
PROPLAN FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE Pagina 1 din 17 
Denumirea produsului: Hexitiazox 10 % WP 

Nr. cod  Revizie Data 

Nr. înregistrare:  
HS-0147-TF 2 10-04-13 

 

REFERINȚA MSDS.3 

I – IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A COMPANIEI 

 

1.- Identificarea produsului: Hexitiazox 10% WP (pulbere umectabilă) 

 

1.1 Identificator produs 

Denumirea produsului: FLANCO 10 WP 

Descrierea produsului: produs pentru protecția plantelor: acaricid cu Hexitiazox ca substanță activă. 

Tipul produsului: Pulbere umectabilă (WP). 

Formula chimică: Amestec cu componente multiple 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale amestecului: Produs pentru protecția plantelor: Acaricid exclusiv pentru 

uz agricol. 

 

1.3 Datele furnizorului fișei tehnice de siguranță 

PROPLAN Plant Protection Company, S.L. 

C/ Valle del Roncal 12, oficina 7   

28232- Las Rozas de Madrid 

SPANIA 

Tel: (+34) 626 60 97 

Fax: (+34) 626 60 99  

e-mail: infoproplan@proplanppc.es 

 

1.4.- Număr de telefon de urgență  

91-562.04.20 (Institutul Național de Toxicologie –Madrid) 

93-317.44.00 (Institutul Național de Toxicologie-Barcelona) 

95-437.12.33 (Institutul Național de Toxicologie-Sevilia) 

 

II  -  IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 

2.1 Clasificarea preparatului:  Periculos pentru mediul acvatic: Acvatic cronic 2 

 

2.2 Etichetare:  

 

Pictograma de pericol: 

 

 

 

      GHS09 
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Cuvânt de avertizare: -. 

Fraze de pericol:  

H411: Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung. 

EUH401: În scopul evitării riscurilor pentru sănătatea umană și mediul înconjurător, respectați instrucțiunile de 

utilizare. 

 

Fraze de precauție: 

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor 

P260: A nu se inspira praful. 

P270: A se evita mâncatul, băutul sau fumatul în timpul utilizării produsului. 

P273: A se evita eliberarea în mediul înconjurător 

 

 

Fraze de răspuns: 

P 309 + 311: Dacă ați fost expus la produs sau nu vă simțiți bine: contactați un Centru pentru Intoxicații sau un 

medic. 

P391: Colectați scurgerile de produs. 

 

Fraze privind evacuarea:  

P501: Conținutul/containerul vor fi evacuate conform reglementărilor locale 

 

SP1: NU CONTAMINAȚI APA CU PRODUSUL SAU CONTAINERUL ACESTUIA. (Nu contaminați apa 

curățând echipamentele în apropiere suprafețelor de apă / Evitați contaminarea prin intermediul fermelor sau al 

sistemelor de canalizare rutieră. 

 

2.3 Alte pericole: Dată fiind toxicitatea produsului pentru albine și mediul înconjurător, luați măsuri de precauție 

pentru a evita scurgerea acestuia în lacuri, râuri și în sistemele de canalizare în general. 

 

 

 

III – COMPOZIȚIA/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE 

 

3.1 Substanțe: 

3.2 Amestecuri. Componente periculoase: 
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COMPONENT 

PERICULOS 

IDENTIFICATORI 

CAS nr./ CE nr. 

REACH Nr. 

% 

Clasificarea CE  

DIRECTIVA 

67/548/CEE 

REGULAMENTUL 

(CE) 1272/2008 [CLP] 

Hexitiazox (ISO); 

(4RS,5RS)-5-(4-clorofenil)-N-

ciclohexil-4-metil-2-oxo-1,3-

tiazolidin-3-carboxamidă  

C17H21ClN2O2S 

78587-05-0 10%P/P 

 N  

 

R50/53 

ACVATIC ACUT: CAT.1 H400 

ACVATIC CRONIC: CAT.1 

H410 

AVERTISMENT  

Poluant marin 

AMESTEC DE 

SURFACTANȚI 

68891-38-3 

01-2119488639-16-0006  

 

1% 
Xi   

R38; R41 

Irită pielea Cat. 2  

Afectare severă a 

ochilor , Cat. 1  

 

H315; H318 

 

Textul integral al frazelor R-, H- și EUH: vezi secțiunea XVI. 

 R38; R41; R50/53, H400; H410 H315; H318; 

 

IV – MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor: 

Inhalare: Scoateți la aer persoana intoxicată, îndepărtând-o de zona contaminată. În caz de stop respirator, 

efectuați respirație artificială și administrați oxigen dacă persoana respiră cu dificultate. Dacă sunteți în stare de 

șoc, rămâneți la căldură și în stare de repaus. Cereți imediat ajutor medical. 

 

Contact ocular: Îndepărtați imediat pacientul de zona contaminată și scoateți toate articolele de îmbrăcăminte 

contaminate. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență. Cereți imediat ajutor medical și în 

caz că simptomele intoxicației sau ale iritației se dezvoltă și persistă. 

 

Contact cu pielea: Îndepărtați imediat pacientul de zona contaminată. Scoateți imediat toate articolele de 

îmbrăcăminte contaminate. Spălați cu apă și săpun (cu condiția să nu existe arsuri) timp de 15-20 minute. 

Scoateți articolele de îmbrăcăminte contaminate și spălați-le. 

 

Ingerarea: Cereți imediat ajutor medical. Dacă ați înghițit produs, cereți imediat ajutor medical și arătați 

medicului acest recipient sau eticheta. Clătiți-vă gura și luați apă cu înghițituri mici. 

În caz de stop respirator, efectuați manevrele de respirație artificială. Țineți pacientul sub observație timp de 

minimum 24-36 ore. Lavajul gastric trebuie efectuat de personal calificat. Efectuați o endoscopie. 

NU LĂSAȚI NICIODATĂ PACIENTUL SINGUR 
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NU ADMINISTRAȚI NIMIC PE CALE ORALĂ. NU INDUCEȚI VĂRSĂTURILE în caz de înghițire a 

produsului. Mențineți căile respiratorii libere în cazul în care apar vărsăturile. NU EXISTĂ un antidot specific. 

Se va aplica tratament simptomatic și susținut.  

În caz de stop respirator, efectuați respirație artificială. Dacă victima respiră cu dificultate, administrați oxigen.  

Mențineți victima în poziție de repaus și transportați-o la cea mai apropiată unitate medicală. Țineți victima sub 

observație minimum 24-36 de ore. Administrarea oxigenului și a lavajului gastric trebuie efectuate de personal 

medical calificat. Dacă victima este în stare de inconștiență, întoarceți-o pe o parte cu capul mai jos decât trupul 

și genunchii îndoiți pe jumătate. Mențineți victima în repaus și temperatura corporală. TRANSPORTAȚI 

VICTIMA LA CEA MAI APROPIATĂ UNITATE MEDICALĂ. ARĂTAȚI ETICHETA SAU RECIPIENTUL 

ORI DE CÂTE ORI ESTE POSIBIL. NU LĂSAȚI VICTIMA NESUPRAVEGHEATĂ. 

Recomandare generală: Scoateți persoana din zona de pericol. Mențineți persoana în repaus și la distanță de 

sursa de contaminare. Scoateți toate articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte contaminate. NU PERMITEȚI 

MÂNCATUL, BĂUTUL SAU FUMATUL. Persoana care acordă primul ajutor trebuie să evite să se 

contamineze și trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție dacă este cazul. Dacă persoana este în pericol de a-și 

pierde cunoștința, așezați-o în poziție de recuperare. Efectuați ventilație artificială dacă este cazul, dar trebuie 

avut grijă ca persoana care acordă primul ajutor să nu se contamineze la rândul său. 

 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate. Potențiale efecte acute pentru 

sănătate: 

Simptome: Poate cauza iritarea ochilor însoțită de lăcrimare, iritarea pielii și a membranelor mucoase.  Tulburări 

gastrointestinale. Greață, vărsături, diaree, dureri gastrointestinale. Respirator. Rinoree, dispnee, tuse, iritație 

pulmonară, secreții crescute de mucus 

 

4.3 Indicație privind îngrijirea medicală imediată și tratamentul special necesar 

Tratament specific: Fără tratament specific. Tratament prin emeză sau efectuarea lavajului gastric. Nu au fost 

observate efecte persistente sau cumulate. 

Vărsăturile se vor induce numai în situațiile următoare: dacă pacientul este pe deplin conștient și nu poate beneficia de 

asistență medicală imediat, dacă a ingerat o cantitate mare (mai mult de o înghițitură) sau a trecut mai puțin de o oră de 

la ingerare. 

Tratament simptomatic adecvat stării pacientului. 

Dacă pacientul a înghițit o cantitate semnificativă, stomacul trebuie golit  cu ajutorul lavajului gastric efectuat sub 

supraveghere medicală (lavajul gastric se va efectua cu ajutorul unei sonde endotraheale folosind soluție izotonă sau 

bicarbonat de sodiu de 5%, după care se va administra cărbune activat și soluție salină purgativă de sulfat de sodiu). Se 

va aplica tratament simptomatic. Contactați imediat un specialist în tratarea intoxicațiilor în caz de ingerare sau 

inhalare a unor cantități semnificative. 
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V – MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 

 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor: 

Mijloace adecvate de stingere a incendiilor: Dioxid de carbon, substanță chimică uscată, pulverizator cu apă, 

spumă standard. 

Mijloace inadecvate de stingere a incendiilor: jeturi de apă sub presiune 

 

5.2 Pericole speciale asociate substanței sau amestecului: 

Produse cu combustie periculoasă: Arderea produsului poate duce la formare de gaze de ardere toxice cum ar fi 

acidul clorhidric (HCl) și oxizii de azot (NOx), carbon (COx), și sulf (SOx). 

 

5.3 Recomandare pentru pompieri: Mutați recipientele la distanță de zona afectată, dacă este posibil. Dacă nu 

puteți evacua produsul din zona afectată de incendiu, răciți recipientele cu apă pentru a reduce căldura și a evita 

creșterea presiunii în interiorul recipientelor. 

Nu folosiți jeturi de apă sub presiune pentru a împrăștia materialul scurs. Păstrați apa folosită pentru stingerea 

incendiului pentru a fi evacuată ulterior. Nu lăsați resturile rămase în urma stingerii incendiului să pătrundă în 

canalele de drenare sau în conducte. 

Purtați îmbrăcăminte și echipament de protecție adecvat în special protecție pentru respirație și mască de 

protecție pentru întreaga față, bocanci, mănuși și îmbrăcăminte ignifugă de protecție. 

 

 

VI – MĂSURI ÎN CAZ DE EMISII ACCIDENTALE 

 

6.1 Măsuri de protecție, echipament de protecție individuală și proceduri de intervenție în caz de urgență: 

Stați în direcția vântului. Evitați formarea prafului. Evitați să respirați substanțele pulverizate, gazele de ardere 

sau praful. Nu purtați lentile de contact. Evitați contactul cu produsul scurs sau cu suprafețele contaminate. 

Evitați contactul cu pielea. Nu mâncați, beți sau fumați în timp ce curățați o scurgere de produs. Mențineți la 

distanță personalul a cărui prezență nu este necesară în zonă. Folosiți echipament de protecție individuală. 

 

6.2 Măsuri de protecție a mediului: Izolați zona pentru a evita contaminarea apelor de suprafață, dat fiind 

pericolul reprezentat de produs pentru fauna acvatică. Nu deversați produs în apele de suprafață, canalizări și apa 

subterană. În caz de contaminare a lacurilor, râurilor sau canalizării, informați autoritățile competente.  

 

6.3 Metode și materiale de reținere și curățare: Pentru a aduna substanța scursă folosiți material absorbant sau 

un aspirator industrial adecvat. Spălați cu apă și detergent zona contaminată. Adunați sau aspirați substanța 

scursă și colectați materialul în recipiente curate, uscate, adecvate pentru evacuare și/sau acțiuni de răspundere 

civilă. Curățați temeinic toate ustensilele și solul contaminat. 
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6.4 Trimitere la alte secțiuni: Secțiunea VII: manipulare în condiții de siguranță. Secțiunea VIII: echipamentul 

de protecție individuală. Secțiunea XIII: evacuarea deșeurilor. 

 

VII – MANIPULARE ȘI STOCARE 

 

7.1 Măsuri de protecție pentru manipularea în condiții de siguranță: Utilizați produsul numai în zone 

prevăzute cu ventilație de evacuare adecvată. Evitați formarea prafului. Evitați contactul cu pielea, ochii și 

îmbrăcămintea, utilizând echipamentul de protecție adecvat și respectând măsurile de protecție uzuale pentru 

manipularea substanțelor chimice (vezi Secțiunea VIII). Păstrați produsul la distanță față de scântei, flacără 

deschisă sau căldură excesivă. Poate arde însă nu se aprinde imediat. Utilizați echipamentul de protecție 

individuală. Nu sunt necesare măsuri de precauție speciale pentru protejarea împotriva incendiului și a exploziei. 

Sistem de ventilație generală pentru a reduce concentrația din aer și colectarea prafului în utilaj.  

 

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul original sau un recipient alternativ aprobat realizat 

dintr-un material compatibil, țineți-l bine închis atunci când nu este folosit. Respectați măsurile de precauție 

obișnuite pentru manipularea produselor chimice. Nu sunt necesare măsuri de precauție speciale pentru 

manipularea paleților sau a recipientelor închise și ambalate. Manipulați produsul numai în zone cu ventilație 

adecvată. Nu mâncați, beți sau fumați în zonele unde se manipulează produsul, în timpul manipulării. 

 

Recomandare privind igiena generală a muncii: Mâncatul, băutul și fumatul trebuie interzise în zonele în care 

este manipulat, depozitat și procesat acest material. Lucrătorii trebuie să își spele mâinile și fața înainte de a 

mânca, bea și fuma. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a intra în zonele 

unde se mănâncă. Consultați și Secțiunea VIII pentru informații suplimentare privind măsurile de igienă.  

 

7.2 Măsuri de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități: Depozitați produsul în 

recipiente ermetice și păstrați-le într-un spațiu uscat, răcoros, bine ventilat, într-o zonă cu acces restricționat. 

Recomandări privind depozitarea în mod obișnuit: Păstrați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană 

pentru animale. 

Nu depozitați produsul în apropierea acizilor sau a unei surse de căldură puternic oxidantă sau excesivă sau în 

zone cu scântei sau flacără deschisă. Depozitați-l în zone restricționate. Mențineți-l la distanță de umiditate, 

lumina soarelui și surse de căldură, flacără deschisă și scântei. Depozitați produsul închis ermetic într-un spațiu 

uscat, răcoros, bine ventilat, accesibil numai persoanelor autorizate. Protejați-l împotriva înghețului. Nu 

depozitați produsul împreună cu materiale necompatibile, oxidanți puternici sau în condiții de căldură excesivă. 

Depozitați produsul într-un spațiu unde poate fi închis. Păstrați recipientul închis ermetic și sigilat până când este 

gata pentru utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie resigilate cu grijă și păstrate în poziție verticală 

pentru a preveni scurgerile. Nu depozitați produsul în recipiente neetichetate. Utilizați medii de stocare adecvate 

pentru a evita contaminarea mediului înconjurător. 
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Nu mâncați, beți sau fumați în zone care pot fi contaminate cu produs. Păstrați produsul la distanță de alimente 

băuturi sau hrană pentru animale. 

Depozitați produsul în conformitate cu reglementările locale. Depozitați produsul în recipientul original protejat 

de lumina directă a soarelui, la distanță de materiale incompatibile (vezi Secțiunea X), alimente și băuturi. 

 

7.3 Recomandări privind utilizarea (utilizările) specifică/e: Acaricid. Cele incluse pe etichetă. Stabil timp de 

cel puțin 2 ani dacă este depozitat în recipientele originale, închis, la temperatura camerei. 

 

Persoana care aplică produsul trebuie să utilizeze mănuși și ochelari de protecție adecvați pentru substanțe 

chimice în timpul amestecării/încărcării, aplicării și curățării echipamentelor și îmbrăcămintei de protecție pentru 

trunchi și picioare. 

 

Atenuarea riscului în timpul manipulării: 

Nu se vor efectua activități care să implice contactul cu zona de cultură tratată sau până când produsul depozitat 

nu este uscat și timp de 24 de ore după aplicare. După utilizare, spălați toată îmbrăcămintea de protecție. 

 

Depozitare: Păstrați produsul uscat și protejat împotriva înghețului într-un spațiu adecvat de stocare a 

pesticidelor. Depozitați separat față de alimente, băutură și hrana pentru animale.  

 

VIII – CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE INDIVIDUALĂ 

 

8.1 Parametri de control: 

Limita de expunere: Nu există limite de expunere stabilite de OSHA, NIOSH. 

 

Măsuri de igienă: Scoateți imediat toate articolele de îmbrăcăminte contaminate și reutilizați-le numai după ce 

au fost curățate temeinic. După efectuarea activității, spălați-vă imediat pe mâini, dacă este necesar faceți duș. 

Nu mâncați, beți sau fumați în timpul activității. 

 

8.2 Controale ale expunerii: 

 

- Controlul expunerii ocupaționale: Evaluarea riscului 

 

- Controlul expunerii profesionale: Evaluarea riscului 

 

Protejarea respirației:  

 

 

Mască de respirație. Aparat de respirație autonomă în caz de accident și în timpul 

încărcării/amestecării, aplicării, reparării și eliminării pesticidului. Sistem de 
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ventilație generală pentru a reduce nivelul de concentrație în aer. Respectați 

întotdeauna instrucțiunile producătorului privind utilizarea și întreținerea 

dispozitivului pentru respirație. 

 

Protecția mâinilor:  

 

Mănușile de protecție fabricate din cauciuc de nitril impermeabil cu marcajul CE 

(sau echivalent din PVC sau alt material plastic (grosime 0,40 mm). Spălați atunci 

când sunt contaminate. Înlocuiți-le în caz de contaminare. Eliminați-le când sunt 

contaminate în interior, când sunt perforate sau când contaminarea de pe exterior 

nu poate fi îndepărtată.   

 

Protecția ochilor:  

 

Purtați ochelari de protecție sau mască reglabilă cu protecție împotriva stropilor  

rezistente la praful produselor chimice și la solvenți organici conform EN166 

(Domeniul de utilizare 5 sau echivalent). Evitați utilizarea lentilelor de contact. 

 

Protecția corpului și a pielii:  

   

Purtați îmbrăcăminte de protecție impermeabilă adecvată și un șorț care nu 

acumulează praf și sunt rezistente la solvenți organici: Salopetă standard și 

echipament tip 6, salopetă cu mâneci lungi (bumbac) sub echipamentul de 

protecție chimică și încălțăminte rezistentă la substanțe chimice.  

Schimbați-vă hainele dacă sunt contaminate cu produs. Spălați-vă după 

manipulare, în special mâinile și părțile corpului care au fost expuse, dacă este 

nevoie, faceți duș. Spălați hainele separat, în mod profesional, frecvent și înainte 

de fiecare reutilizare. Instalați dușuri de siguranță și instalații pentru spălarea 

ochilor. Nu fumați, mâncați sau beți în timpul manipulării produsului. 

 

Controale ale expunerii mediului înconjurător: Nu aplicați imediat după ploaie sau irigare, când plantele sunt 

acoperite cu rouă ori foarte uscate sau la temperaturi ridicate. Evitați contaminarea apelor. Toxic pentru 

organismele acvatice. Poate cauza efecte pe termen lung în mediul acvatic. Riscuri de mediu: Nu se vor efectua 

tratamente imediat după ploaie sau irigare, când plantele sunt  acoperite cu rouă ori foarte uscate sau la 

temperaturi ridicate. Evitați poluarea apelor. 

 

- Atenuarea riscului în timpul manipulării: Asigurați ventilația naturală sau mecanică, controlul surselor 

de aprindere, măsurile de control al incendiilor și disponibilitatea dușurilor/instalațiilor de spălare a 

ochilor în zonele închise. Spălați-vă după utilizare, în special pe mâini și părțile corpului care ar fi putut 

fi expuse. Spălați hainele separat înainte de a le reutiliza. Nu fumați, mâncați sau beți în timpul 

manipulării produsului. 
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IX – PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE 

 

9.1 Informații privind proprietățile fizico-chimice de bază: 

Aspect: Pulbere fină 

Stare de agregare: solid. 

Culoare: alb 

Miros: Caracteristic 

pH: Nu este cazul. Este o substanță solidă. 

Punct de topire/punct de îngheț : Nu este cazul. 108-108,5ºC (Hexitiazox tehnic) 

Punct inițial de fierbere și interval de fierbere: Nu este disponibil. 

Punct de aprindere : Nu este cazul. 

Rată de evaporare : Nu este disponibilă 

Inflamabilitate  (solid, gaz) : Nu este auto-inflamabil. 

Limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozie: Nu există date disponibile 

Presiunea vaporilor (25ºC): Nu este cazul. 0,0034 mPa. (Hexitiazox tehnic) 

Densitate relativă (20ºC): Nu este cazul. 

Solubilitate: Hidrosolubilitate: Suspensie insolubilă. 

-Liposolubilitate (uleiul solvent urmează a fi specificat): Nu este disponibil. 

Coeficient de partiție: n-Octanol/apă: Kow Log P= 2,53 

Temperatura de auto-aprindere : Nu este disponibilă 

Temperatură de descompunere: Nu este disponibilă 

Vâscozitate:  Dinamică: Nu este cazul. 

Cinematică: Nu este cazul. 

Proprietăți de explozie: Nu este exploziv. 

Proprietăți de oxidare: Nu se oxidează  

Punct de topire: Nu există. 

 

9.2. – Informații suplimentare: ---- 

 

 

X – STABILITATE ȘI REACTIVITATE 

 

10.1 Reactivitatea: Fără polimerizare periculoasă 

 

10.2 Stabilitatea chimică: Stabil în condiții de temperatură și presiune normale. Stabil la lumină, aer și căldură: 

Stabil în medii acide și alcaline. Stabil la 300 ° C. La lumina soarelui DT50: 16,7 zile (Hexitiazox tehnic) 
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10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase: Nu există. În condiții normale de depozitare și utilizare nu se 

produc reacții periculoase. În caz de incendiu sunt eliberate gaze toxice. 

 

10.4 Condiții de evitat: Condiții de umezeală și alcalinitate. Evitați contactul cu sursele de căldură, flacără 

deschisă și alte surse de aprindere. Evitați contactul cu oxidanții puternici și substanțele alcaline. Evitați 

respirarea vaporilor și contactul cu pielea și ochii. Evitați contaminarea surselor de alimentare cu apă. 

 

10.5 Materiale incompatibile: agenți de oxidare, acizi și baze puternice și produși de reacție alcalină. 

 

10.6 Produse cu descompunere periculoasă: produsele cu combustie periculoasă: Poate forma gaze toxice cum 

ar fi acidul clorhidric (HCl) și oxizii de azot (NOx), carbon (COx), și sulf (SOx), dacă produsul arde. 

Nu se descompune dacă este depozitat și manipulat conform indicațiilor. 

 

 

XI – INFORMAȚII TOXICOLOGICE 

 

11.1 Informații privind efectele toxicologice 

11.1.1. Toxicitatea acută 

 

Toxicitatea acută Hexitiazox tehnic Hexitiazox 10 % WP 

Toxicitatea acută – ORALĂ 

DL 50 mg/kg (șobolani)  

> 5000 mg/l >5000 mg/kg 

Toxicitatea acută – DERMICĂ 

DL 50 mg/kg (șobolani/iepuri) 

>5000 mg/kg >2000 mg/kg 

Toxicitatea acută – INHALARE 

CL 50 mg/L aer 6h. (șobolani) întregul 

corp  

> 2 mg/l >1.946 mg/L aer 

 

11.1.2 Iritație: 

 

 Hexitiazox Tehnic Hexitiazox 10% WP 

Iritarea ochilor 
Ușor iritant (moderat) 

Nu este iritant la iepuri 

Iritarea pielii Nu este clasificat ca iritant pentru 

piele (iepuri) nici sensibilizant 

pentru porcușorii de Guineea 

Nu este clasificat ca iritant pentru 

piele (iepuri) nici sensibilizant 

pentru porcușorii de Guineea 
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11.1.3 Corozivitate: Nu este considerat coroziv. 

11.1.4 Sensibilizare: Nu este sensibilizant. 

11.1.5 Toxicitate în caz de doză repetată: Nu există date disponibile. 

11.1.6 Caracter cancerigen: Nu a prezentat efecte cancerigene la experimentele pe animale. 

Concluzie/Rezumat: Nu a prezentat efecte cancerigene la experimentele pe animale. 

11.1.7 Caracter mutagen:  

Concluzie/Rezumat: Nu a prezentat efecte mutagenice la experimentele pe animale. 

11.1.8 Toxicitate pentru reproducere: 

Concluzie/Rezumat: testarea pe animale nu a indicat nici un efect asupra fertilității sau a dezvoltării fetale. 

 

11.2 Efect sau căi probabile de expunere: 

 

Inhalare: Toxicitate redusă prin inhalare. CAT 4 

Ingerare: Toxicitate redusă dacă este ingerat. CAT 5 

Contact cu pielea: Toxicitate redusă pentru piele. CAT 5. Fără iritarea pielii. Nu cauzează 

sensibilizare. 

Contact cu ochii: Nu irită ochii. 

 

11.3 Simptome legate de informațiile privind starea fizico-chimică și toxicologică: Nu se dezvoltă alte 

simptome decât cele prevăzute în Secțiunea III de mai sus. 

 

 

11.4 Efecte întârziate cronice și expunere imediată: Nici unul (pe baza studiilor asupra substanței active). Nu 

există date disponibile pentru ppp. 

Imediat: Nu a fost întârziat nici un efect semnificativ 

Subcronic: Hexitiazox tehnic 

90 zile NOEL 70 mg / kg dietă la șobolani 

NOAEL 30 zile 12,5 mg / kg câini 

NOAEL 90 zile de la 8,1 la 5,4 mg / kg la șobolanii masculi și femele 

Cronic: Hexitiazox tehnic 

NOEL 2,87 mg / kg, (1 an câini) 

NOEL 23,1 mg / kg (2 ani șobolani) 

Nu este mutagen, teratogen 

 

11.5 Efecte interactive: Nu este disponibil. 
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XII – INFORMAȚII ECOLOGICE 

12.1. Toxicitatea 

Toxicitatea acvatică acută: 

Toxicitatea acvatică: Toxic pentru organismele acvatice.  

Acută: 

Toxic pentru pești: Toxic pentru pești în condiții de laborator, dar netoxic pentru pești în 

condiții naturale. 

 

Păstrăv curcubeu LC50 (96 h): NOEC> 1,06 mg/L (produs). LC50 > 300 mg / L; (Hexitiazox 

tehnic) 

Biban soare: LC50 (48 h): 11,6 mg / l. (Hexitiazox tehnic) 

Tent: LC 50 (48 h): 3,7 mg / l (Hexitiazox tehnic) 

 

Toxicitate pentru Daphnia: LC 50 (48 h) daphnia 1,05 mg /L. 

Toxicitate pentru alge și alte plante acvatice: alge: NOEC (72 h) >0,523 mg produs/L 

Cronică: Nu este disponibilă 

Toxicitate pentru pești: Nu este disponibil  

Toxicitate pentru Daphnia: Nu este disponibil 

Toxicitate pentru alge și alte plante acvatice: Nu este disponibil. 

Toxicitate pentru micro și macro-organismele din sol:  

Micro-organisme: Fără impact semnificativ asupra mineralizării carbonului și transformării 

azotului la concentrații de până la 5,181 mg produs/kg d.s. 

Macro-organisme: Nu este disponibil 

Plante: Efecte <50% la 0,75 kg produs/ha; NOEC la 0,22 kg produs/ha 

 

Toxicitatea acută asupra altor organisme relevante pentru mediul înconjurător: 

 

Toxicitatea la păsări: LD50 orală acută: Prepelița de Virginia:  

Rața sălbatică LD50:> 2510 mg / kg; LD50 pentru Prepelița japoneză:> 5000 mg / kg 

LC50 (dietă timp de 8 zile) pentru rațele sălbatice și prepelița de Virginia:> 5620 mg / kg. 

 

Toxicitatea la albine:  Oral (48 h) LD50  >904.14 µg produs/albină; Contact (48 h) LD50 >1036.27 µg 

produs/albină 

Toxicitatea la plante acvatice: Nu există date disponibile.  

Toxicitatea la râme: > 1000 mg /kg (Hexitiazox tehnic) 
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12.2.-Persistență și degradabilitate: Hexitiazox suferă o degradare fotolitică la lumina soarelui, cu un timp de 

înjumătățire de 16,6 zile în apă și 116 zile în sol. Timpul de înjumătățire în solurile aerobe variază de la 17 la 35 

de zile. 

 

12.3.-Potențial bioacumulativ: Nu este disponibil. Log K ow P = 2,53 

 

12.4.-Mobilitate: Hexitiazox și metaboliții săi nu se filtrează în sol datorită solubilității reduse în apă, care are o 

absorbție ridicată în sol și mișcare verticală redusă pe sol. Hexitiazox nu este foarte persistent în culturi cu timp 

de înjumătățire de 5-15 săptămâni. 

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB : Acest preparat nu conține substanțe considerate persistente, 

bioacumulative și toxice (PBT). Acest preparat nu conține substanțe considerate foarte persistente sau 

bioacumulative (vPvB). 

 

12.6. Alte efecte adverse:- Nu există date disponibile. 

 

 

XIII – CONSIDERAȚII PRIVIND EVACUAREA 

 

13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

Metode adecvate de eliminare a preparatului: 

Recuperați-l dacă este posibil. Generarea de deșeuri trebuie evitată sau minimizată în măsura posibilului. 

Reziduuri: Eliminați-le în conformitate cu reglementările locale, produsul poate fi trimis la o groapă de 

depozitare a deșeurilor sau la o stație de incinerare (incinerare). Surplusul și produsele nereciclabile vor fi 

evacuate prin intermediul unui contractor licențiat pentru evacuarea deșeurilor. Eliminarea acestui produs, a 

soluțiilor și a oricăror produse secundare trebuie realizate întotdeauna conform cerințelor privind protecția 

mediului și legislației privind evacuarea deșeurilor și conform oricăror cerințe ale autorităților locale și regionale.  

 

Metode adecvate de evacuare a ambalajelor: Clătiți energic fiecare container de trei ori și turnați apa folosită 

la clătire în rezervorul cu pulverizare. Când s-a golit, acest recipient este un reziduu toxic. După ce recipientul a 

devenit inutilizabil, utilizatorul trebuie să îl returneze la un punct de recepție din sistemul de management 

integrat (Sistemul de Management Integrat al Ambalajelor Fitosanitare) sau la punctul de vânzare de unde a fost 

achiziționat. 

Recipientele golite integral nu trebuie fi evacuate în  mediul înconjurător. Nu utilizați recipientele pentru alte 

produse. 
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NOTĂ: 

Evitați dispersarea materialului scurs și al scurgerilor în contact cu solul, cursurile de apă, șanțurile de drenare și 

canalizările. 

Respectați toate reglementările federale, statale și locale privind evacuarea acestei substanțe. Evacuarea trebuie să se 

facă în conformitate cu standardele aplicabile generatorilor de deșeuri periculoase.  

Procedura: pentru evacuare, incinerați acest material într-o unitate care respectă reglementările federale, statale și 

locale. 

 

XIV – INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL 

 

Transport Rutier (ADR/RID) - Maritim (IMDG) 

 

14.1 Număr ONU: 3077 

 

14.2 denumire adecvată a expedierii conform ONU: Substanțe periculoase pentru mediu în amestec, solid, 

n.o.s. (Hexitiazox 10%) 

 

14.3 Clasa (clasele) de risc pentru transport: 9 

 

14.4 Grupa de ambalare: III 

 

14.5. Riscuri de mediu:  

ADR 2013/RID: Periculos pentru mediul înconjurător 

IMDG 2004: Poluant marin 

 

14.6 Măsuri de precauție speciale pentru utilizator:  

 

Informații suplimentare 

 

ADR/RID  

 

Număr de identificare a riscului: 90 

 

Denumirea: „UN3077, Substanțe periculoase pentru mediu în amestec, solid, n.o.s. (Hexitiazox), 9, III, (E)” 

Notă: ADR Scutire pentru cantități limitate: Ambalajele combinate cu o greutate totală care nu depășește 30 kg 

sunt scutite cu condiția ca fiecare ambalaj individual să nu depășească 5 kg.  

 

Transportul maritim (IMDG): IMDG (pagina): 9029.  
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Transportul în vrac conform Anexei II a MARPOL 73/78 și a Codului IBC: Nu este admis pentru 

transportul vrac. Admis numai în ambalaje autorizate. 

 

 

XV – INFORMAȚII PRIVIND CADRUL DE REGLEMENTARE 

 

15.1 Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul înconjurător specifice pentru substanță 

sau amestec 

 

Directiva Consiliului 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind aproximarea legilor, reglementărilor și prevederilor 

administrative privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase. 

Directiva 1999/45/CE privind aproximarea legilor, reglementărilor și prevederilor administrative ale statelor 

membre privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase. 

Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase. 

Directiva 91/156/CEE privind deșeurile. 

Regulamentul CE 1907/2007 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor 

Chimice REACH. 

Regulamentul (UE) nr. 453/2010, care amendează Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind Înregistrarea, 

Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH). 

Regulamentul (CE) 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor. 

Decretul Regal 363/1995. Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor periculoase. 

Decretul Regal 255/2003. Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor periculoase. 

Acordul european privind transportul rutier internațional al produselor periculoase (ADR). 

Acordul privind transportul maritim internațional al produselor periculoase (IMDG: Acordul privind transportul 

maritim internațional al produselor periculoase) 

Regulamentul privind produsele periculoase ale Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA: 

Asociația Internațională a Transporturilor Aeriene) 

 

Categoria Seveso: Substanța nu este listată în categoria Seveso. 

 

15.2. Evaluarea siguranței chimice: Nu s-a făcut evaluarea siguranței chimice pentru amestec. 
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XVI – ALTE INFORMAȚII 

 

Motivul revizuirii: Adaptat Regulamentului REACH 1907/2006/CE și Regulamentului 453/2010  

 

Abrevieri și acronime:  

CL50: Concentrație letală medie 

DL50: Doză letală medie 

ADI: Aport zilnic acceptabil 

AOEL: Nivel de expunere acceptabil pentru operator. 

g.c.: Greutate corporală 

DT50: Timp de înjumătățire a degradării 

CE50: Concentrație medie eficientă 

LOAEL: Nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers. 

NOAEL: Nivel la care nu se observă efecte adverse. 

NOEL: Nivel la care nu se observă efecte 

ARfD: Doza acută de referință 

NOEC: Concentrația la care nu se observă nici un efect. 

Koc: Coeficient de adsorbție al carbonului organic 

ADR: Acordul european privind transportul rutier internațional al produselor periculoase  

RID: Acordul european privind transportul feroviar internațional al produselor periculoase 

IMDG: Acordul privind transportul maritim internațional al produselor periculoase 

IATA: Asociația Internațională a Transporturilor Aeriene. 

ICAO: Instrucțiuni tehnice pentru transportul aerian în condiții de siguranță al produselor periculoase. 

Baze de date consultate:  

ESIS: Sistemul european de informare privind substanțele chimice; 

FOOTPRINT (2007/2008) 

AGRITOX -  Baza de date privind substanțele active. 

Referințe din cărți: 

“The Pesticide Manual”, („Manualul pesticidelor”) versiunea 3.2 2005-06, ediția a 13-a, Editura: CDS Tomlin; 

Manual Toxicológico de Productos Fitosanitarios para Uso Sanitario – Instituto Nacional de Toxicología / 

AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (España). 

 

Textul integral al frazelor R-și al frazelor privind pericolul menționate în Secțiunea III: 

R38; R41; R50/53;  

 

R41: Risc de vătămare gravă a ochilor. 

R36/38: Iritant pentru ochi și piele  

R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic. 
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H315: Cauzează iritarea pielii. 

H318: Cauzează vătămarea gravă a ochilor 

H410: Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung. 

 

Recomandări privind instruirea: Acaricid de uz agricol. A SE UTILIZA EXCLUSIV DE CĂTRE FERMIERI 

ȘI APLICATORI PROFESIONIȘTI PRIN PULVERIZARE ÎN AGRICULTURĂ pentru culturile agricole 

aprobate așa cum este specificat pe etichetă. Utilizatorul trebuie să țină cont de toate legile cunoscute. 

 

AVERTISMENT: A SE CITI PROSPECTUL DE PE AMBALAJ ÎNAINTE DE UTILIZARE. 

A se utiliza exclusiv în scopurile și conform condițiilor stabilite pe această etichetă. 

Orice persoană care utilizează produsul este răspunzătoare pentru orice daune cauzate ca urmare a preparării 

necorespunzătoare. 

Atenția acordată tuturor informațiilor de pe etichetă este esențială pentru a asigura eficiența tratamentului și a 

evita afectarea plantelor, oamenilor și a animalelor. 

A nu se aplica cu ajutorul avioanelor. 

A se utiliza atunci când nu este vânt. 

A nu se vinde vrac. 

Pentru evitarea riscurilor pentru oameni și mediul înconjurător, respectați instrucțiunile de utilizare. 

Nu contaminați alte culturi, alimente, băuturi sau cursuri de apă. 

Ambalajele se vor evacua conform reglementărilor. 

Recipientul trebuie golit complet și nu trebuie evacuat în mediul înconjurător. 

Recipientul nu poate fi reutilizat. 

Recomandări de utilizare: Această fișă tehnică de siguranță a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul 

1907/2006/CE. 

Datele conținute în această fișă tehnică de siguranță sunt bazate pe cele mai bune cunoștințe ale noastre și sunt 

exacte în măsura posibilului. Cu toate acestea furnizorul sus-menționat nu își asumă nici o răspundere privind 

acuratețea sau caracterul complet al informațiilor conținute în acest document. Utilizatorul este unicul 

răspunzător pentru a stabili adecvarea finală a oricărui material. Toate materialele pot prezenta riscuri 

necunoscute și trebuie utilizate cu grijă. Ele nu constituie o garanție contractuală a proprietăților produsului. Ele 

nu trebuie modificate nici transferate altor produse. 

Deși unele pericole sunt descrise în acest document, nu putem garanta că acestea sunt singurele pericole 

existente. 

 


