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1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII 
 

1.1 Element de identificare a produsului   

Denumirea produsului   : GLYPHOGAN 480 SL   
Codul produsului    : MON 2139 
Sinonime    : Niciunul  
Substanță pură/amestec   : Amestec  
 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate  
Utilizare recomandată    : Erbicid 
 

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate   
MONSANTO Europe S.A.   
Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 
Tel:  +32 (0)3 568 51 11 
Fax: +32 (0)3 568 50 90 
E-mail: safety.datasheet@monsanto.com 

 

Importator: ADAMA Agricultural Solutions SRL 
Global City Business Park, Șos. București Nord, nr. 10,  
cld. O21, et. 6, 077190, Voluntari, jud. Ilfov, România 
Tel: + 40 (0)21 307 76 12, fax: + 40 (0)21 272 00 15  
 

1.4 Linie telefonică de urgență: 
Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică  
(în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică):  021 318 36 06 (linie directă) sau 

021 318 36 20, interior 235  (Luni-Vineri, 8.00-15.00) 
 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului  
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor   Categoria 1: H318  
 

Clasificare conform Directivelor 67/548/CEE (DSD) sau 1999/45/CE(DPD) 
Xi – R36; N – R51/53;  
S26; S35; S39; S57 
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2.2 Elemente pentru etichetă 
Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

2.2.1.  Pictograme de pericol 
 

 
 

2.2.2.  Cuvânt de avertizare Pericol 
 

2.2.3.  Fraze de pericol   
H318 – Provoacă leziuni oculare grave 

 

2.2.4.  Fraze de precauție 
P273 – Evitați dispersarea în mediu. ***   
P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție 
a feței 
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. 
P310 – Sunați imediat la un CENTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
P391 – Colectați scurgerile de produs. *** 
 

2.2.5.  Fraze de pericol specifice ale UE  
EUH401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare. 
 

2.2.6. Fraze adiționale pentru PPP  
SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său.  
Spe 3 – Pentru protecția organismelor acvatice, respectați o zonă tampon de 15 m până la apele de suprafață. *** 
 

2.3 Alte pericole 
0% din amestec prezintă toxicitate acută necunoscută. 
0% din amestec prezintă toxicitate pentru mediul acvatic necunoscută. 
 

2.3.1.  Efecte potenţiale asupra mediului 
Nu se așteaptă efecte adverse semnificative dacă se urmează instrucțiunile recomandate. 
Nu este persistent, bioacumulativ sau toxic (PBT) și nici un amestec foarte persistent sau foarte bioacumulativ (vPvB). 
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2.4 Aspect și miros (culoare/formă/miros) 
Culoare: chihlimbar, pal-maro deschis/Formă: lichidă/Miros: slab, de amine. 
 

A se consulta secțiunea 11 pentru toxicologie și secțiunea 12 pentru informații de natură ecologică. 
 

3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII CU PRIVIRE LA INGREDIENȚI  
 

3.2 Amestec  
     

Denumirea substanței Concentrația 
% m/m 

Număr CAS Număr CE Număr index/ Nr. 
înregistrare REACH/ 
Număr C&L 

Clasificare cf. Reg. 
1272/2008 (CLP) 

Clasificare cf. 
67/548/CEE 

Sarea de isopropilamină 
a glifosatului 

 

41,5 
 

38641-94-0 
 

933-426-9 
015-184-00-8/-/02-

2119693876-15-0000 
Aquatic Chronic – Category 2; 

H411  

 

N; R51/53 

 
Taloamină etoxilată 

 
15,5 

 
61791-26-2 

 
500-153-8 

 
-/-/- 

Eye Dam. 1 – H318 
Acute Tox. 4 – H302 

Aquatic Chronic 2 – H411 

Xn; R22 
Xi; R41 

N; R51/53 
 

Textul frazelor R – Secțiunea 16. 
Textul frazelor H și EUH – Secțiunea 16. 
 

 4.   MĂSURI DE PRIM AJUTOR  
 

Se utilizează măsurile de protecție recomandate în secțiunea 8. 
 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  
4.1.1. Contactul cu ochii 
Se spală imediat ochii cu multă apă. După spălarea inițială, se îndepărtează lentilele de contact și se continuă spălarea pentru 
cel puțin 15 minute. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul. 
4.1.2.  Contactul cu pielea 
Se spală imediat toate zonele afectate cu multă apă și săpun, în timp ce se îndepărtează îmbrăcămintea, ceasul de mână, 
bijuteriile și încălțămintea contaminate. Îmbrăcamintea și încălțămintea se vor curăța înainte de reutilizarea lor. 
4.1.3.  Inhalare    
Se scoate victima la aer curat.  
4.1.4. Înghițire 
I se dă imediat victimei să bea multă apă. Nu se administrează nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. NU provocați 
voma decât sub supravegherea personalului medical. Dacă simptomele persistă, se consultă medicul.  
 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 
4.2.1.  Potențiale efecte asupra sănătății   
Mijloace de expunere: contactul cu pielea, contactul cu ochii. 
Contactul cu ochii, pe termen scurt: poate provoca iritarea temporară a ochilor. 
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Contactul cu pielea, pe termen lung: nu este de așteptat să se producă efecte adverse semnificative dacă se utilizează 
instrucțiunile recomandate. 
Inhalarea, pe termen scurt: nu este de așteptat să se producă efecte adverse semnificative dacă se utilizează instrucțiunile 
recomandate. 
 

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare 
4.3.1.  Informații pentru medic 
Acest produs nu este un inhibitor al colinesterazei. 
4.3.2.  Antidot 
Nu este indicat tratamentul cu atropină și oxime.          
 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
5.1.1.  Mijloace de stingere recomandate 
Recomandări: apă, spumă, produse extinctoare uscate, dioxid de carbon (CO2). 
 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
5.2.1.   Pericole neobișnuite de incendiu și de explozie  
Controlați volumul de apă folosit pentru a preveni contaminarea mediului înconjurător. 
Precauții pentru mediul înconjurător: vezi secțiunea 6. 
5.2.2.  Compuși periculoși de ardere 
Monoxid de carbon (CO), oxizi de fosfor (PxOy), oxizi de azot (NOx). 
 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 
În caz de incendiu, se va folosi masca cu sursă de aer independentă.  
Echipamentul trebuie decontaminat cu grijă, după utilizare. 
 

5.4          Punct de aprindere 
Nu se aprinde. 
 

 

 
 

A se consulta secțiunea 7 pentru manipulare/depozitare și secțiunea 8 pentru controlul expunerii/protecția personală. 
 

6.1 Precauții pentru mediul înconjurător 
Se va reduce împrăștierea, pe cât posibil. Se va preveni pătrunderea produsului în orice canal, conducte de scurgere, șanțuri 
sau în cursurile de apă. Anunțați autoritățile competente.  
 

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
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6.2 Metode și material pentru izolarea și curățarea produsului dispersat accidental 
Metode de curățare 
Se va absorbi cu pământ, nisip sau alte materiale absorbante. Straturile de pământ puternic contaminate vor fi excavate. Se 
va colecta în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu periculos. A se vedea secțiunea 7 pentru tipurile 
de containere. Controlați volumul de apă folosit pentru a preveni contaminarea mediului înconjurător. NU se îndepărtează 
cu apă. 
 
Alte informații  
A se vedea secțiunea 13 pentru eliminarea produsului deversat.    
 

7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA 
 

Se vor respecta normele de protecția muncii și igiena personală. 
 

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță 
Manipularea 
A se evita contactul cu ochii. 
În timpul utilizării nu se mănâncă, bea și nu se fumează.  
Se spală cu grijă mâinile, după manipularea sau contactul cu substanțele.  
Se spală cu grijă echipamentul după utilizare.  
A nu se contamina conductele de scurgere, canalele colectoare și cursurile de apă când se îndepărtează apa în care a fost 
spălat echipamentul.  
Recipientele golite rețin vapori și produse reziduale.  
RESPECTAŢI AVERTISMENTELE DE PE ETICHETĂ CHIAR ŞI DUPĂ GOLIREA RECIPIENTULUI. 
 

7.2 Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități 
Depozitare 
Temperatura minimă de depozitare: -15 °C 
Temperatura maximă de depozitare: 50 °C 
Materiale compatibile pentru depozitare: oțel inoxidabil, fibră de sticlă, plastic. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
A se păstra departe de alimente, băutură și mâncare de animale. 
A se păstra numai în recipientul original. 
La o depozitare prelungită sub temperatura de depozitare minimă, poate avea loc o cristalizare parțială. 
În cazul înghețării, plasați recipientul într-o cameră încălzită și agitați frecvent pentru a reveni la starea lichidă. 
Durata minimă de viață: 5 ani. 
A se folosi un recipient corespunzător pentru a evita contaminarea mediului. 
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Această formulare poate fi depozitată timp de 2 până la 3 săptămâni la temperaturi mai reci de -20 ˚C fără impact. 
Dacă temperatura rămâne sub -20 ˚C pentru o perioadă mai îndelungată, faza apoasă a formulatului poate să înghețe. 
În acest caz, produsul poate fi încălzit și va reveni la starea lui inițială, cea omogenă.  
Recomandăm utilizatorilor să urmeze instrucțiunile tipice de utilizare, care precizează că recipientul trebuie agitat înainte de 
utilizare. 
 

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ 
 

8.1 Valori limită de expunere 
                  

Componenți Limita de expunere 

Sare de izopropilamină a glifosatului Nu s-au stabilit limite de expunere ocupațională specifică. 

Taloamină etoxilată Nu s-au stabilit limite de expunere ocupațională specifică. 
 

8.2 Controale ale expunerii         

Controale tehnice    
A se dispune de utilitați pentru spălarea ochilor când există riscul ca produsul sa intre in contact cu ochii.  
 

8.3         Protecția personală 
8.3.1.   Protecția ochilor/feței 
Dacă există riscul de contact, se vor folosi ochelari pentru protecția chimică. 
 

8.3.2.  Protecția pielii 
Dacă există riscul de contact prelungit, purtați mănuși rezistente la agenți chimici. Mănușile de protecție chimică pot fi 
confecționate din materiale impermeabile precum: nitril, butil, neopren, policlorură de vinil (PVC), cauciuc natural și/sau 
barieră laminată. 
 

8.3.3.  Protecția sistemului respirator 
Nu necesită protecție specială a respirației când produsul este utilizat conform recomandărilor. 
 

Când este recomandat, consultați producătorul de echipamente de protecție personală pentru tipul necesar de echipament 
recomandat pentru o anumită aplicație. 
 

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 
 

Acești parametri fizici sunt valori tipice bazate pe materialul testat dar pot diferi de la un lot la altul. Valorile tipice nu se pot 
constitui ca o analiză garantată a unui lot specific sau ca specificații ale produsului. 
 

Culoare Chihlimbar  pal – maro deschis 

Miros Slab, de amine 

Formă  Lichidă 

Schimbarea formei fizice (topire, fierbere etc.) 
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Punct de topire Nu se aplică 

Punct de fierbere Nu există date 

Punct de aprindere Nu se aprinde 

Proprietăți explozive Nu are proprietăți explozive 

Temperatura  de autoaprindere 443 ˚C 

Auto-accelerarea temperaturii de descompunere Nu există date 

Proprietăți oxidante Nu există date 

Gravitație specifică 1,172 la 20 ˚C/4 ˚C 

Presiune de vapori Volatilitate nesemnificativă; soluție apoasă 

Densitatea vaporilor Nu se aplică 

Viteza de evaporare Nu există date 

Vâscozitate dinamică 73,2 mPa·s 

Vâscozitate cinematică 62,47 cSt la 20 ˚C 

Densitate 1,172 g/cm3 la 20 ˚C 

Solubilitate Apă: complet miscibil 

pH 4,4 – 4,9 la o concentrație de 80 g/l 

 5,1 la o concentrație de 10 g/l 

Coeficient de partiție Log Pow: < -3,2 la 25 ˚C (glifosat) 
 

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE 
 

10.1 Reactivitate 
Reacționează cu oțelul galvanizat sau cu oțelul moale (necăptușit)  producând hidrogen, un gaz foarte inflamabil care ar 
putea exploda. 
 

10.2 Stabilitate chimică 
Stabil în condiții normale de manipulare și depozitare. 
 

10.3 Posibilitatea apariției unor reacții periculoase 
Reacționează cu oțelul galvanizat sau cu oțelul moale (necăptușit)  producând hidrogen, un gaz foarte inflamabil care ar 
putea exploda. 
 

10.4 Materiale incompatibile 
Materiale incompatibile pentru depozitare: oțel galvanizat, oțel moale (necăptușit). 
Materiale compatibile pentru depozitare:  vezi secțiunea 7.2. 
 

10.5 Produse periculoși de descompunere 
Descompunere termică: produși periculoși de ardere: vezi secțiunea 5. 
 

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
 

Această secțiune este dedicată toxicologilor și altor profesioniști în domeniul sănătății.  
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                Moduri de expunere: contactul cu pielea, contactul cu ochii. 

Datele obținute pe produs și componenți sunt prezentate mai jos. 
 

Toxicitate acută orală  
Șobolan, LD50: 5000 mg/kg corp  

  

Toxicitate acută dermală  
Iepure, LD50 (test limită): >5000 mg/kg corp  
Fără mortalitate.  
 

Toxicitate acută la inhalare  
Șobolan, LC50 (test limită), 4 ore, aerosol: 3,18 mg/L  
Dimensiunea particulelor de aerosoli (< 10 microni) mult mai mică decât diametrul duzelor (> 100 microni) obținută în mod 
normal în timpul aplicării. Acest produs nu este transformat în aerosoli în timpul manipulării sau folosirii, nefiind clasificat ca 
periculos conform Directivei 1999/45/EC. Acest produs nu este transformat în aerosoli în timpul manipulării sau folosirii, 
nefiind clasificat ca periculos conform Regulamentului CLP (CE) 1272/2008. 
 

Iritarea pielii  
Iepure, 6 animale, test OECD 404  
Roșeață, scor mediu EU: 0,64  
Inflamație, scor mediu EU: 0,03  
Nr. de zile necesare pentru vindecare: 3  
 

Iritarea ochilor  
Iepure, 6 animale, test OECD 405  
Roșeață conjunctivală, scor mediu EU: 1,17  
Inflamație conjunctivală, scor mediu EU: 1,60  
Opacitate a corneei, scor mediu EU: 0,57  
Leziuni ale irisului, scor mediu EU: 0,50  
Nr. de zile necesare pentru vindecare: > 28  
Alte efecte: panus, ulcerație pe suprafața ochiului (ulcerația corneei) 
  

Sensibilizarea pielii  
Cobai, testul Buehler 9-inducţie  
Incidență pozitivă: 0% 
 

EXPERIENȚĂ – EXPUNERE LA OM  
Ingerare, utilizare greșită intenționată, excese:  
Efecte respiratorii: pneumonie (inspirare).  
Efecte gastro-intestinale: stări de greață/vomă, diaree, dureri abdominale, vomă cu sânge (hematemeză). 
Efecte cardiovasculare: ritm cardiac anormal (aritmie cardiacă), suflu cardiac redus (depresiune miocardică)  
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Efecte generale/sistemice: tulburări ale circulației fluidelor și electroliților, volum al sângelui redus anormal (hipovolemie), 
amilază serică ridicată, pierdere de fluide (hemoconcentrație), inexistența inhibării colinesterazei.  
Efecte de laborator – hemochimie: transaminaze serice ridicate, ușoare acidoze  
Contactul cu ochii, pe termen scurt, epidemiologic:  
Nota: Nici un caz de efecte adverse ireversibile la ochi nu poate fi atribuit diferitelor formulări de glifosat conform unei 
analize epidemiologice detaliate asupra cazurilor înregistrate de contact accidental cu ochii. 
 
N-(fosfonometil) glicina: {glifosat}  
 

Mutagenitate  
Nu este mutagen. 
  

Toxicitate la doză repetată:  
Iepure, dermal, după 21 de zile:  
Toxicitate NOAEL: > 5000 mg/kg corp/zi  
Organe/sisteme țintă: niciunul  
Alte efecte: niciunul 
  

Șobolan, oral, 3 luni:  
Toxicitate NOAEL: > 20000 mg/kg dietă  
Organe/sisteme țintă: niciunul  
Alte efecte: niciunul 
  

Efecte cronice/Cancerigenitate  
Șobolan, oral, după 24 de luni:  
Toxicitate NOAEL: ~ 8000 mg/kg dietă  
Organe/sisteme țintă: ochii  
Alte efecte: diminuarea luării în greutate a corpului, efecte histopatologice  
Tumoră NOEL: > 20000 ppm  
Tumori: niciuna  
 

Toxicitate la reproducere/fertilitate  
Șobolan, oral, 2 generații:  
Toxicitate NOAEL: 10000 ppm  
Reproducere NOAEL: > 30000 mg/kg dietă  
Organe/sisteme vizate la părinți: niciunul  
Alte efecte la părinți: scăderea greutății corporale  
Organe/sisteme vizate la pui: niciunul  
Alte efecte la pui: scăderea greutății corporale.  
Efecte asupra urmașilor observate doar la toxicitatea maternă.  
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Toxicitate asupra dezvoltării/teratogeneză  
Șobolan, oral, după 6 – 19 zile de gestație:  
Toxicitate NOAEL: 1000 mg/kg corp  
Dezvoltare NOAEL: 1000 mg/kg corp  
Alte efecte la femelă: diminuarea luării în greutatea corporală, reducerea capacității de supraviețuire  
Efecte de dezvoltare: pierdere în greutate, pierdere post-implantare, osificare întârziată  
Efecte asupra urmașilor observate doar la toxicitatea maternă.  
 

Iepure, oral, după 6 – 27 zile de gestație  
Toxicitate NOAEL: 175 mg/kg corp  
Dezvoltare NOAEL: 175 mg/kg corp  
Organe/sisteme vizate la femelă: niciunul 
Alte efecte la femelă: reducerea capacității de supraviețuire 
Efecte de dezvoltare: niciunul.  
 

  

 

Aceasta secțiune este dedicată ecotoxicologilor și altor specialiști în mediul înconjurător. 
Datele obținute pe produs și componenți sunt prezentate mai jos. 
 

Toxicitate acvatică, pești  
Bibanul soare (Lepomis macrochirus) 
Toxicitate acută, 96 ore, debit de tranziție, LC50: 5,8 mg/L 
Păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 
Toxicitate acută, 96 ore, debit de tranziție, LC50: 8,2 mg/L 
Păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss) 
Expunerea prelungită la toxicitate, 21 de zile, debit de tranziție, NOEC: 2,4 mg/L 
 

Toxicitate acvatică, nevertebrate:  
Purice de apă (Daphnia magna):  
Toxicitate acută, 48 ore, static, EC50: 11 mg/L  
Purice de apă (Daphnia magna): 
Ciclu de viață/test de reproducere, 21 de zile, semi-static, NOEC: 3,2 mg/L 
 

Toxicitate acvatică, alge/plante acvatice:  
Alge verzi (Selenastrum capricornutum):  
Toxicitate acută, 72 ore, static, ErC50 (viteza de creștere): 8,0 mg/L  
Alge verzi (Selenastrum capricornutum): 
Toxicitate acută, 72 ore, static, NOEC (viteza de creștere): 1,5 mg/L 

 
 
 

12.  INFORMAȚII ECOLOGICE 
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Toxicitate aviară  
Prepeliţa (Colinus virginianus):  
Toxicitate de alimentaţie, 5 zile, LC50: > 5620 mg/kg dietă  
Raţa salbatică (Anas platyrhynchos):  
Toxicitate de alimentaţie, 5 zile, LC50: > 5620 mg/kg dietă  
 
Toxicitatea pentru artropode  
Albina meliferă (Apis mellifera):  
Oral, 48 ore, LD50: > 395 μg/albină  
Contact, 48 ore, LD50: > 338 μg/albină  
 

Toxicitatea organismelor din sol, nevertebrate:  
Râme (Eisenia foetida):  
Toxicitate acută, după 14 zile, LC50: > 5000 mg/kg sol uscat 
  

Toxicitatea organismelor din sol, microorganisme:  
Testul transformare azot:  
24,45 kg/ha, după 28 zile: Fără efecte asupra transformării azotului. Fără efecte asupra microorganismelor din sol.  
 
N-(fosfonometil) glicina: {glifosat} 
 

Bioacumulare  
Bibanul soare (Lepomis macrochirus):  
Întregul pește: BCF: < 1  
Nu se așteaptă o bioacumulare semnificativă.  
Disipare  
În sol, câmp:  
Timp de înjumătățire: 2 – 174 zile  
Koc: 884 – 60000 L/kg  
Se absoarbe puternic în sol.  
În apă, în mediu aerob:  
Timp de înjumătățire: < 7 zile  
 

Taloamină etoxilată  
 

Disipare  
În apă/sediment, în mediu aerob, 30 ˚C:  
Timp de înjumătățire: < 4 săptămâni 
În sol, în mediu aerob:  
Timp de înjumătățire: 1 – 7 zile 
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13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA 
 

13.1 Metode de tratare a deșeurilor 
Deșeuri din reziduuri/produse nefolosite 

Se elimină acest produs într-un depozit aprobat de deșeuri sau într-un incinerator chimic, echipat cu scrubere. Se elimină în 
condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare. 
 

Legislația națională privind eliminarea deșeurilor 
 HG 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și completată prin HG 268/2005; 

 LEGEA 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

 HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile 
periculoase; 

 Cod deșeu – 02 01 08 (deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase). 

 Cod deșeu – 07 04 01 (soluții apoase de spălare și soluții-mamă). 
 Cod deșeu – 20 01 19 (pesticide). 

 

Legislația națională privind eliminarea ambalajelor contaminate 
 HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaj 
 

 

Datele prezentate în această secțiune sunt doar pentru informare. Va rugăm aplicaţi reglementările corespunzătoare pentru 
efectuarea în condiţii de siguranţă a transportului.  
 

In conformitate cu Regulamentele ADR/RID, IMO sau IATA/ICAO, produsul nu este reglementat la transport. 
 

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE 
 

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) 
pentru substanța sau amestecul în cauză 
Acest produs a fost etichetat provizoriu de către producător în conformitate cu reglementările UE. 
Se va asigura că toate reglementările naționale în vigoare sunt respectate. 
 

 
 
 
 
 

14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL 
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Legislația națională privind clasificarea și etichetarea produselor fitosanitare  

 Regulamentul nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului; 

 Regulamentul nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 

 HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a 
utilizării lor pe teritoriul României; 

 HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase; 

 HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase; 
 HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite 

vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor. 
 

15.2 Evaluarea securității chimice 
Evaluarea securității chimice conform Regulamentului 1907/2006 nu este necesară. A fost realizată o evaluare a riscului 
conform Directivei 91/414/CEE sau Regulamentului 1107/2009. 

 

16. ALTE INFORMAȚII  
 

Informațiile din această Fișă de Securitate nu sunt în mod necesar exhaustive, dar se constituie ca date relevante, de 
încredere.  
Respectaţi toate reglementările locale, regionale, naționale, internaționale.  
Vă rugăm consultați furnizorul dacă sunt necesare și alte informații.  
Această Fișă de Securitate a fost pregătită în concordanță cu cerințele Regulamentului (CE) 1907/2006 (Anexa II), amendată 
de Regulamentul (CE) 453/2010.  
 

Clasificarea componenților 
 

Componenți Clasificare 

Sarea de izopropilamină a glifosatului  
 

Pericol acvatic cronic – categoria 2  
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
 

N – Periculos pentru mediu  
R51/53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca 
efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic 

Taloamină etoxilată Leziuni oculare – categoria 1  
H318: Provoacă leziuni oculare grave. 
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Toxicitate acută – categoria 4  
H302: Nociv în caz de înghițire. 
 

Pericol acvatic cronic – categoria 2 
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

Xn – Nociv 
Xi – Iritant  
N – Periculos pentru mediu 
  
R22: Nociv în caz de înghițire.   
R41: Risc de leziuni oculare grave. 
R51/53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca 
efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic 

 
Această Fișă cu Date de Securitate este întocmită în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform cunoștințelor noastre și a informațiilor 
pe care le deținem la data publicării. Informațiile prezentate se constituie doar ca un ghid pentru manipularea în condiții de siguranță, utilizarea, 
procesarea, depozitarea, transportul, îndepărtarea și eliminarea produsului și nu trebuie să fie considerate o garanție sau o specificație pentru calitate. 
Informațiile se referă doar la produsul menționat și nu pot fi valabile în cazul combinării produsului cu orice alte produse sau intervenind în orice alt 
proces, decât dacă este  specificat în text. 

 

 

 

Notă de revizuire *** – modificări față de versiunea anterioară 


