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Francija

MATERIĀLA DROŠĪBAS DATU LAPA

1. PRODUKTS UN UZŅĒMUMS

Produkts: MUSCID 83 SG
Šķīstošās granulas ar pievilinošu un insekticīdu iedarbību (biocīdi, PT18/PT19)

Uzņēmums: Kwizda-France S.A.
30 avenue de l'Amiral Lemonnier
78160 Marly-le-Roi
Tālr. 01.39.16.09.69
Fakss 01.39.16.47.07
ah@kwizda-france.com

Ārkārtas gadījumā zvanīt: Toksikoloģijas centrs (Francija), tālr.: 00 33 (0)1 40 05 48 48

2. RISKU IDENTIFIKĀCIJA

Indentifikācijas simbols un skaidrojums:

EC: atbrīvots no klasificēšanas.

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
Baltas, šķīstošas granulas.
GIFAP kods: SG

Komponenti:
Satur: Acetamiprīdu
Darbība: Biocīda aktīvā viela/insekticīds (PT18)
Daudzums: 83 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: 0,5 g/kg
CAS reģ. Nr.: 27519-02-4
EK marķējums: Nav klasificēts
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Satur: nātrija laurilsulfātu
Daudzums: < 5 %
CAS reģ. Nr.: 151-21-3
EK marķējums: Xn, R22, R41, R37/38

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 atvērtas acis tekošā ūdenī.
Pēc norīšanas: ja simptomi saglabājas, jāsazinās ar ārstu.

5. UGUNSDZĒŠANAS PASĀKUMI

Piemēroti liesmu slāpēšanas līdzekļi: CO2, sausais ķīmiskais pulveris, putas vai ūdensstrūkla.

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

6. PASĀKUMI 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 UZGLABĀŠANA

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.
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8. IEDARBĪBAS KONTROLĒŠANA/PERSONĀLA AIZSARDZĪBA

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

Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kuras jākontrolē darba vietā:
Produkts vērā ņemamā daudzumā nesatur materiālus, kam ir noteiktas kritiskās vērtības, kuras jākontrolē darba vietā.

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

Vispārīga informācija
Agregātstāvoklis: Cieta viela
Krāsa: balta
Smarža: Bez smaržas

Agregātstāvokļa izmaiņas
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.

Šķīdība/sajaucamība:
Ūdens: Šķīstošs.
pH vērtība 20 °C temperatūrā: 7-9 (1 % H20)

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).

Acetamiprīdu
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).

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. IZNĪCINĀŠANA

Atkritumi un atliekvielas
Sadedzināšana apstiprinātā centrā.
Tīrīšanai izmantotais ūdens: neizvadīt dabiskajā vidē.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

RID/ADR Nav noteikts regulējums PA JŪRU Nav noteikts regulējums GAISA PĀRVADĀJUMI Nav noteikts regulējums
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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.
S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
S22 Izvairīties no putekļu ieelpošanas.
S45: Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt
medicīnisko palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

16. CITA INFORMĀCIJA

Būtiskas 3. paragrāfa riska frāzes:
(nav piemērojamas galaproduktam)
R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot.
R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nevēlamu ietekmi ūdens vidē

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir iekļauta saskaņā ar vadlīnijām, kuras minētas EEK Direktīvas, kas datēta ar
1991. gada 5. martu, 10. pantā. Šie dati papildina lietošanas instrukciju, taču neaizstāj to. Tajā ietvertā informācija ir

balstīta uz pieejamām zināšanām par produktu informācijas sastādīšanas laikā. Lietotājiem tiek papildus atgādināts par
risku, kāds saistīts ar produkta lietošanu citiem, nevis paredzētajiem mērķiem. Nepieciešamā informācija atbilst spēkā

esošajiem EEK tiesību aktiem. Saņēmējiem ir jāpiemēro jebkādas papildu vietējās prasības.
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