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FIŞĂ TEHNICĂ DE SIGURANłĂ A MATERIALELOR 
 
1.  PRODUS ŞI SOCIETATE 
 
Produs :   KWIZDA Schaben Gel PRO 
    Produs biocid (insecticid PT18) 
 
Societate :    Kwizda-France S.A.   
    30 avenue de l'Amiral Lemonnier    
        78160 Marly-le-Roi      
        Tel. 01.39.16.09.69      
         Fax  01.39.16.47.07        
    ah@kwizda-france.com 
 
Distribuitor:    Kwizda Agro Romania SRL  

Sos. Virtutii nr. 19D, Sector 6, Cod postal 060783, Bucuresti 
Tel:  +40 37 208 97 00, Fax:  +40 37 208 97 10 
E-mail: cristian.brat@kwizda-agro.ro 

Telefon urgenta: 021 318 36 04; Telefon mobil: 0722 345 474 (800 – 2200) 
Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr 1-3, 050463, Bucuresti 
 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 
 Simbolul şi litera de identificare 
 
 
                           CE: Exceptat de la clasificare. 
 
 
 
 Pericole principale : Niciunul 
 
 
3. COMPOZIłIE / INFORMAłII PRIVIND CONSTITUENłII 
 
 
Ingredient activ 
 Acetamiprid  Xn, R20/22, R52/53 
 Număr CAS   160430-64-8 
 CompoziŃie  20 g/kg 
 
Formul ă : gel  
· Utilizare : otravă pentru gândaci. 
 
 
4. MĂSURI DE PRIM-AJUTOR 
 
 
Contactul cu pielea 
 ÎndepărtaŃi toate articolele de îmbrăcăminte şi încălŃăminte contaminate; 
 SpălaŃi cu apă şi săpun şi clătiŃi din abundenŃă cu apă; 
 În cazul în care iritaŃia persistă, consultaŃi medicul. 
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Contactul cu ochii  
 ClătiŃi imediat din abundenŃă cu apă timp de cel puŃin 15 minute; 
 În cazul în care iritaŃia persistă, consultaŃi un medic oftalmolog. 
 
Gestionarea altor situa Ńii  
În cazul în care victima este conştientă, induceŃi voma şi administraŃi victimei cărbune activ. În 
cazul în care apar simptome, consultaŃi medicul. 
 
 
5. MĂSURI ANTI-INCENDIU 
 
Măsuri de stingere recomandate 
Apă pulverizată, spumă, dioxid de carbon, substanŃe sub formă de pudră. 
 
Pericole speciale     
Gaz toxic periculos sub formă de vapori: oxizi de carbon şi azot 
 
Echipament de protec Ńie special 
PurtaŃi aparatură de protecŃie independentă. 
 
Alte recomand ări     
ÎmpiedicaŃi ajungerea apei folosite pentru stingerea incendiilor în mediul înconjurător. 
 
 
6. MĂSURI ÎN CAZ DE ELIBERARE ACCIDENTAL Ă 
 
Protec Ńie personal ă 
Înainte de a interveni purtaŃi echipament de protecŃie. 
 
Protec Ńia mediului 
ÎmpiedicaŃi infiltrarea în scurgeri, canale şi cursuri de apă. AbsorbiŃi cu ajutorului unui material liant 
de lichide (nisip, etc.) 
  
Proceduri de cur ăŃenie  
ClătiŃi zona contaminată cu o cantitate mare de apă şi agent de curăŃire. PăstraŃi apa de spălare 
într-un recipient corespunzător. 
      
 
7. MANEVRARE ŞI DEPOZITARE 
 

Manevrare 
Măsuri tehnice 
UtilizaŃi produsul ca atare. Nu păstraŃi alimente în zona tratată. 
 
Precau Ńii speciale 
SpălaŃi mâinile şi partea expusă a corpului cu săpun, după utilizare. 
            

Depozitare 
Măsuri tehnice 
PăstraŃi produsul în ambalajul original. PăstraŃi departe de alimente, băuturi şi hrană pentru 
animale. 
 
Temperatur ă  
PăstraŃi la temperatura ambientală. 
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8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECłIA PERSONALĂ 
 
PurtaŃi mănuşi. 
RespectaŃi reglementările generale de siguranŃă industrială şi igienă. 
 
 
 
9. PROPRIETĂłI FIZICE ŞI CHIMICE 
 
Aspect:    Gel lichid vâscos 
pH     4-5 
Punct de inflamabilitate:  > 100° 
Densitate relativă:    1,2 g/ml (din produs formulat)  
Factor de vâscozitate dinamică:  200 până la 300 mPa.s 
 
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 
Produ şi de descompunere/combustie 
Stabil în condiŃii normale de utilizare şi depozitare 
 
 
11. INFORMAłII TOXICOLOGICE 
 
Date privind ingredientul activ 
 Toxicitate acut ă :  
Acetamiprid 
- DL50 oral şobolan: 195 mg/kg - Sex : M 
- DL50 oral şobolan: 140 - 200 mg/kg - Sex : F 
- DL50 cutanat şobolan : >2000 mg/kg   
Toxicitate prin inhalare, 4 ore, şobolan 
 
 Capacitate iritant ă :  
IritaŃia pielii (iepure): non-iritant 
IritaŃia ochilor (iepure): non-iritant 
 
 
12. INFORMAłII ECOLOGICE 
 
Ecotoxicitate (ingredient activ)   
- Lepomis macrochirus - CL50 : >119,3 mg/l – timp de expunere: 96 ore  
- Oncorhynchus mykiss (ex Salmo gairdneri) - CL50 : >100 mg/l - timp de expunere: 96 ore  
- Daphnia magna - CE50 : 49,8 mg/l - timp de expunere: 48 ore 
 
 
13. CONSIDERAłII PRIVIND ARUNCAREA 
 
Deşeuri şi reziduuri   
Incinerare în centre aprobate. 
Apa de spălare: nu deversaŃi în mediul natural. 
 
Aruncarea ambalajului contaminat  
GoliŃi corespunzător şi clătiŃi bine; predaŃi ca inutilizabil.  
În cazul în care volumul deşeurilor este mai mic de 1100 litri săptămânal, lăsaŃi la punctele de 
colectare a gunoiului menajer. 
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În cazul în care volumul depăşeşte 1.100 litri săptămânal, sortaŃi şi reciclaŃi, apelând la serviciile 
unei agenŃii speciale privind reziduurile. 
 
 
 
14. INFORMAłII PRIVIND TRANSPORTUL 
   
RID/ADR Nu este reglementat  
 
MARITIM Nu este reglementat 
 
AERIAN Nu este reglementat 
 
 
15. INFORMAłII DE REGLEMENTARE 
 
Simbol şi literă de identificare  
 
 
                           CE: Exceptat de la clasificare. 
 
 
 
 Precau Ńii recomandate  : 
 
S2  Nu lăsaŃi la îndemâna copiilor. 
S13  PăstraŃi departe de alimente şi băuturi, inclusiv hrană pentru animale. 
S46 Dacă este ingerat, consultaŃi imediat medicul şi prezentaŃi acest recipient sau eticheta. 
 
 
16. ALTE INFORMAłII 
 
Fraza de risc relevant ă a paragrafului 3: 
R20/22  Dăunător prin inhalare şi dacă este ingerat. 
R52/53 Dăunător organismelor acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în 

mediul acvatic.  
 
ConsultaŃi, de asemenea, instrucŃiunile tehnice pentru utilizare. 
 
 
 

InformaŃiile prezentate în această fişă tehnică au fost introduse în conformitate cu îndrumările 
stabilite de articolul 10 al directivei CEE, din data de 5 martie 1991. Această fişă tehnică reprezintă 

o completare a instrucŃiunile de utilizare, dar nu le înlocuieşte. InformaŃiile pe care le conŃine se 
bazează pe cunoştinŃele disponibile la momentul elaborării. Utilizatorilor li se reamintesc posibilele 

riscuri ale utilizării unui produs în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat. InformaŃiile 
necesare sunt conforme cu legislaŃia CEE. Sunt necesare adrese pentru a aplica orice cerinŃe 

naŃionale suplimentare. 


