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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 
Fișă tehnică de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) Anexa II 

MCW-296 SC   
Data reviziurii 21 februarie 2019 Versiunea 4.01 Nr. produsFNG56820-M 

Data publicării 21 februarie 2019 R-6289-EU 7797010 MCW-296 SC 
 

Secţiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A 
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII 

1.1. Element de identificare a produsului   
 

MCW-296 SC - PHOENIX 
Sinonime Folpet 500 SC 

Substanţă pură/amestec Amestec 
 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate   
 

Utilizare recomandată Fungicid 
Utilizări nerecomandate Nu există informaţii disponibile 

 
1.3. Detalii privind furnizorul fişei tehnice de securitate   

 

Adresa furnizorului ADAMA Makhteshim 
Ltd PO Box 60 
Beer Sheva 8410001 Israel 

 

 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi 

 
Adresă de email SDS@ADAMA.COM 

 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență   

 

Linie telefonică de urgență pentru Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică: 021 318 36 06 
(linie directă) sau 021 318 36 20, interior 235 (Luni-Vineri, 8.00-15.00). 
Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca nr. 8, sector 1, Bucuresti, Nr. Tel. apelabil permanent: 021 5992300, int. 291, e-
mail: spital@urgentafloreasca.ro 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Str. Prof. Dr. G. Marinescu nr. 50, Tg. Mures, Jud. Mures, 
Nr. Tel. apelabil permanent: 212111, 211292, 217235,m e-mail: secretariat@spitjudms.ro 
 

Secţiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 
 

Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Sensibilizare cutanată Categoria 1 - (H317) 
Efecte cancerigene Categoria 2 - (H351) 
Toxicitate acvatică acută Categoria 1 - (H400) 
Periculos pentru mediul 
acvatic - Pericol cronic 

Categoria 1 - (H410) 

 

2.2. Elemente pentru etichetă   
 

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] 

mailto:spital@urgentafloreasca.ro
mailto:secretariat@spitjudms.ro


Pagina 2 / 9 

MCW-296 SC - FNG56820-M Data revizuirii 21 februarie 2019 
 

 

 

Pictograme de pericol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuvinte de avertizare Avertisment 

 
Fraze de pericol H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
 H351 - Susceptibil de a provoca cancer. 

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 
Fraze de precauţie P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. 
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de 
protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.   
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. 
P501 - Eliminarea conținutului/containerului se va face la o unitate autorizată de eliminare a 
deșeurilor 

 
Fraze de pericol specifice ale UE EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, respectați instrucţiunile 

de utilizare. 
 

Fraze suplimentare PPP SP1 - Nu contaminați apa cu produsul sau cu recipientul său (Nu curățați echipamentele 
de aplicare în apropierea apelor de suprafață / Evitați contaminarea prin deversarea în 
canalizările din cadrul fermelor și a drumurilor) 

 
2.3. Alte pericole   

Nu există informații disponibile 
 

 

Secţiunea 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII REFERITOARE LA INGREDIENTE 
 

3.2 Amestec   
 

Denumirea 
chimică 

Greutate-% Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Clasificare în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 

1272/2008 [CLP] 

Factor M Număr de 
înregistrare 

REACH 

Folpet 38-42 133-07-3 205-088-6 613-045-00-1 Toxicitate acută 4 (H332) 
Iritant ochi 2 (H319)  

Sens cutanată 1 (H317) 
Carc. 2 (H351) 

Toxicitate acvatică acută 
1(H400) 

 

 
 
 
 

M=10 

- 

Acid 
alchilnaftalensulfonic

, polimer cu 
formaldehidă, sare 

de sodiu 

3,5-5 68425-94-5 614-476-8 - Iritant ochi 2 (H319)  - 

Acid fumaric 1-1,5 110-17-8 203-743-0 607-146-00-X Iritant ochi 2 (H319)  - 

metenamină 0,5-1 100-97-0 202-905-8 612-101-00-2 Sol. inflamabilă 2 (H228) 
Sens. cutanată 1 (H317) 

 - 

1,2-Benzisotiazolin-3-
onă 

<0,1 2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 Toxicitate acută 4 (H302) 
Iritant piele 2 (H315) 

Leziuni oculare 1 (H318) 
Sens. cutanată 1 (H317) 
Toxicitate acvatică acută 

1(H400) 

 - 

 

Textul integral al frazelor H- și EUH-: consultaţi secțiunea 16 

 

Secţiunea 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
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4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor   
 

Recomandări generale În caz de accidentare sau vătămare, solicitați, de urgență, asistență medicală (prezentați 
instrucțiunile de utilizare sau fișa tehnică de securitate, dacă este posibil). Persoana care 
acordă primul ajutor: Acordați atenție auto-protecției! 

 
Inhalare Transportați persoana la aer curat. În cazul în care respirația este neregulată sau 

persoana vătămată nu mai respiră, aplicați respirația artificială. Solicitaţi asistenţă 
medicală. 

 
În caz de contact cu pielea Spălaţi imediat toate zonele afectate cu apă din abundență și săpun, în timp ce 

îndepărtaţi îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Dacă este necesar, 
consultați un medic. 

 
În caz de contact cu ochii Spălaţi imediat cu apă din abundenţă. După spălarea inițială, îndepărtați lentilele de 

contact, dacă există, și continuați să spălați timp de cel puțin 15 minute. Ţineţi ochii larg 
deschişi în timp ce clătiți. Dacă simptomele persistă, consultaţi un medic. 

 
Ingestie Clătiți gura. Beți apă multă. Dacă simptomele persistă, consultaţi un medic. 

 
Auto-protecția persoanei care acordă primul ajutor Folosiți echipament individual de protecție adecvat. 

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

 

Simptome Nu se cunosc 
 

4.3. Indicații privind asistența medicală imediată și tratamentele speciale necesare   
 

Notă către medici  Tratament simptomatic. 
 

Secţiunea 5: MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor   
 

Mijloace corespunzătoare de stingere a incendiilor 
Utilizaţi măsurile de stingere a incendiilor adecvate pentru împrejurările locale şi mediul înconjurător. 

 
Mijloace necorespunzătoare de stingere a incendiilor 
Nu există informații disponibile. 

 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză   

 

Nu se cunosc pericole specifice. 
 

5.3. Recomandări destinate pompierilor   
 

În caz de incendiu, purtați aparate de respirație autonome. 
În caz de incendiu și/sau explozie, nu inspirați fumul degajat. 

 

Secţiunea 6: MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă   
 

Precauţii personale 
Folosiți echipamente de protecție personală conform cerințelor. 

 
Pentru personalul care intervine în situații de urgență 
Utilizați echipamentul individual de protecție recomandat în Secțiunea 8. 

 
6.2. Precauţii pentru protecția mediului înconjurător   

 

Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise. Nu eliminați substanța în apele de suprafață sau în 
sistemul de canalizare. 
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6.3. Metode și materiale pentru izolarea și curățarea produsului deversat accidental   
 

Se va curăța prin metode mecanice și se va introduce în containere adecvate, în vederea eliminării ulterioare ca deșeu pericu los. 
 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni   
 

Alte informații 
A se vedea, de asemenea, secțiunile 8.13. 

 

Secţiunea 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA 
 

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranţă   
 

Recomandări privind manipularea în condiții de siguranţă 
Folosiți echipamente de protecție personală conform cerințelor. Evitaţi contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Spălați 
îmbrăcămintea contaminată înainte de a o îmbrăca din nou. Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul. Nu 
mâncaţi, beţi sau fumaţi în timpul utilizării acestui produs. 

 
Aspecte generale privind igiena 
Evitaţi să consumaţi alimente sau lichide şi nu fumați în timpul utilizării produsului. Spălați îmbrăcămintea contaminată îna inte de a o 
îmbrăca din nou. 

 
7.2. Condiții pentru depozitarea în siguranţă, inclusiv eventualele incompatibilități   

 

Păstraţi containerele închise ermetic într-un spațiu uscat, bine ventilat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)   
 

Metode de management al riscului (RMM) 
Informațiile necesare sunt incluse în prezenta fișă tehnică de securitate. 

 

Secţiunea 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ 

8.1. Parametri de control   
 

Denumirea chimică Austria Elveţia Polonia Norvegia Irlanda 

metenamină 100-97-0   TWA: 4 mg/m3 TWA: 3 mg/m3 

STEL: 6 mg/m3 

 

 

8.2. Controlul expunerii   
 

Măsuri tehnice de control Asigurați o ventilație corespunzătoare, în special în spațiile închise. 
 

Echipament individual de protecţie 
Protecția ochilor/a feței Ochelari de protecţie cu etanşare 

 
Protecţia mâinilor Mănuşi de protecţie din plastic sau cauciuc. 

 
Protecţia corpului Îmbrăcăminte de protecţie adecvată. 

 
Protecția căilor respiratorii În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie corespunzător. 

 
Aspecte generale privind igienă În timpul utilizării produsului evitaţi să consumaţi alimente sau lichide şi nu fumați. Spălați 

îmbrăcămintea contaminată înainte de a o îmbrăca din nou. 
 

Controlul expunerii mediului Nu permiteţi scurgerea produsului în canalizare, în sol sau în cursurile de apă. 
 

Secţiunea 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 
 

9.1. Informații referitoare la proprietățile fizice și chimice de bază   
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Proprietăţi Valori Metodă Observaţii 

Aspect 

Stare fizică :  lichid 
Culoare :  alb bej 
Miros :  Uşor organic 
Prag de sensibilitate al mirosului :  Nu există date disponibile 
pH :  4,5-6 CIPAC MT 75,3 soluţie (1 %) 
Punct de topire/punct de îngheț °C :   Nu există date disponibile 

Punct de fierbere/ interval de fierbere °C :  Nu există date disponibile 

Punct de aprindere °C :   >80 EEC A.9 

Viteza de evaporare :  Nu se aplică 
Inflamabilitate (solid, gaz) :  Nu se aplică 
Limita superioară/inferioară 
de inflamabilitate sau de 
explozie 

:  Nu există date disponibile 

Presiunea vaporilor kPa :  Nu există date disponibile 
Densitatea vaporilor :  Nu există date disponibile 
Densitatea relativă :  1,24-1,28 EEC A.3 22 °C 
Solubilitate(-tăți)mg/l :   ---- Nu se aplică 

Coeficient de partiție 
(n-octanol-apă) Log Pow 

: Pentru informații suplimentare, 
consultați Secțiunea 12. 

Temperatura de autoaprindere°C :   >400 EEC A.15 

Temperatura de descompunere°C :  Nu există date disponibile 

Vâscozitate cinematică mm2/s 40 °C :   1500 CIPAC MT 114 

Proprietăți explozive :  Nu este explozibil. 
Proprietăți oxidante :  Nu este oxidant. 

 

9.2. Alte informații   
Densitatea aparentă g/ml : 

Tensiunea de suprafaţă mN/m :  ---- Nu există date disponibile. 
 

Secţiunea 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 

10.1.Reactivitate   
 

Nu există date disponibile. 
 

10.2.Stabilitatea chimică   
 

Stabil în condiții normale. 
 

10.3.Posibilitatea unor reacții periculoase   
 

Nu există în condiții normale de utilizare. 
 

10.4.Condiții de evitat   
 

Căldură, flăcări şi scântei. 
 

10.5.Materialele incompatibile   
 

Nu există informații disponibile. 
 

10.6.Produși de descompunere periculoși   
 

Nici unul în condiții normale de utilizare. 
 

Secţiunea 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE 
 
11.1. Informații privind efectele toxicologice   

 

Toxicitate acută 



Pagina 6 / 9 

MCW-296 SC - FNG56820-M Data revizuirii 21 februarie 2019  

 

 
 
Cale orală LD50 mg/kg  
Cutanată LD50 mg/kg  
Inhalare LC50 mg/l/4h 
Coroziune/iritare cutanată 
Leziuni grave/iritații ale ochilor 
Sensibilizare respiratorie/ cutanată 

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Valori   
>5000 
>2000 
>5,28 

Neiritant pentru piele Neiritant 
pentru ochi Sensibilizator 
cutanat 

Specii   
Şobolan 
Şobolan 
Şobolan 
Iepure  
Iepure 
Şoarece 

Metoda   
OECD 401 
OECD 402 
OECD 403 
OECD 404 
OECD 405 
LLNA OECD 429 

Observaţii   

Toxicitate cronică      

Mutagenitatea celulelor germinale 
Denumirea chimică 

     

Folpet : Neclasificat    

Efect cancerigen 
Denumirea chimică 

.     

Folpet : Susceptibil de a provoca cancer    

Toxicitatea pentru reproducere.      
Denumirea chimică      
Folpet :  Nu este toxic pentru sistemul reproducător 

 
STOT - expunere unică: 
Denumirea chimică 

Folpet :  Nu există date disponibile 
 

STOT - expunere repetată 
Denumirea chimică 

Folpet :  Nu există date disponibile 
 

Risc de inhalare 
Denumirea chimică 

Folpet :  Nu există date disponibile 
 

Secţiunea 12: INFORMAȚII CU REFERIRE LA MEDIU 
 

12.1.Toxicitate   
 

Toxicitate acvatică 
 

Toxicitate acută Valori Specii Metodă Observaţii   
Peşte 96 de ore LC50 mg/l :   0,017 Oncorhynchus 

mykiss (păstrăvul curcubeu) 
OECD 203 

Crustacee 48 de ore EC50 mg/l :    3,9 Daphnia magna OECD 202 
Alge 72 de ore EC50 mg/l :    48,4 Scenedesmus 

subspicatus 
OECD 201 

Alte plante EC50 mg/l : Nu există date disponibile. 
 

Toxicitate terestră  

Păsări Cale orală LD50 mg/kg 
Denumire chimică 

Folpet :  >2510 Prepeliţa de Virginia EPA 71-1 
 

Albine Cale orală LD50 μg/albină 
Denumirea chimică 

Folpet :  >236 EPPO 170 (1992) 

 
12.2.Persistență și degradabilitate   

 

Degradare abiotică Valori Metodă Observaţii 
Apă DT50 de zile 
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Denumirea chimică 

Folpet :  <0,05 OCDE 111 pH 7 
 

Sol DT50 de zile 
Denumirea chimică 

Folpet :  4,3 SETAC 25° C 
 

 
Biodegradare 
Denumirea chimică 

Folpet :  Uşor biodegradabil OCDE 301 B 
 

12.3.Potențialul de bioacumulare   
 

Coeficient de partiție 
(n-octanol-apă) Log Pow 
Denumirea chimică 

Valori Metodă Observaţii   

Folpet :  3,017 20 ° C 
 

 
Factorul de bioconcentrare (BCF) 
Denumirea chimică 

Folpet :  56 OCDE 305E 
 

12.4.Mobilitate în sol   
 

Adsorbția/desorbția Valori Metodă   
Denumirea chimică 

Observaţii   

Folpet :  304 Koc 
 

12.5.Rezultatele evaluării PBT şi vPvB   
Componentele din această formulă nu îndeplinesc criteriile de clasificare ca PBT sau vPvB 

 
12.6.Alte efecte adverse   

 

Nu există informații disponibile 
 

Secţiunea 13: ASPECTE PRIVIND ELIMINAREA 
 

13.1. Metode de prelucrare a deşeurilor   
 

Deşeuri din 
reziduuri/produse neutilizate 

Eliminarea se va realiza în conformitate cu legislaţia și reglementările regionale, naționale și 
locale în vigoare. 

 

Ambalaje contaminate   Eliminarea sau reutilizarea necorespunzătoare a acestui recipient poate fi periculoasă și 
ilegală. 

 
Alte informații Codurile de deșeu trebuie atribuite de utilizator în funcţie de aplicația pentru care este 

utilizat produsul. 
 

Secţiunea 14: INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL 
 

 
IMDG/IMO   
14.1 Nr./ID ONU* 3082 
14.2 Denumire oficială pentru transport SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (Folpet) 
14.3 Clasa de pericol 9 
14.4 Grup de ambalare III 
14.5 Poluant marin  Da  
14.6 Precauţii speciale pentru utilizator 

 
RID/ADR   
14.1 Nr./ID ONU* 3082 
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14.2 Denumire oficială pentru transport SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (Folpet) 
14.3 Clasa de pericol 9 
14.4 Grup de ambalare III 
14.5 Periculos pentru mediu Da 
14.6 Precauţii speciale pentru utilizator 
14.7 Cod de restricție tunel - 

 
ICAO / IATA   
14.1 Nr./ID ONU* 3082 
14.2 Denumire oficială pentru transport SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.O.S. (Folpet) 
14.3 Clasa de pericol 9 
14.4 Grup de ambalare III 
14.5 Periculos pentru mediu Da 
14.6 Precauţii speciale pentru utilizator 
14.7 Transport în vrac conform  Nu se aplică 
Anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Notă: ONU 3077 & 3082 - Aceste produse pot fi transportate ca mărfuri nepericuloase în conformitate cu dispozițiile speciale 
ale Codului IMDG 2.10.2.7; ADR SP375 și ICAO/IATA A197 atunci când sunt ambalate într-un ambalaj unic sau interior de până 
la 5L pentru lichide sau de 5 kg sau mai puțin pentru solide. 

 
 

Secţiunea 15: INFORMAȚII PRIVIND CADRUL NORMATIV 
 

15.1.Reglementări/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice pentru substanța sau amestecul în 
cauză   

 

 

15.2.Evaluarea securităţii substanțelor chimice   
Nu este necesară o evaluare a securității chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Evaluarea riscului a fost 
efectuată în conformitate cu Directiva (CE) nr. 91/414 sau cu Reglementarea (CE) nr. 1107/2009. 

 

Secţiunea 16: ALTE INFORMAȚII 
 

Textul complet al Declarațiilor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3 
H228 - Solid inflamabil.  
H315 -  Provoacă iritarea pielii. 
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H332 -  Nociv în caz de inhalare. 
H351 - Susceptibil de a provoca cancer, în caz de inhalare  
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung 

 

Lista de acronime 
ADR - Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase 
ADN - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare 
Număr CAS - Număr serviciu de catalogare a substanțelor chimice (Chemical Abstract Service) 
Număr CE - numărul EINECS şi ELINCS 
EINECS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață  
ELINCS - Lista europeană a substanţelor chimice notificate 
IATA - Asociația Internațională de Transport Aerian 
ICAO-TI - Instrucțiuni tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase  
IMDG - Codul maritim internațional pentru mărfurile periculoase 



Pagina 9 / 9 

MCW-296 SC - FNG56820-M Data revizuirii 21 februarie 2019  

 

 

LC50 - Concentrația letală pentru 50% din populația test 
LD50 - Doza letală pentru 50% din populaţia test (Doza letală medie) 
OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică  
PBT - Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică 
RID - Regulamentul internațional privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferată  
STOT -  Toxicitatea specifică pentru organele țintă 
vPvB - Foarte persistent şi foarte bioacumulativ 

Prezenta fișă tehnică de securitate a materialelor respectă cerințele Regulamentului (CE) nr. 1907/2006  

Notă revizuire Modificările efectuate asupra ultimei versiuni sunt marcate cu acest semn ***.  

Declinarea responsabilității 

 

Informațiile furnizate în prezenta fișă tehnică de securitate sunt corecte conform informaţiilor şi datelor cunoscute de 
compania noastră la data publicării. Informațiile furnizate reprezintă îndrumări pentru manipularea, utilizarea, prelucrarea, 
stocarea, transportul, eliminarea și dispersarea produsului în condiții de siguranţă şi nu vor fi considerate drept o garanţie 
sau o specificație privind calitatea produsului. Informațiile se referă strict la substanţa specifică desemnată şi nu sunt 
valabile pentru substanţele folosite în combinație cu orice alte substanţe sau în orice alt proces, cu excepția cazului în 
care acest lucru este specificat în fişă. 

 
Sfârșitul fișei tehnice de securitate 


