revizuirii

02/11/2015

Revizuirea

18

Data înlocuirii

30/10/2015

numãr SDS

20534

Frazele de risc complete

Nu este clasificat.
R20/22 Nociv prin inhalare si înghiþire.
R43 Poate cauza sensibilizarea pielii la contact.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice,
poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.

Frazele de pericole complete

H302 Nociv în caz de înghiþire.
H312 Nociv în contact cu pielea.
H315 Provoacã iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reacþie alergicã a pielii.
H319 Provoacã o iritare gravã a ochilor.
H332 Nociv în caz de inhalare.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung.
EUH208 Conþine permetrinã. Poate provoca o reacþie alergicã.

Aceste informaþii se referã doar la materialul specific, þi poate sã nu fie valabilã pentru materialul
folosit în combinaþie sau în orice alt proces cu orice alte materiale. Aceste informaþii dupã cea mai bunã
cunoþtinþã þi credinþã a companiei sunt precise þi de încredere la data indicatã. Totuþi nu existã garanþie
sau reprezentare la acurateþea, fiabilitatea sau completitudinea lui. Este responsabilitatea utilizatorului
sã se asigure cu privire la adecvarea informaþiei pentru folosinþa lui specialã.
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