
Brodim

91/155/CEE, 93/112/CEE, 2001/58/CE; DIRECTIVA 1999/45/CE ŞI
DIRECTIVA 2001/60/CE, D.M. 7 SEPTEMBRIE 2002, D. Lgs. 65/2003: 
DIRECTIVA 67/548/CEE modificată pentru a 28-a oară de DIRECTIVA

2001/59/CE (D.M. 14 IUNIE 2002)
1. Identificarea Preparatului şi a Societăţii

1.1. Identificarea Preparatului
Numele Comercial: BRODIM

Categoria produsului: Momeală raticidă-rodenticidă
Tipul compusului: Gata de utilizare

Tipul înregistrării: Produs aprobat de Ministerul Sănnătăţii
Înregistrare la Ministerul Sănătăţii

(Italia):
nr. 18393

1.2. Identificarea Societăţii Colkim S.r.l. - Via Piemonte 50 – 40064
OZZANO E. (BO)

1.3. Număr de telefon pentru urgenţe (051) 798006 – fax (051) 797555

2. PRINCIPIUL ACTIV

2.1 Principii active:

DENUMIRE CONC. % N. CAS N. ENECS N. CEE Simboluri şi



CHIMICĂ Fraze de
Risc

Brodifacoum 0,005 56073-10-0 259-980-5 607-172-00-
1

T+, R27/28-
48/24/25; 
N, R50-53

2.2 Compozitie:

DENUMIRE 
CHIMICĂ

CONC. % N. CAS N. ENECS N. CEE Simboluri şi
Fraze de
Risc

Brodifacoum 0,005 56073-10-0 259-980-5 607-172-00-
1

T+, R27/28-
48/24/25; N, 
R50-53

Denatonium
Benzoat

>0,01 3734-33-6 223-095-2 - Xn, R
22/36/37/38

2.3. Coformulanţi (care implică pericol):
Nu este necesară indicare coformulanţilor pe baza caracteristicilor specifice de 
periculozitate şi pe baza concentraţiei lor.
3. Identificarea pericolelor – Avertizări pentru medic Preparatul 
conţine derivaţi de cumarină (it:cumarinoidi) în concentraţie scăzută şi poate cauza 
otrăviri numai dacă este înghiţit în cantităţi mari.
Simptome – otrăvire gravă prin ingestie, inhibarea vitaminei K, hemoragii cutanate şi la 
nivelul mucoaselor. Simptomatologia la nivelul altor sisteme sau aparate este în special 
hemoragică.
Terapie – în caz de ingestie a unor canităţi mari se provoacă vărsături, se fac
spălături gastrice, se monitorizează activitatea protrombinică, dacă aceasta scade se 
administrează vitamina K
Contraindicaţii – anticoagulante.

4. Măsuri de prim ajutor
4.1. Contact cu ochii - Se spală cu apă din abundenţă (cel puţin 15 minute). În caz de 
înroşire sau durere persistentă se consultă un oculist.
4.2. Contact cu pielea – Se spală cu apă din abundenţă (cel puţin 15 minute).Se
îndepărtează hainele contaminate.
4.3. Inhalare – În acest caz se aplică măsurile generale de prim ajutor prevăzute în
caz de inhalare, chiar dacă această ipoteză este IMPROBABILĂ PENTRU ACEST



PREPARAT, DATORITĂ FAPTULUI CĂ STAREA FIZICĂ NORMALĂ A 
ACESTUIA ESTE CEA DE PASTĂ. Se duce persoana respectivă la aer. Dacă 
respiraţia este greoaie se face respiraţie artificială şi se consultă un medic.
4.4. Ingestie – Se consultă imediat un medic. Nu se induc vărsături decât dacă o
recomandă medicul. Nu administraţi nimic fără indicaţia medicului şi oricum numai 
dacă pacientul este conştient.

5. Măsuri antiincendiu
Produsul nu este inflamabil, chiar dacă este combustibil. Datorită stării fizice de 
pastă, dispersia de praf în aer şi formarea unor amestecuri inflamabile sunt 
improbabile.
Indicaţiile ce urmează fac referire la ipotezele de incendiu în care ar putea fi
implicat produsul.
5.1. Mijloace de extincţie – CO2, apă pulverizată, spume chimice, pulberi chimice.
5.2. Echipament special – Cei care intervin pentru a stopa sau pentru a stinge focul 
trebuie să poarte haine de protecţie corespunzătoare şi eventual şi o mască de 
protecţie.
5.3. Riscuri de expunere – Contact: purtaţi mănuşi de protecţie
6. Măsuri în caz de scurgere accidentală
6.1. Metode de curăţare/strângere – Strângeţi totul într-un recipient de 
polietilenă sau alt plastic exceptând PVC-ul.
6.2. Precauţii individuale – Purtaţi mănuşi de vinil, ochelari de protecţie, cizme de 
cauciuc sau de plastic sau protecţii de cauciuc sau de plastic pentru pantofi.
6.3. Alte indicaţii – Nu clătiţi cu apă: Trimiteţi imediat la topire pentru 
distrugerea termică.
7. Manevrare şi depozitare
Păstraţi produsul într-un loc răcoros şi aerisit ÎN RECIPIENTELE ORIGINALE. 
Manevraţi cu atenţie purtând mereu mănuşi de vinil.
7.1. Materiale corespunzătoare pentru recipiente – Este potrivit orice tip de 
material cu condiţia ca recipientul să fie intact. Este de preferat polietilena sau alte 
materiale plastice sau carton rezistent pentru momeli deja ambalate în pungi sau 
înfăşurate în folie de plastic.
7.2. Măsuri de precauţie –Păstraţi produsul încuiat şi anu lăsaţi la îndemâna 
copiilor.
Păstraţi departe de alimente sau hrana pentru animale şi de băuturi. Folosiţi haine de 
protecţie şi mănuşi corespunzătoare. În caz de accident sau de greaţă consultaţi 
imediat medicul (dacă este posibil, se arată eticheta).



8. Controlul expunerii / Protejare individuală
8.1. Ochi – Purtaţi ochelari de protecţie numai în caz de manevrări care pot provoca 
răspândirea pulberii.
8.2. Mâini – Purtaţi mănuşi de vinil, din alte materiale plastice sau de cauciuc.
8.3. Îmbrăcăminte – Exceptând intervenţiile de urgenţă, nu este necesară o
îmbrăcăminte specială.
8.4. Igiena – Spălaţi-vă mânile cu atenţie după folosire.
8.5. Limite de expunere (TLV/TWA) – Nu sunt stabilite. Prin analogie, luând în 
considerare concentraţia, se poate fixa o limită de prag de siguranţă de 0,2 mg/m3.
9. Proprietăţi fizice şi chimice
9.1. Proprietăţi fizico-chimice ale preparatului: 
Stare fizică – solidă consistenţă păstoasă
Miros – caracteristic aromat
Punct de inflamabilitate – Improbabil. În stare de pulbere răspândită poate forma
cu aerul amestecuri explozive.

10. Stabilitate şi reactivitate
10.1. Reacţii periculoase – necunoscute.
10.2. Substanţe incompatibile – Substanţe oxidabile, în special acizi oxidanţi. 
Acizi.
11. Informaţii despre toxicitate
11.1. Căi de pătrundere: 
Ingestie – vezi punctele 2 şi 3
Piele – nu Inhalare – nu

12. Informaţii ecologice
Nu sunt cunoscute informaţii specifice. A se evita răspândirea în mediu.
13. Observaţii pentru distrugere
Reziduu de raticid – distrugere termică. Deşeu inofensiv conform D.Lgs. 22/97 
anexa I
Cod CER: 070499 – Reziduuri de raticide inofensive
Caracteristici de pericol – NICIUNA
Ambalare – Reziduu refolosibil 
carton 150101-200101
plastic 150102-200103
alte materiale 150106-200301

14. Informaţii despre transport ADR



Clasă
-

N. ONU
-

Gr. Ambalaj
-

Nereglementat

15. Informaţii despre regulament
15.1 Periculozitatea preparatului
Clasificare conform D. Lgs 65/2003: NECLASIFICAT CA PERICULOS 
Simboluri de periculozitate: Niciunul
Indicaţii de pericol: Niciuna
Fraze R obligatorii: R: Niciuna – Vezi eticheta produsului
Fraze S obligatorii: S: Niciuna – Vezi eticheta produsului

16. Alte Informaţii
Reactualizare: 4 Data completării: iulie 2004
Informaţia  furnizată  în  această  fişă  de  siguranţă  corespunde  cunoştinţelor  noastre 
prezente şi experienţei noastre în ceea ce priveşte produsul, şi nu este exhaustivă. În 
lipsa unor indicaţii contrare, utilizarea produsului se face conform indicaţiilor
din fişa de siguranţă.
În cazul combinărilor şi amestecurilor, asiguraţi-vă că nu poate apărea un alt 
pericol.
Este de datoria utilizatorului să se asigure de faptul că informaţiile, cu privire la 
utilizarea adoptată, sunt corespunzătoare şi complete.
Este de datoria utilizatorului să se asigure de faptul că informaţiile, cu privire la 
utilizarea adoptată, sunt corespunzătoare şi complete.
Acest lucru nu îl  scuteşte în nici  un  caz pe  utilizator  de respectarea normelor 
legislative,  administrative  şi  de reglementare  cu privire la produs, la igienă, la 
siguranţa muncitorilor şi la protecţia mediului.


