
Insecticide
BIOLARKIM 14

 Identificarea Prep  aratului şi a Societăţii
1.1. Identificarea Preparatului

Numele Comercial: BIOLARKIM 14

Categoria produsului: Insecticid biologic

Tipul compusului: Flowable

Tipul înregistrării: Instrumentar Medical (Presidio Medico- 
Chirurgico)

Înregistrarea la Ministerul Sănătăţii: nr. 15615 din 13/01/1989

1.2. Identificarea Societăţii
Producător: Abbott Laboratories of North Chicago, 

Illinois USA
Distribuitor: Colkim S.r.l. - Via Piemonte 50 –

40064 OZZANO E. (BO)

1.3. Număr de telefon pentru urgenţe (051) 798006

2. Comp  oziţie

2.1. 
Principi
i active
Bacillus

Putere
600UTI/mg

de substanţă

Clas*

NC

Fraze R
-----

Fraze S
-----

N. CAS
NA



thurungiensi s, 
subsp. 
israelensis

serotip H-14

2.2 Coformulanţi (care implică pericol)-niciunul

3. Identificarea pericolelor

Riscurile referitoare la manevrare sunt menţionate la paragrafele 4,5,6,9,11.

4. Măsuri de prim ajutor

4.1. Urgenţă, indicaţie generală – Acest produs este un insecticid biologic. În urma 
contactului poate provoca o iritaţie trecătoare la ochi. Se recomanda un consult într-o 
unitate spitalicească.

4.2. Contact cu ochii – Vă îndepărtaţi de sursa de expunere. Spălaţi cu apă din abundenţă. 
Dacă iritaţia persistă sau dacă se observă semne de toxicitate, apelaţi la un medic. Antidot: 
necunoscut. Luaţi măsuri pentru tratamente simptomatice şi de susţinere după caz.

4.3. Contact cu pielea – Vă îndepărtaţi de sursa de expunere. Spălaţi cu apă din abundenţă. 
Dacă iritaţia persistă sau dacă se observă semne de toxicitate, apelaţi la un medic. Antidot: 
necunoscut. Luaţi măsuri pentru tratamente simptomatice şi de susţinere după caz.

4.4. Inhalare – Vă îndepărtaţi de sursa de expunere. Spălaţi cu apă din abundenţă. Dacă 
iritaţia persistă sau dacă se observă semne de toxicitate, apelaţi la un medic. Antidot: 
necunoscut. Luaţi măsuri pentru tratamente simptomatice şi de susţinere după caz.

4.5. Ingestie – Vă îndepărtaţi de sursa de expunere. Spălaţi cu apă din abundenţă. Dacă 
iritaţia persistă sau dacă se observă semne de toxicitate, apelaţi la un medic. Antidot: 
necunoscut. Luaţi măsuri pentru tratamente simptomatice şi de susţinere după caz..

5. Măsuri antiincendiu

5.1. Punct de inflamabilitate – N.D.
5.2. Metoda punctului de inflamabilitate – N.D.
5.3. Limita inferioară de explozivitate – N.D.



5.4. Limita superioară de explozivitate– N.D.
5.5. Temperatură de autoinflamabilitate – N.D.
5.6. Pericole de incendiu şi explozie – N.D.
5.7. Mijloace de extincţie – Utilizaţi un mijloc antiincendiu corespunzător cauzei primare a 
incendiului.
5.8. Instrucţii antiincendiu – Purtaţi haine de protecţie şi mască cu sistem de respiraţie 
autonom.

6. Măsuri în caz de scurgere accidentală

6.1. Precauţii individuale – Folosiţi mijloace de protecţie individuală (vezi 8.3). Nu fumaţi şi nu 
folosiţi flăcări libere.

6.2. Precauţii pentru mediu – Păstraţi produsul departe de ţevi, de ape fluviale şi marine 
pentru a evita poluarea mediului. Adunaţi produsul cu material absorbant (rumeguş, turbă, 
etc.) şi puneţi materialul contaminat într-un recipient care se poate închide; spălaţi suprafaţa 
contaminată cu o cârpă umedă care se pune apoi în aceleaşi recipiente.

7. Manevrare şi depozitare

7.1. Manevrare – Evitaţi formarea vaporilor de produs şi asiguraţi o bună aerisire a
încăperii. Evitaţi să mâncaţi, să beţi şi să fumaţi. Utilizaţi haine de protecţie adecvate (vezi
8.3). După manevrare spălaţi-vă cu apă şi săpun.

7.2. Depozitare - Se păstrează în ambalajele originale închise, departe de alimente şi 
băuturi şi în locuri inaccesibile pentru copii şi animale domestice. Se păstrează într-un loc 
răcoros (4-10ºC). Dacă este păstrat la temperatura de 5ºC sau mai mică, produsul are 
valabilitate de cel puţin un an.

7.3.

8. Controlul exp  unerii / Protecţie individuală     

8.1. Limitele expunerii profesionale (menţionate la p.a.)
Bacillus thurungiensis

ADI (mg/kg): N.D.



        TLV-TWA (mg/mc): N.D.

8.2. Controalele instalaţiei – Folosiţi aspiratoarele.
8.3. Protecţia respiratorie – Utilizaţi măşti cu filtru pulbere/aerosol dacă este 

necesar.
8.4. Protecţia pielii – Purtaţi îmbrăcăminte impermeabilă.
8.5. Protecţia ochilor - Folosiţi ochelari de siguranţă sau măşti de protecţie.
8.6. Alte măsuri de protecţie – În unele cazuri este necesar să se poarte cască, 

mănuşi şi cizme rezistente la produsele chimice şi eventual antistatice şi de 
protecţie combinată împotriva produselor chimice cu sau fără aport autonom de 
aer.

9. S  t  abili  t  a  t  e     şi     r  e  a  ct  ivi  t  a  t  e            
9.1. Stabilitate chimică – Produsul nu reacţionează chimic
9.2. Incompatibilităţi – Nu sunt cunoscute incompatibilităţi cu vreun material de

confecţionare cunoscut.
9.3. Produse de descompunere periculoase – N.D..
9.4. Polimerizări periculoase – Necunoscute.

10. P  ropri  et  ă  ţ  i     f  izi  c  e     şi     ch  i  m  i  c  e  
10.1. Proprietăţi fizico-chimice ale preparatului

Aspect: Lichid brun
deschis

Temp. de
fierbere:

N.D.

Miros: Înţepător de tip 
bacteric

Punct de topire: N.D.

pH: 4,1-4,6 ca souţie
apoasă 10%

Pct. de
inflamabilitate:

N.D.

Densitate la 20 º 
C:

1,01-1,06 g/mg Solubilitate în 
apă:

Uşor de amestecat 
în apă

11. I  n  f  or  m  a  ţ  ii     d  e  s  p      re     t  o  x  i  c  i  t  a  t  e           
11.1. Iritaţie a pielii – Reacţie foarte uşoară a pielii până la 6 zile după tratament
(IV Cat EPA)
11.2. Iritaţie oculară – Înroşire uşoară care dispare după 24 de ore (III Cat EPA)
11.3. Sensibilitate dermală – N.D.
11.4. Efecte particulare asupra organelor afectate – N.D.
11.5. Informaţii despre carcinogeneză – N.D.



11.6. Toxicitate a preparatului
Indice de toxicitate (DM. 25/6/90): NC (calculat în funcţie de All. II DPR nr.223 din 
24/05/88)
Toxicitate cronică la om: Nici un caz observat

11.7. Toxicitate ai p.a.: Bioaletrină

LD50 a.o. corespunzătoare unui 
şobolan (DM. 25/6/90):

NC

LD50 a.o. (mg/kg): >5000 (şobolan)

Toxicitate dermală LD50

Toxicitate prin inhalare LD50

>2500 mg/kg

>6,84 mg/l

11.8. Corozivitate: niciuna
12. I  n  f  or  m  a  ţ  ii     ec  ologi  c  e         

12.1. Ecotoxicitate – Vezi 11.4 Au fost efectuate studii pe oganisme nevizate fără să 
se identifice organisme de risc. În probe au fost incluse următoarele specii: 
mamifere (şobolan, iepure), păsări (raţă, prepeliţă), peşti de apă dulce (păstrăv, 
Eupomotis gibbosus-it. pesce sole), nevertebrate acvatice de apă dulce
(daphnia, efemeră), animale marine şi de estuar (rac, peştişori "sheepshead") şi
numeroase insecte nevizate (larve de "green Lacewing", imenoptere,
coleoptere, albine).

13. Obs  e  rva  ţ  ii     d  e  s  p      re     dis  t  rug  e  re         
Distrugerea resturilor, a deşeurilor şi a recipientelor goale ale produsului este

reglementată de D. Lgs. 22/97 şi modificările succesive

14. I  n  f  or  m  a  ţ  ii     d  e  s  p      re     t  rans  p      ort     A  D  R           
Declaraţie de transport pe uscat (ADR

Clasă Neclas. Ordin N.ONU ADR neinclus

14.1. Alte informaţii – A se feri de temperaturi de peste 25ºC. A se ţine departe de
produse alimentare.
15. I  n  f  or  m  a  ţ  ii     d  e  s  p      re     r  e  g  u  la  me  nt  



În     b  aza     A  r  t.1     a  l      i  neat     3     p  ct.     d      )     al     D.  M      .     n  r  .     46     d      i  n     28/01/1992     pr  e  p  a  r  ate  l      e   
p  e  ri  cu  l      o  ase     ant  ip  a  r  az  i  ta  r  e     nu     sunt     su  p  use     ob  l      i  gaţ  i  ei     d      e     pr  ezenta  r  e     a     F  i  ş  e  i     d      e   
S  i  gu  r  anţă     î  n     16     p  uncte.     Pr  ezenta     f  u  r  n  i  zează     i  n  form  aţ  i  i     ut  i  l      e     p  ent  r  u     ut  i  l      i  za  r  ea     
preparatul  ui în siguranţă

15.1. Periculozitatea preparatului

Clasificare în baza D.M. 25/06/1990: NU ESTE CLASIFICAT DREPT 

PERICULOS
Simboluri ale periculozităţii: Nici unul
Indicaţii de pericol: Nici una
Fraze R obligatorii: R: Nici una - Vezi eticheta produsului

Fraze S obligatorii: S: Nici una - Vezi eticheta

16. Al  t  e     I  n  f  or  m  a  ţ  ii           
Număr revizie: 3 Data completării: iunie 2000
Informaţiile şi recomandările de mai sus se bazează pe probe considerate
concludente. Totuşi, Abbott Laboratories nu garantează acurateţea şi întregimea 
acestora, de asemenea nici una dintre aceste informaţii nu va putea să constituie o 
garanţie, atât explicită cât şi implicită pentru siguranţa produsului, a vandabilităţii sau a 
adaptabilităţii pentru un scop anume. Se pot face modificările necesare pentru 
adaptarea la condiţiile reale. Abbott Laboratories nu-şi asumă responsabilitate pentru 
rezultatele obţinute sau pentru daunele accidentale datorate utilizării acestor date. Nu 
este permisă nici o libertate de violare a vreunui brevet, Copyright sau Marcă 
înregistrată.
Aceste informaţii nu sunt valide dacă produsul este amestecat cu alte substanţe sau 
dacă este folosit în mod sau în scopuri diferite de cele indicate pe etichetă.
Pentru informaţii ulterioare cu privire la preparat, consultaţi eticheta acestuia 
aplicată pe recipient.
Legendă:
N.D. = nedeterminat
NC = neclasificat în conformitate cu D.M. 25/06/1990
NA = neaplicabil


