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Secţiunea 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii
1.1. Element de identificare a produsului
Nume produs: RAPSIN
Cod produs: UK0086
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizarea substanţei/amestecului: Un micronutrient în suspensie pentru utilizare în agricultură.
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Nume companie:
Headland Agrochemicals
Rectors Lane
Pentre
Deeside
Flintshire
CH5 2DH
United Kingdom
Tel.: +44(0)1244 537370
Fax: +44(0)1244 532097
Email: enquiry@headlandgroup.com
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă
Biroul Regional Sanitar International RSI si Informare Toxicologica, Bucuresti
Tel. +40 21 318 36 06, Institutul National de Sanatate Publica, Str. Dr. Leonte , nr. 1-3 sect 5

Secţiunea 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului
Clasificare conform CHIP: N: R51/53
Clasificare conform CLP: * Cronic pentru mediul acvatic, Categoria 2: H411; Iritant pentru piele,
Categoria 2: H315
Cele mai semnificative efecte adverse: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
2.2. Elemente pentru etichetă
Elemente de etichetare conform CLP:
Fraze de pericol:
* H315: Provoacă iritarea pielii.
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Cuvinte de avertizare: * Avertizare
Pictograme de pericol: * GHS07: Semnul exclamării
GHS09: Mediu
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Fraze de precauţie:

* P264: Spălaţi-vă bine pe mâini după manipulare.
P273: Evitaţi eliberarea în mediu.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament
de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P302+352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun
P332+313: În caz de iritate a pielii: Consultaţi medicul.
P501: Eliminaţi conţinuturile/containerul la o unitate/companie de
eliminare a deşeurilor periculoase.
Elemente de etichetare conform CHIP:
Simboluri pentru pericole: Periculos pentru mediu.

Fraze de risc:
R51/53: Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse
pe termen lung asupra mediului acvatic.
Fraze de securitate:
S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S13: A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale.
S23: A nu inspira.
S37/39: A se purta mănuşi de protecţie corespunzătoare şi a se proteja
corespunzător ochii/faţa.
S61: A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucţiunile
speciale/fişa tehnică de securitate.
2.3. Alte pericole
PBT: Acest produs nu este identificat ca substanţă PBT.

Secțiunea 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii
3.2. Amestecuri
Ingrediente periculoase:
PULBERE DE SULF
EINECS
231-722-6

CAS
7704-34-9

Clasificare CHIP
Xi:R38

Clasificare CLP
Iritant pt. piele 2:
H315

Procent
10-30%

OXID DE ZINC
-

1314-13-2

N: R50/53

Cronic pt. mediul
acvatic 1: H410;
Acut pentru
mediul acvatic 1:
H400

5-10%

ETILENGLICOL
203-473-3

107-21-1

Xn: R22

Tox. Acută 4:
H302

1-5%
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Secțiunea 4: Măsuri de prim ajutor
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor
Contactul cu pielea: * Îndepărtaţi imediat toată îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată, dacă
acestea nu sunt lipite de piele. A se spăla imediat cu multă apă şi săpun. Mergeţi la spital dacă există
arsuri sau simptome de intoxicaţie.
Contactul cu ochii: A se clăti ochii cu apă de la robinet timp de 15 minute.
Ingerare: A se clăti gura cu apă.
Inhalare: A se îndepărta victima din zona de expunere, asigurând propria siguranţă în acelaşi timp.
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Contactul cu pielea: Se poate produce o iritare şi înroşire la locul de contact.
Contactul cu ochii: Pot apărea iritarea şi înroşirea.
Ingerare: Se poate produce iritarea gâtului.
Inhalare: Fără simptome.
Efecte întârziate/imediate: Pot apărea efecte imediate după expunere de scurtă durată.
4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Tratament imediat / special: Nu se aplică.

Secțiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor
Medii de stingere: A se utiliza agenţi de stingere adecvaţi condiţiilor incendiului în care sunteţi
implicat. A se utiliza pulverizarea cu apă pentru răcirea recipientelor.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Pericole la expunere: În arderi emană vapori toxici.
5.3. Recomandări destinate pompierilor
Recomandări dest. pompierilor: A se purta aparat autonom de respirat. A se purta îmbrăcăminte de
protecţie pentru a evita contactul cu pielea şi ochii.

Secțiunea 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Precauţii personale: A se consulta secţiunea 8 din FDS pentru detalii privind protecţia personală. A se
întoarce recipientele cu scurgeri cu partea de scurgere în sus pentru a preveni evacuarea lichidului. A
se marca zona contaminată cu semne şi a se preveni accesul personalului neautorizat.
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător
Precauţii pentru mediu: A nu se elimina în canale de scurgere sau râuri. A se izola scurgerile prin
îngrădire cu incinte de protecţie. Dispersarea accidentală în cursurile de apă trebuie anunţată la
organul de reglementare adecvat.
6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie
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Proceduri de curăţare: A se absorbi în pământ sau nisip uscat. A se transfera într-un recipient care
poate fi închis şi etichetat pentru eliminarea printr-o metodă potrivită. Consultaţi secţiunea 13 din
FDS pentru metoda corespunzătoare de eliminare.
6.4. Trimiteri către alte secţiuni
Trimiteri către alte secţiuni: Vezi secţiunea 8 din FDS. Consultaţi secţiunea 13 din FDS.

Secțiunea 7: Manipularea şi depozitarea
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
Cerinţe pentru manipulare: *Evitaţi contactul direct cu substanţa.
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Condiţii de depozitare: A se depozita într-un spaţiu rece, bine ventilat. A se menţine recipientul bine
închis. Podeaua camerei de depozitare trebuie să fie impermeabilă pentru a preveni scurgerea
lichidelor. Depozitaţi la temperaturi de peste 5°C.
7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Utilizare finală specifică: Nu sunt disponibile date.
Secțiunea 8: Controale ale expunerii/protecţia personală
8.1. Parametri de control
Ingrediente periculoase:
OXID DE ZINC
Limitele de expunere la locul de muncă:
Statul
TWA 8 ore
UK
5 mg/m3
ETILENGLICOL
UK

52 mg/m3
(vapori)

15 min. STEL
10 mg/m3
104 mg/m3
(vapori)

Praf respirabil
TWA 8 ore:

-

15 min. STEL

-

8.1. Valori DNEL/PNEC
DNEL/PNEC Nu se aplică
8.2. Controale ale expunerii
Măsuri inginereşti: Podeaua camerei de depozitare trebuie să fie impermeabilă pentru a preveni
scurgerea lichidelor.
Protecţia aparatului respirator: Nu este necesară protecţia aparatului respirator.
Protecţia mâinilor: Mănuşi de protecţie.
Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie.
Protecţia pielii: Îmbrăcăminte de protecţie.
Protecţia mediului: Consultaţi legislaţia specifică din statul membru pentru cerinţele din baza
legislaţiei comunitare de mediu.

-
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Secțiunea 9: Proprietăţile fizice şi chimice
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
Stare: Lichid
Culoare: Bej
Miros: Miros puţin perceptibil
Oxidare: Neoxidabil (conform criteriilor CE)
Solubilitate în apă: Miscibil
Densitatea relativă: Aprox. 1,45

pH: 8,0 – 9,0

9.2. Alte informaţii
Alte informaţii: Nu se aplică.
Secțiunea 10: Stabilitate şi reactivitate
10.1. Reactivitate
Reactivitate: Stabil in condiţiile de transport sau de stocare recomandate.
10.2. Stabilitate chimică
Stabilitate chimică: Stabil în condiţii normale.
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase
Reacţii periculoase: Reacţiile periculoase nu se vor produce in condiţii normale de transport sau
depozitare. Descompunerea se poate produce în urma expunerii la condiţiile sau materialele
prezentate mai jos.
10.4. Condiţii de evitat
Condiţii care trebuie evitate: Căldură.
10.5. Materiale incompatibile
Materiale care trebuie evitate: Agenţi oxidanţi puternici. Acizi puternici.
10.6. Produşi de descompunere periculoşi
Produse de desc. peric: În arderi emană vapori toxici.

Secțiunea 11: Informaţii toxicologice

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice
Ingrediente periculoase:
OXID DE ZINC
IPR
RAT
ORL
MUS
ETILENGLICOL
IVN
RAT
ORL
MUS
ORL
RAT

LD50
LD50

240
7950

mg/kg
mg/kg

LD50
LD50
LD50

3260
5500
4700

mg/kg
mg/kg
mg/kg
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Valoarea (valorile) toxicităţii: Nu se aplică.
Simptome / căi de expunere
Contactul cu pielea: Se poate produce o iritare şi înroşire la locul de contact.
Contactul cu ochii: Pot apărea iritarea şi înroşirea.
Ingerare: Se poate produce iritarea gâtului.
Inhalare: Fără simptome.
Efecte întârziate/imediate: Pot apărea efecte imediate după expunere de scurtă durată.

Secțiunea 12: Informaţii ecologice
12.1. Toxicitate
Valoarea ecotoxicităţii:
Specia
ALGE
PEŞTE ZEBRĂ (Danio rerio)
Daphnia magna

Test
72H IC50
96H LC50
48H EC50

2,8
29,8
55,0

Valoare

mg/l
mg/l
mg/l

Unităţi

12.2. Persistenţă şi degradabilitate
Persistenţă şi degradabilitate: Nu se aplică.
12.3. Potenţial de bioacumulare
Potenţial de bioacumulare: Nu se aplică.
12.4. Mobilitate în sol
Mobilitate: Nu se aplică.
12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
Identificarea PBT: Acest produs nu este identificat ca substanţă PBT.
12.6. Alte efecte adverse
Alte efecte adverse: Toxic pentru organismele acvatice.

Secțiunea 13: Consideraţii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor
Operaţiunile de eliminare: A se transfera într-un recipient potrivit şi a se pregăti pentru colectarea
de către o companie specializată în dezafectarea deşeurilor.
Eliminarea ambalajului: A se elimina într-un depozit de deşeuri reglementat sau prin altă metodă
pentru deşeurile periculoase sau toxice.
NB: Utilizatorul trebuie să fie conştient de posibila existenţă a reglementărilor regionale sau
naţionale privind eliminarea deşeurilor.

Secțiunea 14: Informaţii referitoare la transport
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14.1. Numărul ONU
Nr. ONU: UN3082
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Denumire pentru transport: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. (ZINK
OXIDE)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Clasă de transport: 9
14.4. Grupul de ambalare
Grupul de ambalare: III
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
Periculos pentru mediu: Da

Poluant marin: Nu

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori
Precauţii speciale: Nu necesită măsuri de precauţie speciale.
14.7. Transport în vrac, conform Anexei II din MARPOL 73/78 şi Codul IBC
Transport în vrac: Produsul nu este transportat în cisterne.

Secțiunea 15: Informaţii de reglementare
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice pentru
substanţă sau amestec
Regulamente specifice: Nu se aplică.
15.2. Evaluarea securităţii chimice
Evaluarea securităţii chimice: Furnizorul nu a efectuat o evaluare a siguranţei chimice a substanţei
sau amestecului.

Secțiunea 16: Alte informaţii
Alte informaţii
Alte informaţii: Această Fişă cu date de siguranţă este elaborată în conformitate cu Regulamentul Nr.
453/2010 al Comisiei (UE).
* indică textul din FDS care a fost modificat de la ultima revizuire.
Fraze folosite în s.2 şi 3:

H302: Nociv în caz de înghiţire.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
R22: Nociv prin înghiţire.
R38: Iritant pentru piele.
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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.
Precizări legale: Informaţiile de mai sus sunt considerate corecte dar nu pretindem că sunt complete
şi vor fi utilizate numai ca referinţă. Această companie nu va fi făcută responsabilă pentru pagubele
rezultate în urma manipulării sau a contactului cu produsul de mai sus.
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