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Francija

MATERIĀLA DROŠĪBAS DATU LAPA

1. Produkta un uzņēmuma identifikācija

Produkta nosaukums: MUSCID 5 GB

Darbība: Pievilinošas granulas ar insekticīdu iedarbību

Uzņēmuma nosaukums: Kwizda-France SAS
30 avenue de l'amiral Lemonnier
78160 Marly le Roi
Francija
Tālr.: 33 (0)1 39 16 09 69
Fakss: 33 (0)1 39 16 37 82
ah@kwizda-france.com

Ārkārtas gadījumā zvanīt: Parīzes toksikoloģijas centrs: +33 (0)1 40 05 48 48

2. Bīstamības identifikācija

Bīstamības raksturojums: Nav

Informācija par īpašu bīstamību cilvēkiem un videi:
Produktu nav nepieciešams klasificēt saskaņā ar ES “Bīstamo preparātu direktīvas” aprēķinu procedūru tās jaunākajā
redakcijā.

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

Preparāta ķīmiskais raksturojums
Dzeltenas krāsas cietas granulas.
GIFAP kods: LV

Komponenti:
Satur: Acetamiprīdu
Darbība Biocīda aktīvā viela/insekticīds (PT18)
Daudzums 5 g/kg
CAS reģ. Nr.: 160430-64-8
EK marķējums: Xn, kaitīgs

R20/22, R52/53

Satur: (Z)-trikoz-9-ēnu
Darbība Biocīda aktīvā viela/pievilinoša viela (PT18)
Daudzums 0,6 g/kg
CAS reģ. Nr.: 27519-02-4
EK marķējums: Nav klasificēts
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4. Pirmās palīdzības pasākumi

Vispārīga informācija: Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Pēc saskares ar ādu:
kopumā produkts nekairina ādu, taču skartās ādas vietas ieteicams mazgāt ar ūdeni un ziepēm un rūpīgi noskalot.

Pēc saskares ar acīm: vairākas minūtes skalot atvērtu aci tekošā ūdenī.

Pēc norīšanas: ja simptomi saglabājas, jāsazinās ar ārstu.

5. Ugunsdzēšanas pasākumi

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi: CO2, sausais ķīmiskais līdzeklis, putas vai ūdensstrūkla
Aizsargaprīkojums:
Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Ja nepieciešams, valkājiet ar visu nepieciešamo aprīkotu elpceļu aizsardzības aprīkojumu un — atkarībā no ugunsgrēka
lieluma — pilnu aizsargtērpu.

6. Pasākumi vielas nejaušas noplūdes gadījumā

Piesardzības pasākumi cilvēku drošībai:
Lūdzu, ņemiet vērā norādījumus par piesardzības pasākumiem cilvēku drošībai un izmantojiet aizsargaprīkojumu (skatīt 
8. punktu).

Vides aizsardzības pasākumi: Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Tīrīšanas/savākšanas pasākumi:
Savākt mehāniski.
Nosūtīt atjaunošanai vai iznīcināšanai piemērotās tvertnēs.

7. Lietošana un glabāšana

Lietošana:
Informācija drošai lietošanai:
Strādājot pievērsiet uzmanību parastajiem piesardzības pasākumiem, kas jāveic, strādājot ar ķimikālijām.
Ievērojiet lietošanas instrukciju.
Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet darba vietā.

Informācija par aizsardzību pret ugunsgrēku un sprādzieniem: Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

Glabāšana:
Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:
Uzglabāt cieši noslēgtās tvertnēs vēsā, labi vēdināmā un sausā vietā.

Informācija par uzglabāšanu kopējā noliktavā:
Uzglabāt atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.

Sīkāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem: Nav.



Saskaņā ar Direktīvu 91/155/EK, atbilst Regulai 1907/2006/EK MUSCID 5 GB/ 23/04/2010 red. 3. lpp. no 5

8. Iedarbības kontrolēšana un personāla aizsardzība

Papildu informācija par tehnisko objektu plānojumu: Sīkāku datu nav; skatīt 7. punktu.

Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kuras jākontrolē darba vietā:
57-50-1 saharoze, tīra (50–100 %)
WEL īstermiņa vērtība: 20 mg/m3

Ilgtermiņa vērtība: 10 mg/m3

Papildu informācija: Pamatojoties uz spēkā esošajiem un juridiski saistošajiem sarakstiem.

Personiskais aizsargaprīkojums:
Vispārīgi aizsardzības un higiēnas pasākumi:
Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar produktu. Darba vietā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet un turiet to tīru.

Elpceļu aizsardzība: Nav nepieciešama.

Roku aizsardzība: Nav nepieciešama.

Acu aizsardzība: Nav nepieciešama.

Ķermeņa aizsardzība: Nav nepieciešama.

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

■ Forma: ciets

■ Krāsa: dzeltens

■ Smarža: vāja

■
■ Kušanas punkts/kušanas diapazons: Nav datu.

■ Viršanas punkts/viršanas diapazons: Nav datu.

■ Uzliesmošanas punkts: Nav piemērojams.

■ Uzliesmošanas spēja (cieta viela, gāze): Nav informācijas.

■ Pašaizdegšanās Produktam nav raksturīga pašaizdegšanās.

■ Sprādzienbīstamība: Produkts nav sprādzienbīstams.

■ Blīvums: Nav informācijas.

■ Šķīdība ūdenī: Sajaucas

10. Stabilitāte un reaģētspēja

Termiskā sadalīšanās/apstākļi, no kuriem jāizvairās:
Lietojot atbilstoši specifikācijai, sadalīšanās nenotiek.

Bīstamas reakcijas: Nav zināmas bīstamas reakcijas, ja produkts tiek lietots atbilstoši specifikācijai.

Bīstami sadalīšanās produkti: Bīstami sadalīšanās produkti nav zināmi.
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11. Toksikoloģiskā informācija

Akūta toksicitāte:
LD/LC50 vērtības, kas būtiskas klasifikācijai:
Dati par preparātu nav pieejami. Visa informācija par akūtu toksicitāti ir saistīta ar tīru(-ām) aktīvo(-ām) vielu(-ām).

160430-64-8 Acetamiprīds
Perorālā LD50 417 mg/kg (žurkām (tēviņiem))

314 mg/kg (žurkām (mātītēm))
Dermālā LD50 >2000 mg/kg (žurkām)
Inhalācijas LC50/4 h 1,15 mg/l (žurkām)

Primārā kairinošā iedarbība:
uz ādas: Nav datu.
acīs: Nav datu.
Sensibilizācija: Nav datu.

Papildu toksikoloģiskā informācija:
Produkts nav pakļauts klasificēšanai saskaņā ar aprēķinu metodi "Bīstamo preparātu direktīvas" jaunākajā redakcijā.
Saskaņā ar mūsu pieredzi un visu mums pieejamo informāciju produktam nepiemīt nekāda kaitīga ietekme, ja to lieto un
ar to rīkojas atbilstoši specifikācijai.

12. Ekoloģiskā informācija

Ekotoksiskā ietekme:
Toksicitāte ūdens organismiem:
Produktam nav pieejami ekotoksikoloģiskie dati. Visi dati attiecas uz aktīvo(-ajām) vielu(-ām).

160430-64-8 Acetamiprīds
EC 50/96 h >100 mg/l (varavīksnes forele)
EC50/48 h 49,8 mg/l (Daphnia magna)
IbC50/72 h >98,3 mg/l (Scenedesmus subspicatus (aļģe))

Vispārīgas piezīmes:
Attiecībā uz sastāvdaļu ekotoksikoloģisko profilu kaitīga ietekme uz vidi saskaņā ar mūsu pašreizējām zināšanām nav
paredzama.

13. Iznīcināšanas nosacījumi

Eiropas atkritumu katalogs
02 01 08 bīstamas vielas saturoši agroķīmiskie atkritumi

Neiztīrīts iepakojums:
Ieteikums:
Nelietot tukšus, netīrus iepakojumus citiem mērķiem, iznīcināt saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.
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14. Informācija transportēšanai

Sauszemes transports ADR/RID (šķērsojot robežas)
ADR/RID kategorija: Nav klasificēts

15. Informācija par regulējumu

Marķējums saskaņā ar ES vadlīnijām:
Produktu nav nepieciešams klasificēt saskaņā ar ES “Bīstamo preparātu direktīvas” aprēķinu procedūru tās jaunākajā 
redakcijā.

Kodu skaidrojums un produkta bīstamības apzīmējums: Nav

Riska frāzes: Nav

Drošības frāzes:
S2 Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
S29/35: Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.
S45: Ja noticis negadījums vai nejūtaties labi, meklējiet medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādiet marķējumu).

Īpašais marķējums noteiktiem preparātiem:
Profesionāliem lietotājiem pēc pieprasījuma pieejama drošības datu lapa.

16. Cita informācija

Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām. Tomēr tā nav uzskatāma par garantiju nekādām specifiskām 
produkta īpašībām un nerada likumīgi saistošas līgumsaistības.

Nozīmīgas riska frāzes (3 paragrāfs)
Nav piemērojamas galaproduktam
R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot.
R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

Mainīti dati salīdzinājumā ar iepriekšējo redakciju. Izmaiņu nav

Šajā dokumentā ietvertā tehniskā informācija ir uzskatāma par ticamu un sniegta tikai informēšanas nolūkā. Vikem-
Kwizda neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas šo datu izmantošanas rezultātā, un
nekas no šeit minētā nav uzskatāms par garantiju (ieskaitot pieprasītību vai piemērotību noteiktam mērķim), vai Kwizda-
France pārstāvību attiecībā uz datu, aprakstītā produkta vai tā izmantošanas jebkādam konkrētam mērķim precizitāti vai
pilnīgumu, pat ja Vikem-Kwizda šis mērķis ir zināms. Galīgais lēmums par šīs informācijas vai informācijas vai produkta

izmantošanas veidu ir tikai un vienīgi lietotāja atbildība.
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