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1. VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMUMA IDENTIFIKĀCIJA 
Preparāta identifikācija INDOREX SPRAY 250ML VDE 
  
Preparāta lietošana: Apkārtējās vides insekticīds blusu kontrolei 
  
Izskats Tvertne zem spiediena, 250 ml 
  
Kods 302954 
  
Ražotājs/piegādātājs: VIRBAC Laboratories 

B.P. 27 
F-06511 Carros 
Francija 

  
Papildu informācija pieejama no Datu bāzes nodaļa 

Tālr.: +33 (4) 92 08 71 00 / +33 (4) 92 08 72 00 
Fakss: +33 (4) 92 08 71 65 
Atbildīgās personas e-pasta adrese: gbourget@virbac.fr 

  
Tālruņa numurs ārkārtas gadījumā Apvienotā Karaliste - Nacionālā saindēšanās informācijas dienesta tālrunis: 44 / 191 22 5131 

Beļģija - Centre Antipoisons Tālr.: 070 / 245.245 
Francija - NANCY: Tālr.: 03.83.32.36.36 B - Centre Antipoisons Tālr.: 070/245.245 

2. RISKU IDENTIFIKĀCIJA 
Visbūtiskākie riski: Ārkārtīgi uzliesmojošs: lietojot var veidot uzliesmojošu tvaiku/gaisa maisījumu 

Tvertne zem spiediena: karsēšana var izraisīt eksploziju 
Nelietojiet šo produktu, ja ir zināms jutīgums pret permetrīnu, citiem piretroīdiem un piretrīniem. 

  
Specifiski riski Neieelpot – Nelietot cilvēku, kas cieš no astmas, tuvumā 

Neizsmidzināt acīs vai to tuvumā 
Toksisks vēžveidīgajiem un ūdens organismiem 

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
Sastāvdaļas, kas rada veselības apdraudējumu 

CAS Nr. 64742-49-0 
CE Nr.: 265-151-9 

Izoheksāns 
F Xn N ; R: 11-38- 51/53 – 65- 67 

Konc. (masas %/aktīvais šķīdums): 
50% ≤ C ≤ 100% 

   

CAS Nr.: 51-03-6 
CE Nr.: 200-076-7 

Piperonila butoksīds 
N ; R: 51/53 

Konc. (masas %): 1% ≤ C ≤ .5% 

 

Id Nr.: 613-058-00-2 
CAS Nr.: 52645-53-1 
CE Nr.: 258-067-9 

3-(2,2- dihlorvinil)-2,2-fenoksibenzila 
dimetilciklopropānkarboksilāts, permetrīns 

Konc. (masas %): 0.25 ≤ C ≤ 1% 

  
Xn - N ; R 20/22-43-50/53 

CAS Nr.: 124-38-9 
CE Nr.: 204-696-9 

OGĻSKĀBĀ GĀZE 
TLV TWA mg: 9000.00000 * TLV TWA ppm:  
5000.0000 
TLV STEL mg: 54000.000 * TLV STEL ppm: 
30000.000 

Konc. (masas %): C ≤ 15% 
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4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 
Vispārēji ieteikumi ŠAUBU GADĪJUMĀ VAI ARĪ JA SIMPTOMI NEPĀRIET, NEKAVĒJOTIES VĒRSTIES PIE ĀRSTA 

UN PARĀDĪT ETIĶETI 
  
Ieelpošana: Nejaušas putekļu ieelpošanas gadījumā nogādājiet cietušo svaigā gaisā 

Mākslīgā elpināšana un/vai skābeklis, ja nepieciešams. Meklēt medicīnisko palīdzību. 
  
Saskare ar ādu: Novilkt nosmērēto apģērbu. Nekavējoties mazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Skalot zem ūdens vismaz 

15 minūtes. Meklēt medicīnisko palīdzību. 
  
Saskare ar acīm: Ir jāizņem kontaktlēcas. Skalot acis ar lielu daudzumu tīra ūdens vismaz 15 minūtes, turot plakstiņus 

atvērtus, un meklēt medicīnisko palīdzību. 
  
Norīšana: Norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu un parādiet ārstam iepakojumu vai etiķeti. 

Nemēģiniet izraisīt vemšanu 

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 
Piemēroti dzēšanas līdzekļi: Pulveris, putas, un izkliedēta ūdens strūkla, oglekļa dioksīds (CO2), atkarībā no apkārtējiem 

materiāliem un uguns 
  
Ugunsdzēšanas līdzekļi, ko drošības 
apsvērumu dēļ nedrīkst lietot 

Nelietojiet koncentrētu ūdens strūklu 

  
Specifiskas metodes Nepieļaujiet nepiederošu un neaizsargātu cilvēku klātbūtni. Neieejiet ugunsgrēka zonā bez 

piemērotiem aizsardzības līdzekļiem. Dzēsiet uguni, izmantojot aizsegu. 
Ja iespējams un nav bīstami, atdzesējiet sakarsušās tvertnes ar izkliedētu ūdens strūklu. Neļaut 
uguns dzēšanas notekūdeņiem nonākt kanalizācijā vai ūdenstecēs. 

  
Specifiska ugunsbīstamība: Sadalīšanās produkti var būt bīstami veselībai. Neieelpot tvaikus. 

Uzmanieties no eksplozijas riska: Karstums var radīt pārspiedienu un noslēgto tvertņu pārsprāgšanu 
  
Īpaši aizsardzības līdzekļi Izmantot autonomu elpošanas aparātu un pilnu aizsardzības aprīkojumu. 

6. RĪCĪBA NOPLŪDES GADĪJUMĀ 
Individuālie piesardzības pasākumi Evakuējiet cilvēkus no bīstamās teritorijas. Nepieļaujiet nepiederošu personu klātbūtni. 

Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju. 
Nepieļaujiet aizdegšanās, dzirksteļu un statiskās izlādes avotu klātbūtni. 
Neieelpot izgarojumus. 
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. 
Personām, kas veic noplūdes savākšanu, atkarībā no iedarbības riska nodrošiniet aizsardzības 
aprīkojumu (brilles, cimdus, kombinezonus, autonomos elpošanas aparātus) 

  
Vides aizsardzības piesardzības 
pasākumi 

Nepieļaut nonākšanu kanalizācijā vai ūdenstecēs. 
Ja produkts nonāk kanalizācijā vai ūdenstecēs, nekavējoties par to jāinformē atbildīgā iestāde. 

  
Savākšanas metodes: Ierobežojiet un savāciet noplūdi ar neuzliesmojošu, inertu, absorbējošu materiālu (smiltīm, zemi). 

Ievietojiet piemērotā tvertnē un likvidējiet atbilstoši ar atkritumu apsaimniekošanas prasībām. (Skatīt 
13. nodaļu) Tvertnes zem spiediena ir jānodod iznīcināšanai specializētos centros. 

7. PĀRVIETOŠANA UN GLABĀŠANA 
Apiešanās  

- Piesardzības pasākumi: - Nelietojiet šo produktu, ja ir zināms jutīgums pret permetrīnu, citiem piretroīdiem un piretrīniem. 
- Izvairieties no ilgstošas saskares. 
- Produkta lietošanas laikā neēst, nesmēķēt un nedzert. 
- Neieelpot izsmidzināto aerosolu. 
- Izvairīties no saskares ar ādu vai acīm. 
- Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas un ādu, kas nonākusi saskarē ar produktu. 
- Neizsmidzināt atklātas liesmas, kvēlojoša materiāla vai siltuma avotu tuvumā. 
- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet produkta etiķeti 

- Tehniskās prasības - Nelietot aerosolu vietās, kur atrodas akvāriji. 
- Sargāt no visu veidu atklātas liesmas, uzliesmošanas avotiem un ieslēgta elektriskā aprīkojuma. 
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Nelietot aerosolu vietās, kur atrodas akvāriji. 
Pirms atgriešanās telpā nodrošināt pienācīgu ventilāciju 

  
- Norādījumi par drošu 

lietošanu 
Skatiet norādījumus par lietošanu uz produkta etiķetes. 

  
Uzglabāšana  

- Piesardzības pasākumi: - Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 
- Sargāt no uzliesmošanas avotiem, siltuma, dzirkstelēm un tiešas saules gaismas 

  
- Uzglabāšanas apstākļi Uzglabāt oriģināliesaiņojumā 

Uzglabāšanas temperatūras diapazons (°C): 20 +/- 5 
  

- Nevēlami apstākļi: Nav informācijas 

8. IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 
Iedarbības robežvērtības. Šķīdinātājs (izoheksāns): ogļūdeņražu tvaiki C6-C12: VLE = 150mg/m3 – VME=1000mg/m3 

Oglekļa dioksīds: 
TLV TWA mg: 9000.00000 * TLV TWA ppm: 5000.0000 
TLV STEL mg: 54000.000 * TLV STEL ppm: 30000.000 

  
Individuālie aizsardzības līdzekļi:  

- Elpceļu aizsardzība: Neieelpot izgarojumus. Pirms atgriešanās telpā nodrošināt pienācīgu ventilāciju 
  

- Roku aizsardzība: Nav nepieciešama ieteiktajos lietošanas apstākļos - izvairieties no saskares ar ādu 
  

- Adas un ķermeņa 
aizsardzība: 

Nav nepieciešama ieteiktajos lietošanas apstākļos. 
Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas un ādu, kas nonākusi saskarē ar produktu. 

  
- Acu aizsardzība: Nav nepieciešama ieteiktajos lietošanas apstākļos. Izvairieties no saskares ar acīm. 

Ja pastāv saskares risks, jālieto aizsargbrilles. 
  

Higiēnas pasākumi: Pēc lietošanas nomazgāt rokas un ādu, kas nonākusi saskarē ar produktu. Produkta lietošanas laikā 
neēst, nesmēķēt vai nedzert. 

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
Vispārēja informācija  

- Izskats: Šķidrs šķīdums 
- Smarža: raksturīga 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 
Nevēlami apstākļi Temperatūra virs 30°C 

Nepietiekama ventilācija 
Karstums, dzirksteles, uzliesmošanas avoti, atklāta liesma. 

  
Bīstami sadalīšanās produkti: Ugunsgrēka gadījumā saskare ar sadalīšanās produktiem var būt bīstama. Neelpojiet tvaikus. 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
Vispārēja informācija Par produktu nav pieejama specifiska informācija. 

Toksikoloģiskie dati attiecībā uz izoheksānu: 

Akūta toksicitāte 

- Orāli DL50 (žurka) > 2000 mg/kg  

Toksikoloģiskie dati attiecībā uz permetrīnu: 

Akūta toksicitāte 

Orāli: DL50 (žurka): 430-4000 mg/kg 

Ieelpošana: CL50/žurka: > 685mg/L/24H 
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LD50 caur ādu: LD50/žurka > 2500 mg/kg 

Saskare ar ādu: kairina ādu. Var izraisīt pārejošu tirpšanas vai dedzināšanas sajūta, it īpaši uz sejas. 

Saskare ar acīm: kairina acis. 

Norīšana: neiroloģiski simptomi, piemēram, ataksija, trīcēšana un/vai krampji. 

Toksikoloģiskie dati attiecībā uz piperonila butoksīdu: 

Akūta toksicitāte 
LD50 mutiski (žurka): > 7 000 mg/kg 
LD50 caur ādu (žurka): > 8 000 mg/kg 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
Vispārēja informācija Par produktu nav pieejama specifiska informācija. 

Ekoloģiskie dati attiecībā uz permetrīnu:  

Toksisks ūdens organismiem.  
- Zivis CL50 (96 h) = 1.8 – 5.4 μg / l  
- Dafnijas: LC50/48H: 0.6μg/L  

Toksisks bitēm: DL50 (24h) = 0.02 μg / bite 

Ekotoksicitāte attiecībā uz piperonila butoksīdu 
 Zivis LC50 (96 h) = 6.12 mg/l  
 Bites LC50 > 25 μg / bite  
  
Vides toksicitāte Šis produkts ir insekticīds: neizmetiet to apkārtējā vidē 

Nelietot vietās, kur atrodas akvāriji. 

13. LIKVIDĒŠANAS APSVĒRUMI 
Atkritumi/neizlietoti produkti/netīrais iesaiņojums: Atkritumi, tostarp tukšās tvertnes, ir kontrolēti atkritumi un ir jālikvidē atbilstoši 

pastāvošajiem vietējiem noteikumiem. 
Tvertnes zem spiediena ir jānodod iznīcināšanai specializētos centros. 

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 
Vispārēja informācija: Transportēšana atbilstoši ADR, IMDG, IATA 

Nom spécifique d’expédition: Aérosol 

Pareizs transportēšanas nosaukums: Aerosols 

 
Režīms AUTOPĀRVADĀJUMI JŪRA GAISS 
Regula ADR IMDG IATA 

ANO numurs 1950 1950 1950 
Bīstamības klase 2.1 2.1 2.1 
Apakšrisks    
Klasifikācijas kods 5 F - - 
Iepakojuma grupa    
Iepakojuma instrukcijas ar pasažieriem P204 P003 203 
Iepakojuma instrukcijas kravas lidmašīnās   203 
Drošības paziņojums CEFIC: 20G5F FS: F-D, S-U 10 L 
Ierobežots daudzums LQ2 > 1L Y 611 

15. NORMATĪVA INFORMĀCIJA 
Marķēšana: Saskaņā ar direktīvām 75/324/CEE § 2.2 un 2.3 un 94/1/EK par tvertnēm zem spiediena 

Marķēts saskaņā ar pastāvošajiem marķējuma noteikumiem veterinārajiem medicīnas produktiem 
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Simbols(-i): F+ Ārkārtīgi uzliesmojošs 

Xi: Kairinošs 
N Bīstams apkārtējai videi 

  
R-frāze(-s): R 12 Ārkārtīgi uzliesmojošs 

R38: Kairina ādu 
R50/53: Ļoti toksisks ūdens organismiem un var izraisīt ilgstošu negatīvu iedarbību uz ūdens vidi. 
R67: Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboņus. 

  
S-frāze(-s): S 2 Glabājiet bērniem nepieejamā vietā 

S 23 Neieelpot gāzes/izgarojumus/tvaiku/aerosolu 
S 29 Nepieļaut nonākšanu kanalizācijā 
S35: Nepieļaut nonākšanu apkārtējā vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu 
lapas 
S38: Nepietiekamas ventilācijas gadījumā izmantot piemērotu elpošanas aprīkojumu 
S 46 Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pie ārsta un parādiet šo iepakojumu vai etiķeti 
S 51 Lietot tikai labi vēdinātās telpās. 
Tvertne zem spiediena. Sargāt tvertni no saules stariem un neglabāt temperatūrā, kas pārsniedz 
50°C. Nepārdurt un nededzināt pat pēc lietošanas. 
Neizsmidzināt uz atklātas liesmas, elektroierīcēm vai kvēlojoša materiāla. 
Neglabāt uzliesmošanas avotu tuvumā. Nesmēķēt. 
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Pirms atgriešanās telpā nodrošināt pienācīgu ventilāciju 

16. CITA INFORMĀCIJA 
Svarīgas piezīmes: Šajā datu lapā sniegtās informācijas un ieteikumu pamatā ir mums šobrīd pieejamie dati. 

Lietotājam vienmēr ir jānodrošina pastāvošo normatīvo aktu prasību ievērošana. 
  
Ierobežojumi: Lietot tikai kā insekticīdu. 

Produkts nedrīkst izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kam tas paredzēts. 
  
R-frāze(-s): R11: Uzliesmojošs 

R 12 Ārkārtīgi uzliesmojošs 
R20/22: Kaitīgs ieelpojot un norijot 
R24/25: Toksisks saskarē ar ādu un norijot 
R38: Kairina ādu 
R43: Saskarē ar ādu notiek jūtīguma paaugstināšanās 
R50/53:ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē 
R51/53: toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē 
R65: Kaitīgs: norijot var izraisīt plaušu bojājumu 
R67: Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboņus. 

  
Vēsture  

- Pirmais izdošanas datums: 2000. gada decembris (tikai franču valodā) 
- Versija: 9 
- Versijas datums: 2001. gada februāris - 2003. gada septembris - 2004. gada februāris - 2005. gada jūlijs - 

2005. gada 12. septembris - 2005. gada 20. septembris 
- Grozījumi Franču versijas Nr. 4 tulkojums 

V5: 14. punkts: pievienota informācija 
V6: produkta nosaukuma maiņa 
V7: 2. punkts: pievienots permetrīns un izmaiņas par izoheksānu saskaņā ar izejvielu materiālu 
drošības datu lapām 
Izmaiņas - 12./13. punkts: informācija par permetrīnu un izoheksānu 
8. punkts: robežvērtība 
15./16. punkts: simbolu un R frāžu pārskatīšana 
V8: izmaiņas pēc hlorpirifosa FDS izmaiņām un pievienots S46 15. punktā 
V9: pielāgošana Reach 
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