S.C. COMPETITIV S.R.L.
Importator de rodenticide si insecticide

Fisa de securitate 13.03.2009, versiunea 1

Conform regulamentului (REACH) 1907/2006

FIŞĂ DE SECURITATE
VARAT ESCA FRESCA

1.

Identificarea preparatului

Categoria preparatului: raticid
Denumirea preparatului: VARAT ESCA FRESCA
Producător:

INDUSTRIALCHIMICA srl
Via Sorgaglia – I – 35020, Arre (PD) - Italia
Tel: +390495310415, Fax: +390495310402

Importator:

SC COMPETITIV SRL
Str. Simion Bărnuţiu nr.12, Oradea
Tel/Fax: 0259 475 320

2.

Încadrarea pericolelor produsului

Asupra omului:
R22 Daunator in caz de inghitire.
Produs cu continut de substanta anticoagulanta. Efectele apar dupa prima consumatie peste 12-18
ore. Prin utilizare corecta a produsului nu reprezinta pericol asupra omului
Asupra mediului:
R52/53Acţiune toxică asupra peştilor, organismelor din apă şi asupra
păsărilor. Prin utilizare corecta a produsului nu reprezinta pericol asupra mediului.
3.

Compoziţia chimică

100 g produs conţine 0,005g brodifacoum

Brodifacoum

4.

Concentration

NR. CAS

NR. CE

R Sentences

S Sentences

0,005%

56073-10-0

259-980-5

22,52/53

26/27/28-36-51/53

Măsuri de prim ajutor

Ţineţi produsul departe de alimente în cutii închise. Amplasarea produsului se efectuează în aşa fel
încât să nu fie accesibil copiilor, persoanelor neautorizate şi animalelor domestice.
Contactul cu pielea: În caz de iritaţie spălaţi-vă cu apă din abundenţă şi săpun.
Antidot : vitamina K1
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5.

Pericol de incendiu

Metode de stingere:
Riscuri în caz de incendiu:
Măsuri de protecţie:
6.

stingători chimici, spumă, CO2
produce fum otrăvitor
mască protectoare

Măsuri în caz de accidente
Precauţii individuale: folosiţi mănuşi de protecţie, haine de protecţie. Evitaţi contactul cu ochii,
cu pielea şi a se evita inhalarea.
Precauţii ambientale: evitaţi ajungerea produsului în cursuri de apă sau în sistemul de canalizare.
Dispoziţii de recuperare: utilizaţi mătura şi lopata, curăţaţi folosind nisip sau rumeguş.

Manipulare şi depozitare
Precauţii de manipulare: în timpul manipulării nu consumaţi alimente şi nu fumaţi. Utilizaţi
precauţiile individuale prevăzute.
Condiţii de depozitare: se păstrează la loc uscat, ventilat şi răcoros, departe de alimente, băuturi
şi hrană pentru animale.
7.

8.

Controlul expunerii / Protecţie individuală
Masuri precaute: se depoziteaza in incaperi ventilate.
Protectia ochilor si contactul cu pielea: ochelari de protectie si haine protective adecvate.

9.

Proprietăţi fizico-chimice
Aspect fizic: pastile de 9-11g
Culoare: albastru
Miros: subtil de vanilie
Punct de inflamabilitate: Punct de fierbere: Inflamabilitate: nu este inflamabil
Pericol de explozie: Solubilitate în apă: nu se dizolvă

10.

Stabilitate şi reactivitate
Stabilitate: este stabil în condiţii normale. Tineţi departe de surse de caldură.
Depozitare: în ambalaj original timp de 2 ani de la data fabricaţiei.

11.

Informaţii toxicologice

Informaţii generale:
Evitaţi ca produsul să ajungă în cursuri de apă. Acţiune toxică asupra peştilor, organismelor din apă
şi asupra păsărilor.
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LD50 acută oral (şobolani) : 0,27 mg/kg/greut. corporală (Pest. Manual-11° Ed.)
LD50 acută oral (caine) : 0,25-1 mg/kg/greut. corporală (Pest. Manual-11° Ed.)
LD50 acută oral (pisică) : 25 mg/kg/greut. corporală (Pest. Manual-11° Ed.)

NOCIV
12.

Ecotoxicitate

Produsul nu se dizolva in apa. Trebuie evitat ca produsul sau ambalajul sa ajunga in cursuri de apa, in
ape de evacuare sau sa contamineze solul.
13.

Tratamentul deşeurilor

Metode adecvate de lichidare: produsul nu se dizolvă în apă. Evitaţi contaminarea apelor, canalelor. Nu
poate fi nimicit în natură.
14.

Informaţii privind transportul

Nu este produs periculos.
Tineţi departe de alimente şi băuturi. A se păstra în loc răcoros şi uscat.
Alte informaţii
Aceasta fisa tehnica de securitate a fost complectata conform regulamentului CE 1907/2006
(REACH), conform prevederilor art. 73 din HG nr: 545/2008, pentru modificarea si completarea HG
nr.956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide.
Aceasta fisa tehnica de securitate contine informatii privind utilizarea in siguranta a produsului.
Utilizatorul este responsabil pt folosirea adecvata a produsului, pt masurile privind protectia mediului, pt
respectarea normelor prevazute de lege, precum si pt manuirea corespunzatoare a produselor chimice.
15.

16.

Informaţii despre regulament

Fraze de securitate: S2, S13, S24, S36/37, S46
S2
S13
S24
S36/37
S46
R22
R52/53

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pt animale.
Evitaţi contactul cu pielea.
Folosiţi haine şi mănuşi de protecţie.
În caz de înghiţire adresaţi-vă medicului
Daunator in caz de inghitire
Acţiune toxică asupra peştilor, organismelor din apă şi asupra păsărilor
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