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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERI  
 
1.1 Element de identificare a produsului  
 
Denumire comercială:            MILBEKNOCK 
 
Substanță activă:                      Milbemectin 
 
Tipul formulei:                           EC (Concentrat emulsifiabil) 
 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 
Utilizări relevante identificate: Insecticid 
 
Utilizări contraindicate:            Nu este admisă utilizarea în alte scopuri, altele decât cele recomandate de  
                                                    producător. 
 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
Producător:                               Belchim Crop Protection NV/SA 
                                                   Technologielaan 7 
                                                    B-1840 Londerzeel 
                                                    Tel. +32 (0)52 30 09 06 
                                                    Fax +32 (0)52 30 11 35 
                                                    e-mail:  info@belchim.com 
                                                    +24 Emergency telephone number: +32 (0)14 58 45 45 
 
Distribuitor:                               SC BELCHIM CROP PROTECTION  ROMANIA SRL 
                                                    BUCURESTI, Sector 1, Str. Tudor Vianu nr. 5-7 
                                                    Apt. 8, Et. 4, Tel: 0371.353545,  
                                                    mail: contact@belchim.ro, www.belchim.ro 
 
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Telefon de urgenţă:                  +40 21 318 36 06  (Luni-Vineri, 8:00-15:00); 
                                                    Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici                  
                                                    nr.1-3; 050463 Bucureşti. 
 

2. IDENTIFICAREA  PERICOLELOR  
 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 
 
2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) şi amendamentelor: 
 
Pictograme de pericol:         GHS 02, GHS 07, GHS 08, GHS 09 
 
 

http://www.belchim.ro/
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Cuvânt de avertizare:     Pericol 
 
Efecte fizico-chimice:    Flam Liq 3: Lichid şi vapori inflamabili. 
 
Efecte adverse asupra  
sănătăţii umane:            Asp Tox 1: Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
                                        STOT SE 3: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
                                        STOT SE 3: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
                                         
Efecte asupra mediului: Aquatic Acute 1: Foarte toxic pentru viaţa acvatică. 
                                         Aquatic Chronic 1: Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată. 
 
2.1.2  Clasificare conform Directivei de Preparate Periculoase 1999/45/CE (DPD) şi amendamentelor, și  
HG-lui 937/2010:   
 
Simboluri de pericol:     Xn, Nociv          
                                         N,  Periculos pentru mediu 
 
Efecte fizico-chimice:    R10 Inflamabil. 
 
Efecte adverse asupra  
sănătăţii umane:            R37 Iritant pentru sistemul respirator. 
                                         R57 Toxic pentru albine. 
                                         R65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 
                                         R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 
 
Efecte asupra mediului: R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe                 
                                          termen lung asupra mediului acvatic. 
 
2.2 Elemente pentru etichetă 

Etichetare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea  
substanţelor şi amestecurilor şi a amendamentelor. 
 
Componenţi periculoşi care determină, etichetarea 
Substanța activă, conţine:   Milbemectin (Nr. Index: 607-621-00-1) 
 

Pictograme de pericol:      
 
Cuvânt de avertizare:         Pericol 
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Fraze de pericol (H):      H226 Lichid şi vapori inflamabili. 
                                         H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
                                         H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
                                         H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
                                         H410 Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată. 
 
Fraze de precauţie (P):  P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări  
                                         deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
                                         P261 A se evita să se inspire praful/fumul/gazul/ ceața/vaporii/spray-ul.  
                                         P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
                                         P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE   
                                         TOXICOLOGICĂ/un medic. 
                                         P331 NU provocaţi voma. 
                                         P370 + P378 În caz de incendiu: a se utiliza apă pulverizată/pulberi chimice uscate/ 
                                         spumă/CO2 pentru a stinge.  
                                         P391 Colectaţi scurgerile de produs. 
                                         P403 + P233 + P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul  
                                         închis etanş. A se păstra la rece. 
                                         P501 Eliminaţi conţinutul/ recipientul conform legislației locale/ naționale/  
                                         internaționale în vigoare. 
 
Elemente suplimentare  
privind etichetarea:        EUH 208 Conţine 2-Hidroxi-4-n-octoxibenzofen. Risc de reacţie alergică. 
                                         EUH 401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta          
                                         instrucţiunile de utilizare. 
 

Cerințe de etichetare pentru produsele de protecție a plantelor: 
                                        SP 1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța  
                                        echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea  
                                        prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!  
                                        SPe 8 Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu  
                                        aplicați pe plante în timpul înfloritului!/ Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al              
                                        albinelor!/ Îndepărtați sau acoperiți stupii în timpul aplicării și (să se specifice perioada   
                                        de timp) după tratament!/Nu aplicați produsul în perioada de înflorire a buruienilor!/                 
                                        Distrugeți buruienile înainte de înflorire!/Nu aplicați înainte de (să se specifice perioada         
                                        de timp)! 
 
2.3 Alte pericole 

Nu sunt informaţii disponibile. 
 

3.     COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 
 

3.2 Amestecuri:  
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Componenţi periculoşi: 
 
NR. 

CRT. 
DENUMIRE CHIMICĂ 

  
NR. DE 

 IDENTIFICARE 
CONC. 

[%] 
CLASIFICARE 

 

Cf. Directivei 
EC 67/548/EEC 
(Simbol, fraze R) 

Cf.Regulamentului 
(EC) nr. 1272/2008  

(Pictograme, fraze H) 
1. Milbemectin (ISO); 

[Masă de reacție a 
milbemicin A3 (Nr. 
CAS: 51596-10-2) și 
milbemicin A4  
(Nr. CAS: 51596-11-3) 
(30:70)] 

  Nr. de înregistrare   
  REACH: Indisponibil 

Nr. Cas: - 
Nr. EC: - 
Nr. Index: 607-621-00-1 

1   
 

Xn, R20/22, 
   N, R50/53, 
   R57 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 4, H332 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, 
H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, 
H410 

2. Solvent nafta aromatic 
uşor (petrol)  
(Conține <0.1% Benzen) 

  Nr. de înregistrare    
  REACH: 01-2119486773-24 

Nr. Cas: 64742-95-6 
Nr. EC: 265-199-0 

   Nr. Index: 649-356-00-4 

10-25  R10, 
Xn, R65, 
R37, R67 
N,R51/R53, 

Autoclasificare 
Asp. Tox. 1, H304 
Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H335 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, 
H411 

3. Ulei mineral alb 
(petrol) 

  Nr. de înregistrare   
  REACH: 01-2119487078-27 

Nr. Cas: 8042-47-5 
Nr. EC: 232-455-8 
Nr. Index: -   

10-25  Xn,R65 
 
 
 
 

Autoclasificare 
Asp. Tox. 1, H304 
 
 
 

4. Ciclohexanonă   Nr. de înregistrare  
REACH: 01-2119453616-35  
Nr. Cas: 108-94-1 
Nr. EC: 203-631-1 
Nr. Index: 606-010-00-7 

10-25  
R10,  
Xn, R20/21/22, 
R36/38 
 
 
 

Autoclasificare 
Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox  4, H312 
Acute Tox. 4, H332 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Irrit 2, H315 

5. 2-Hidroxi-4-n-
octoxibenzofen 
(Octabenzona) 
 
 
 

  Nr. de înregistrare  
  REACH: 01-2119557833-30      
  Nr. Cas: 1843-05-6 

Nr. EC: 217-421-1 
Nr. Index: - 

<1  
Xi,R43,  
R52/53 
 
 
 

Autoclasificare 
Skin Sens 1, H317 
Aquatic Chronic 3, 
H412 
 

6. Dibutilat hidroxitoluen 
(2,6-di-tert-butil-4-
metilfenol) 
 
 

  Nr. de înregistrare  
  REACH: 01-2119480433-40  
  Nr. Cas: 128-37-0  

Nr. EC: 204-881-4 
  Nr. Index: - 

<1  N,R50/53 
 
 
 
 

Autoclasificare 
Aquatic Acute 1, 
H400 
Aquatic Chronic 1, 
H410 
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Vezi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor de risc R/de pericol H. 
Limitele ocupaţionale de expunere (în cazul în care există) sunt listate în secţiunea 8. 
 

4.   MĂSURI  DE  PRIM  AJUTOR 
 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
Inhalare:                     Scoateţi persoana afectată la aer curat, protejați-o de hipotermie şi lăsați-o să se   
                                    odihnească. 
                                 Dacă problemele de respiraţie se dezvoltă, solicitaţi imediat asistenţă medicală (arătaţi  
                                    medicului eticheta produsului, dacă este posibil). 
 
Ingerare:                   Nu induceți voma. Nu administraţi nimic pe cale orală (pe gură), dacă persoana este 
                                 inconştientă. Dacă nu vă simţiţi bine, solicitaţi imediat asistenţă medicală (arătaţi  
                                    medicului eticheta produsului, dacă este posibil). 
 
Contact cu pielea:    Îndepărtaţi toate hainele contaminate şi spălaţi părţile corpului afectate cu săpun şi 
                                 multă apă. Clătiți apoi cu apă caldă. 
                                 Dacă iritaţia persistă, solicitaţi imediat asistenţă medicală (arătaţi medicului eticheta 
                                 produsului, dacă este posibil). 
 
Contact cu ochii:       În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă, ţinând ochii deschişi, timp de cel  
                                    puţin 15 minute. 
                                 Dacă iritaţia persistă, solicitaţi asistenţă medicală de specialitate (oftalmolog)  
                                 (arătaţi medicului eticheta produsului, dacă este posibil). 
 
Măsuri de auto-protecţie  
pentru persoana care  
acordă primul ajutor: Nu sunt informaţii disponibile. 
 
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute cât şi întârziate 

                                    Poate provoca simptome neurotoxice după intoxicare. Conform studiilor pe animale    
                                    de expunere  acută, au fost observate efecte de sedare şi tremur. Nu există nici un  
                                    antidot cunoscut în cazul în care acest produs este ingerat. Efectele care urmează   
                                    intoxicării ar trebui să fie tratate simptomatic de către un medic. 
 
4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

                                    NOTĂ PENTRU MEDIC: Conţine distilate petroliere. Dacă este indusă voma, trebuie avut  
                                    grijă pentru a preveni aspirarea vomei. 
                                    Nu se cunoaște un antidot specific. 
                                    Tratamentul iniţial trebuie să fie simptomatic și de întreţinere. 
                                    Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa apelaţi telefonul de urgenţa:+40 21 318 36 06   
                                    (Luni-Vineri, 8:00-15:00); (Institutul Naţional de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte  
                                    Anastasievici nr.1-3; 050463 Bucureşti). 
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5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor  
 
Mijloace de stingere  
corespunzătoare:     Pentru stingerea incendiului utilizaţi:  
                                   dioxid de carbon (CO2),  
                                   spumă,  
                                   pulberi chimice uscate, 
                                   apă pulverizată. 
                                    
Mijloace de stingere  
necorespunzătoare: Nu utilizaţi jet cu volum mare de apă. 
 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Produși periculoși  
de combustie:           Produsul este un lichid inflamabil. Punct de inflamabilitate = 47 °C. 
                                   Componenții inflamabili majori sunt Ciclohexanona şi Hidrocarburile aromatice. 
                                   Descompunerea termică sau arderea poate produce monoxid de carbon şi/sau dioxid de  
                                   carbon. 
  
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Metode specifice de stingere 
a incendiului:            Mutați containerele cu produs din zona în care s-a produs incendiul, în cazul în care aceasta  
                                   operație se poate face fără risc. 
                                   Izolați zona de pericol, pentru a evita inhalarea de fum şi vapori. 
                                   Opriți scurgerile de produs prin îndiguire cu materiale adecvate, pentru a preveni  
                                   pătrunderea în sistemul de canalizare sau căi navigabile. 
 
Echipament special de protecţie  
pentru pompieri:      În cazul unui incendiu, purtaţi aparat autonom pentru respiraţie.  
                                   Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie complet, mănuși şi protecţie pentru  
                                   faţă/ochi. Echipamentul de protecţie trebuie să fie conform HG 160/2007.  
 

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

 
6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

                                Purtaţi echipament personal de protecție corespunzător (E.P.P.).  
                                Pentru mai multe informații, vezi secțiunea 8. 
 
6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 
                                 Nu permiteți răspândirea produsului în mediu. 
                                 Preveniţi pătrunderea scurgerii de produs în ape de suprafaţă sau sisteme de canalizare. 
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                                Dacă produsul contaminează râuri şi lacuri sau sisteme de canalizare, informaţi imediat              
                                autorităţile locale competente. 
 
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie        
                                   Opriți și colectați scurgerea de produs (produsul este periculos pentru mediu). 
                                   Colectați produsul şi eliminați prin incinerare într-un incinerator autorizat pentru produse  
                                   chimice. Umeziţi materialul solid cu atenţie pentru a preveni dispersarea în aer.  
                                   Colectați materialul în recipiente speciale, închise ermetic și marcate corespunzător.                 
                                   Scurgerea de produs nu poate fi utilizată în continuare şi trebuie eliminată conform 
                                   informațiilor prezentate în secțiunea 13. Dacă nu este posibilă eliminarea în siguranţă, 
                                   contactaţi producătorul, comerciantul sau reprezentantul local. 
                                   Nu contaminați cursurile de apă şi sistemele de canalizare. 
 
6.4 Trimiteri către alte secţiuni:                        
                                 Pentru informaţii privind echipamentul personal de protecţie, vezi secţiunea 8. 
                                 Pentru informaţii privind eliminarea deşeurilor de produs, vezi secţiunea 13. 
 

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

 
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate  

Precauţii:                   Citiţi eticheta înainte de utilizare. 
                                    Utilizați numai în prezenţa unei ventilații adecvate. 
                                    Asiguraţi-vă că există instalații pentru clătirea de urgenţă a ochilor şi duşuri, în imediata  
                                    apropiere a locului de muncă. 
                                    Ţineți departe de surse de aprindere. 
                                    Măsurile de protecție personală ar trebui să fie puse în aplicare pentru a evita un posibil  
                                    contact cu produsul. 
                                    Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată, în afara locului de muncă. 
 
Măsuri de igienă:       Adoptați măsurile standard de igienă personală.  
                                     Nu mâncaţi, nu beţi sau nu fumaţi în timpul lucrului. 
                                     Nu păstrați alimente în zona de lucru.  
                                     Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini și alte părţi ale corpului expuse, înainte de a mânca, 
                                     de a consuma lichide sau a fuma, precum şi la terminarea programului de lucru.  
                                     Evitați orice contact al produsului cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.  
                                     Evitați inhalarea prafului. 
                                     Fumatul este interzis în timpul manipulării produsului. 
 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
Condiţii de depozitare: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
                                       Produsul trebuie depozitat departe de alimente, băuturi, hrana pentru animale şi  
                                       stimulente.        
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                                       Nu depozitaţi produsul lângă produse farmaceutice sau cosmetice.  
                                       Depozitaţi produsul în recipiente originale, închise etanș.  
                                       Containerele cu produs trebuie depozitate în spații reci și bine ventilate. 
                                       Protejaţi de căldură excesivă şi temperaturi scăzute, și păstrați ferit de lumina directă a  
                                       soarelui.  
                                       Depozitați în conformitate cu reglementările naţionale sau locale în vigoare. 
                                       A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau suprafeţe încinse. – 
                                       Fumatul interzis. Păstraţi recipientul închis etanş.  
                                       Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de  
                                       recepţie. 
 
Materiale pentru  
ambalaj:                        Ambalajul original. 
 
7.3 Utilizare finală 
specifică:                      Utilizare ca insecticid. 
 

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1 Parametri de control 
 
Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi  
HG nr. 1/2012 de modificare şi completare a HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi 
sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici-
anexa 1: 
 
Valori limită de expunere (limite naţionale) pentru componenți:                     
Hidrocarburi alifatice  
(solvent nafta):                     700 mg/m3 în 8 ore (expunere pe termen lung) 
                                         1000 mg/m3 în 15 minute (expunere pe termen scurt)                
 
Uleiuri minerale (ceaţă):     5 mg/m3 în 8 ore (expunere pe termen lung) 
                                         10 mg/m3 în 15 minute (expunere pe termen scurt)                
 
Ciclohexanonă (108-94-1):  40,8 mg/m3  (10 ppm) în 8 ore (expunere pe termen lung) 
                                           81,6 mg/m3  (20 ppm) în 15 minute (expunere pe termen scurt)                
                                           Ciclohexanona este însoțită de indicativul P (piele), adică este o substanță care  
                                           poate pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. 
 
8.2 Controale ale expunerii 

Controale tehnice adecvate:Asigurați o bună ventilatie a locului de muncă. 
                                               Utilizaţi echipamente electrice/ de ventilare/de iluminat/…/antideflagrante. 
                                               Nu utilizaţi unelte care produc scântei. 
                                               Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 
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                                              Asiguraţi-vă că există instalații pentru clătirea de urgenţă a ochilor şi duşuri, 
                                              în imediata apropiere a locului de muncă. 
 
Măsuri personale de protecţie                                                     

Măsuri de igienă:                Nu mâncaţi, nu beţi sau nu fumaţi când utilizați acest produs. 
                                              Spălaţi-vă pe mâini și pe față, cu apă și săpun, înainte de a lua o pauză şi la  
                                              terminarea programului de lucru. Schimbați zilnic hainele de lucru.  
                                              Respectați standardele de igienă şi siguranţă industrială. 
                                              Curățați bine echipamentul de protecţie. 
                                              Spălați echipamentul contaminat cu săpun sau soluţie de sodă. 
 
Protecţia ochilor/feței:         Purtați ochelari de protecţie sau protecţie pentru toată fața. 
  
Protecţia pielii/ mâinilor:     Purtați haine de protecție cu mâneci lungi. 
                                               Pentru condiții  grele de lucru, purtați haine din bumbac sau haine din material  
                                               sintetic (de exemplu, salopete). Şorţ de cauciuc.  
                                               Pentru condiții  grele de lucru, purtați pantofi sau cizme de protecție. 
                                               Mănuşi rezistente la substanţe chimice [conform  EN 374 "Mănuşi de protecţie  
                                               împotriva substanţelor chimice şi micro-organismelor"]. 
                 
Protecţie respiratorie:          Utilizaţi măşti pentru praf pentru a evita inhalarea. 
 
Controlul expunerii  
mediului:                               Evitați eliberarea în mediul înconjurător. 
 

9. PROPRIETĂŢI  FIZICE ŞI CHIMICE                                       
 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Stare fizică:                                         lichid uleios transparent 

Culoare:                                              galben pal 

Miros:                                                  dulceag de ester  

pH:                                                      3.7 (soluție 1%, la 23,5 0C ) 

Punct de inflamabilitate:                      47 °C (733,7 mmHg) 

Temperatura de autoaprindere:          355 °C 

Densitate relativă:                               0,93 (20 °C) 

Presiune de vapori:                             nu sunt date disponibile  

Solubilitate:                                          nu sunt date disponibile  

Vâscozitate (la 40 0C):                         5.3 mm2/s  

Proprietăți oxidante:                             Nici una pe baza structurii chimice 
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Proprietăți explozive:                            Nici una pe baza structurii chimice 

9.2 Alte informaţii:                               
Nu sunt disponibile alte informaţii.  

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 

10.1 Reactivitate:                          Nu sunt informaţii disponibile. 
 
10.2 Stabilitate chimică:                 Stabil la temperatura normală şi în condiţii normale de depozitare. 
                                                          Nu va apărea descompunere. Nu va apărea polimerizare. 
10.3 Posibilitatea de  
reacţii periculoase:                         Produsul este un lichid inflamabil din categoria 3. 
                                                          Caldura și temperaturi ridicate. Punct de inflamabilitate: 47 °C. 
 
10.4 Condiţii de evitat:                   A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau  
                                                      suprafeţe încinse. 
                                                      Evitați descărcarea electrostatică.   
                                                      Lumina, temperaturi ridicate. 
 
10.5 Materiale incompatibile:          Alcalii tari, agenţi puternic oxidanți, acid azotic, acid sulfuric. 
 
10.6 Produşi de descompunere  
periculoşi:                                         În caz de descompunere termică sau ardere, se poate produce monoxid de  
                                                           carbon şi/sau dioxid de carbon. 
    

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Informații privind amestecul:               Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
                                                             Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
                                                             Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
 
Toxicitate acută orală:                       LD50 oral, şobolan (mascul): 5.200 mg/kg/corp 
                                                             LD50 oral, şobolan (femelă): 5.300 mg/kg/corp 
 
Toxicitate acută dermală:                  LD50 dermal, şobolan: > 2.000 mg/kg/corp 
 
Toxicitate acută inhalare:                  LC50 inhalare, şobolan: > 6.75 mg/kg/corp 
 
Corodarea/Iritarea pielii:                    Ușor iritant – nu este clasificat.     
 
Lezarea gravă/iritarea ochilor:          Ușor iritant – nu este clasificat.     
                               
Sensibilizare căilor respiratorii 
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sau a pielii:                                        Nu este sensibilizant (porc de guinea) - nu este clasificat . 
  
Mutagenitatea celulelor  
germinative:                                    Nu sunt informaţii disponibile. 
 
Cancerogenitatea:                           Nu sunt informaţii disponibile. 
   
Toxicitatea pentru reproducere:      Nu sunt informaţii disponibile. 
 
Toxicitate asupra unui organ ţintă  
specific – o singură expunere:          Conține hidrocarburi - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
                                                              Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
 
Toxicitate asupra unui organ ţintă  
specific – expunere repetată:            Nu sunt informaţii disponibile. 
 
Pericol prin aspirare:                        Conține hidrocarburi - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere 
                                                              în căile respiratorii. Vâscozitatea cinematică calculată la 40 0C este  
                                                              5.7 mm2/s.  
 

12. INFORMAŢII  ECOLOGICE 

  
12.1 Toxicitate:                                  

Amestec:                                            Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată. 
 
Toxicitate acută pe termen scurt, 
Peşti: Oncorhynchus mykiss (96h):    LC50 =  0.45 mg/L   
 
Toxicitate acută pe termen scurt, 
Crustacee: Daphnia magna (48h):       EC50 = 0.42 mg/l 
 
Toxicitate cronică pe termen lung, 
Pești:                                                       NOEC = 0.18 mg/L 
 
Toxicitate cronică pe termen lung, 
Crustacee:                                               NOEC = 0.17 mg/L 
 
Toxicitate cronică pe termen lung, 
Alge/plante acvatice (120h):                   ErC50 > 89 mg/l 
                                                                   EbC50 = 33 mg/L 
                                                                   NOEC = 5.7 mg/L 
12.2 Persistenţă şi degradabilitate:  
                                                                 Degradare (milbemectin):  
                                                                 Sol: DT50 interval 20 - 74 zile (4 tipuri diferite de sol)  
                                                                 Apă: DT50 11.6, 259.6 și  226.3 zile la  pH 5, 7, 9 
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12.3 Potenţial de bioacumulare:           Milbemectin:  Nu este puternic bioacumulabil.    
                                                                 Peşte întreg BCF < 100 (bluegill) 
 
12.4 Mobilitate în sol:                             Milbemectin: Potențial scăzut de a contamina apa de adâncime. 
 
12.5 Rezultatele evaluării  
PBT şi vPvB:                                           Nu sunt informaţii disponibile. 
  
12.6 Alte efecte adverse:                        Nu sunt informaţii disponibile. 
                                                                                                               
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 
Deşeuri de produs:                    Nu contaminați apa, produsele alimentare sau hrana pentru animale prin 
                                                     eliminarea deșeului de produs. Este interzisă arderea scurgerii de produs, a   
                                                     deșeului de produs sau a ambalajelor. Contactaţi autoritățile locale sau o  
                                                     companie  autorizată pentru colectarea și  eliminarea deșeurilor de produs sau a 
                                                     containerelor. Incinerarea într-un incinerator autorizat poate fi efectuată în 
                                                     conformitate cu legile si reglementarile locale în vigoare. Cu toate acestea, 
                                                     agenţiile de reglementare corespunzătoare trebuie să fie contactate înainte de 
                                                     eliminare, deoarece metodele acceptabile de eliminare pot varia în funcţie de  
                                                     locaţie, şi cerinţele de reglementare se pot schimba.  
                                                     Eliminați în conformitate cu legislația națională în vigoare. 
 
                                                      Este întotdeauna sarcina poluatorului să clasifice deşeurile conform               
                                                      Catalogului European pe coduri specifice sectoarelor industriale în care este  
                                                      utilizat.   
                                                      În cazul îndepărtării ca deşeu în cadrul UE trebuie utilizat codul de deşeu  
                                                      corespunzător valabil, conform Listei Europene de Deşeuri (EWL), respectiv a    
                                                      HG nr. 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, inclusiv deşeurile  
                                                      periculoase. 
 
Cod pentru deşeul  
de produs:                                    02 01 08 deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase 
 
Legislaţia privind eliminarea 
deşeurilor:                                  Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. 

HG 427/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind 
incinerarea deşeurilor. 
HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 
teritoriul României.  
HG 268/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind 
incinerarea deseurilor. 
HG 349/2005  privind depozitarea deşeurilor; 
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea 
deşeurilor; 



FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,  
amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 

şi Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

Versiunea 4 EU+RO 
 

 

 
Data ediției: 06.05.2015 

 
Înlocuieşte: - 

MILBEKNOCK 
Versiunea română 
armonizată: 06.05.2015 

Pagina: 13/19 

 

 

 

HG 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei  
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 
268/2005. 

 
Ambalaje contaminate:               Goliţi complet ambalajele de produs. 
                                                       Ambalajele contaminate trebuie să fie clătite bine cu multă apă, și apoi  
                                                       eliminate prin incinerare într-un incinerator autorizat, conform reglementărilor                             
                                                       locale în vigoare. 

Ambalejele deteriorate trebuie eliminate prin incinerare într-un incinerator 
autorizat. 
 

Cod deșeu de ambalaj:               15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante  
                                                       periculoase 
Legislaţia conform căreia se  
elimină ambalajele de produs:   Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la  
                                                       ambalaje si deseuri de ambalaje.  

HG 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 
621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.  
HG 1872/2006 pentru modificarea şi completarea HG 621 /2005 privind 
gestionarea ambalajelor  
şi deşeurilor de ambalaje.    
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.   

 

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT 

 
Transport terestru (ADR/RID/ADN):   
14.1 Numărul ONU:                                             1993 

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:  LICHID INFLAMABIL, N.O.S.(conține Ciclohexanonă și  
                                                                             Hidrocarburi aromatice)                                                                         
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3 
Nr. de indentificare a pericolului:                         30       
 
Etichetă:                                                                3 
Cod de clasificare:                                                F1                                 
14.4 Grupul de ambalare:                                     III 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:             DA 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:              - 
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:             - 
 
Transport maritim (IMDG): 
14.1 Numărul ONU:                                             1993 

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:  LICHID INFLAMABIL, N.O.S.(conține Ciclohexanonă și  
                                                                             Hidrocarburi aromatice)                                                                            
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3 
Nr. de indentificare a pericolului:                          30       
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14.4 Grupul de ambalare:                                     III 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:             POLUANT MARIN 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:              - 
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:             - 
 
Transport aerian (IATA):            
14.1 Numărul ONU:                                             1993 

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:  LICHID INFLAMABIL, N.O.S.(conține Ciclohexanonă și  
                                                                             Hidrocarburi aromatice)                                                                            
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3 
Nr. de indentificare a pericolului:                          30       
14.4 Grupul de ambalare:                                     III 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:             DA 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:              - 
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu  
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC:             - 
 

15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 
 

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru 
substanţa sau amestecul în cauză 

Regulament FDS:                
Această Fişă cu Date de Securitate este elaborată conform Regulamentului (CE) nr.1907/2006, amendat prin 
Regulamentul (UE) nr. 453/2010 şi Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. 
 
Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH):  

Restricţii la introducerea pe piaţă şi utilizare, conform REGULAMENTULUI (CE) nr. 552/2009  
de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 – REACH:  
Nu conţine substanţe restricţionate. 
 

 

Reglementări europene și naţionale: 
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 și Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE 
şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, modificat și completat de: 
- REGULAMENTUL (CE) NR. 790/2009  
- REGULAMENTUL (UE) NR. 286/2011  
- REGULAMENTUL (UE) NR. 618/2012  
- REGULAMENTUL (UE) NR. 487/2013  

- REGULAMENTUL (UE) NR. 758/2013  

- REGULAMENTUL (UE) NR. 944/2013  

REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
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1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;  
HG nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substantelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. 
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; 
Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice, 
completată de Legea nr. 249/2011 și O.U.G. nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin.(1) din Legea nr. 
349/2007. 
Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, completată de  Legea nr. 
263/2005 și Legea nr. 254/2011 pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 360/2003. 
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. 
HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. 
O.U.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, 
precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. 
 
Legislație națională și europeană specifică produselor fitosanitare: 
Hotarâre nr. 437 2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare în produse de 
protectie a plantelor pe teritoriul României, completată de : Hotărâre nr. 838/2006, Hotărâre nr. 974/2007, 
Hotărâre nr. 539/2007, Hotărâre nr. 217 /2008, HOTĂRÂRE nr. 888/ 2008, Hotărâre nr. 403/2009, Hotărâre nr. 
890 /2009. 
OUG nr. 41 din 22/08/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru 
modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar. 
 
 
OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe 
teritoriul Romaniei.  
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI  
din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului.  
Regulamentul (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (1). 
Regulamentul (UE) nr. 544/2011 AL COMISIEI  din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de date aplicabile 
substanțelor active.  
Regulamentul (UE) nr. 545/2011 AL COMISIEI din 10 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de date aplicabile 

http://idrept.ro/00107846.htm
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produselor de protecție a plantelor. 
Regulamentul (UE) nr. 547/2011 AL COMISIEI  din 8 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de etichetare pentru produsele 
de protecție a plantelor 
Regulamentul (UE) nr. 283/2013 AL COMISIEI  din 1 martie 2013 de stabilire a cerințelor în materie de date 
aplicabile substanțelor active, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. 
Regulamentul (UE) nr. 79/2014 al Comisiei din 29 ianuarie 2014 de modificare a anexelor II, III și V la 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de 
reziduuri aplicabile substanțelor bifenazat, clorprofam, esfenvalerat, fludioxonil și tiobencarb din sau de pe 
anumite produse.(1)  
Regulamentul nr. 116/2014 privind neaprobarea substanţei active iodură de potasiu, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare. 
 
15.2 Evaluarea securitatii chimice 

Nu există informaţii disponibile. 
 

16. ALTE  INFORMAŢII 
 
Textul complet al Frazelor de pericol (H) prezentate în secţiunile 2 şi 3: 
H226 Lichid şi vapori inflamabili. 
H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H312 Nociv în contact cu pielea. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
H332 Nociv în caz de inhalare. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
 
 
H400 Foarte toxic pentru viaţa acvatică. 
H410 Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată. 
H411 Toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată. 
H412 Nociv pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată. 
 

Clasele de pericol: 

Flam. liq. 3:             Lichide inflamabile, categoria 3 
Acute Tox. 4:          Toxicitate acută, categoria 4 
Asp. Tox. 1:            Pericol prin aspirare, categoria 1 
Skin Irrit 2:              Iritarea pielii, categoria 2 
Skin Sens. 1:          Sensibilizarea pielii, categoria 1 
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Eye Dam. 1:            Lezarea gravă a ochilor, categoria 1 
STOT RE 2:            Toxicitate asupra unui organ specific în urma expunerii repetate, categoria 2 
STOT SE 3:            Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria 3 
Aquatic Acute 1:      Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 
Aquatic Chronic 1:   Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 
Aquatic Chronic 2:   Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 
Aquatic Chronic 3:   Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 
 

Textul complet al Frazelor de risc (R) prezentate în secţiunile 2 şi 3: 

R10 Inflamabil. 
R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. 
R20/22 Nociv prin inhalare şi prin înghiţire. 
R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele. 
R37 Iritant pentru sistemul respirator. 
R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. 
R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului 
acvatic. 
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
R57 Toxic pentru albine. 
R65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 
R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 
 
Sursele datelor utilizate pentru  
elaborarea Fisei cu Date de Securitate:Dosar Belchim Crop Protection NV  
                                                                  Fișe cu Date de Securitate ale componenților 
                                                                  Baze de date ESIS 
 

Informaţii suplimentare:                          Prezenta Fișă cu Date de Securitate a fost actualizată (vezi                            
                                                                   datele din antet) 
                                                                   Subtitlurile şi textul modificate faţă de versiunea anterioară sunt   
                                                                   indicate printr-un asterisc *. 
 

   Alte informaţii 
Această Fișă cu Date de Securitate completează Fișa Tehnică, dar nu o înlocuiește. Informațiile furnizate se 
bazează pe cunoștințele noastre cu privire la acest produs, la momentul publicării. Acestea sunt furnizate cu 
bună credinţă. Se atrage atenţia utilizatorului asupra riscurilor posibile care pot să apară în urma utilizării 
produsului în alte scopuri, altele decât cele pentru care a fost creat.  

 
Această fişă nu scuză în niciun fel utilizatorul dacă nu cunoaşte sau nu aplică toate reglementările aplicabile 
activităţii sale. Este responsabilitatea utilizatorului de a lua toate măsurile de precauţie necesare pentru 
manipularea produsului. Reglementările obligatorii menţionate au scopul de a ajuta utilizatorul să îşi 
îndeplinească obligaţiile cu privire la utilizarea produselor periculoase. Lista nu trebuie considerată a fi completă. 
Aceasta nu exonerează utilizatorul de obligaţia de a se asigura dacă există și alte obligaţii legale în afară de cele 
menţionate, referitoare la utilizarea şi depozitarea produsului, pentru care este singurul responsabil.  



FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (UE) nr. 1907/2006,  
amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 

şi Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

Versiunea 4 EU+RO 
 

 

 
Data ediției: 06.05.2015 

 
Înlocuieşte: - 

MILBEKNOCK 
Versiunea română 
armonizată: 06.05.2015 

Pagina: 18/19 

 

 

 

 
Această Fișă cu Date de Securitate este în întocmită în conformitate cu Regulamentul EC nr. 1907/2006 
(REACH), amendat prin Regulamentul UE nr. 453/2010, Directivele 67/548/EEC, 1999/45/EC (DSD/DPD) şi 
conform Regulamentului EC nr. 1272/2008 (CLP) şi Regulamentului EC nr. 1107/2009 (PPP). 
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Machetă etichetă conform Regulamentului (EC) 1272/2008:  

                                                          MILBEKNOCK  

                                                           Conţine:  Milbemectin (Nr. Index: 607-621-00-1) 
Distribuitor:  
SC BELCHIM CROP PROTECTION  
ROMANIA SRL 
BUCURESTI, Sector 1, Str. Tudor Vianu 
nr. 5-7, Apt. 8, Et. 4, Tel: 0371.353545,  
mail: contact@belchim.ro, 
www.belchim.ro 
Telefon de urgenţă: +40 21 318 36 06  
(Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Naţional 
de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte 
Anastasievici, nr.1-3; 050463 Bucureşti. 
Producător:  
Belchim Crop Protection NV/SA 

Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, 
Belgium 

                
                                            Pericol    

H226 Lichid şi vapori inflamabili. 
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile 
respiratorii.  
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
H410 Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă 
durată. 
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe 
încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. 
Fumatul interzis. P261 A se evita să se inspire praful/fumul/ 
gazul/ ceața/vaporii/spray-ul. P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un 
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P331 
NU provocaţi voma. P370 + P378 În caz de incendiu: a se utiliza 
apă pulverizată/pulberi chimice uscate/spumă/CO2 pentru a 
stinge. P391 Colectaţi scurgerile de produs. P403 +P233 +P235 
A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul 
închis etanş. A se păstra la rece. P501 Eliminaţi conţinutul/ 
recipientul conform legislației locale/ naționale/  
internaționale în vigoare. 
EUH 208 Conţine 2-Hidroxi-4-n-octoxibenzofen.  Risc de reacţie 
alergică. 
EUH 401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi 
mediu, a se respecta  instrucţiunile de utilizare. 
 
SP 1 A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său 
(a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor 
de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare 
a apelor din ferme sau drumuri)!  
SPe 8 Periculos pentru albine!/Pentru a proteja albinele și alte 
insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul înfloritului!/ 
Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor!/  
Îndepărtați sau acoperiți stupii în timpul aplicării și (să se 
specifice perioada  de timp) după tratament!/Nu aplicați produsul 
în perioada de înflorire a  buruienilor!/  Distrugeți buruienile 
înainte de înflorire!/Nu aplicați înainte de (să se specifice 
perioada de timp)! 

 
Numărul UN: 1993 
Denumirea expeditiei:  
LICHID INFLAMABIL, 
N.O.S.(conține 
Ciclohexanonă și 
Hidrocarburi 
aromatice)                       
 

Instrucţiuni pentru utilizare: .......... 
 
 

Greutatea conţinutului: 
... 
Greutate totală:   ...          

 

Lot numarul: ... 
Data producerii: ...  
... 

[Cod produs: .....] 

Data expirării:  ...                               

 

http://www.belchim.ro/

