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Информационен лист за безопасност 
в съответствие с Регламент 1907/2006 и Регламент 453/2010 

 
Дата на издаване: 28.02.2013г. 
Дата на ревизия: 28.02.2013г. 

 
РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА 
ФИРМАТА / ПРЕДПРИЯТИЕТО 
1.1.Наименование на веществото /сместа: GARDENTOP PASTA. 
- Код на ИЛБ: 0/13  
1.2.Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби, които не се препоръчват: 
Идентифицирани употреби, които са от значение: Готов за употреба родентицид за 
биоцидна употреба. 
Приложение на веществото/сместа: родентицид. 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност: 
Доставчик:   
Zapi S.p.A. 
Via Terza Strada, 12 
35026 Conselve (Pd) 
Italy 
Tel. +39 049 9597737 Fax +39 049 9597735 
customer.service@zapi.it - www.zapi.it 
E-mail адрес на лицето отговорно за този Информационен лист за безопасност: 
techdept@zapi.it 

1.4.Телефонен номер при спешни случаи:  
България - Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” 
Телефон за спешни случаи: 02 9154 409. 
 
РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
Класифициране на веществото или сместа:  
Класифициране в съответствие с Директива 67/548/EEC или Директива 1999/45/EC 
Продуктът не е класифициран д съответствие с Директива 1999/45/EC 
Информация относно специфични опасности за хората и околната среда: 
Продуктът не трябва да се етикетира в съответствие с изчислителият метод от "General 
Classification guideline for preparations of the EU" в последната валидна версия. 
-Класификационна система: 
Класифицирането е извършено в съответствие с последните издания на списъците на 
ЕС и разширено въз основа на данни на компанията и литературни данни. 
 
Елементи на етикета:  
-Етикетиране в съответствие с изискванията на ЕС: 
Спазвайте основните изисквания за безопасна работа при работа с химикали. 
 
Съвети за безопасност 
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. 
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 
S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши. 
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S37 Да се носят подходящи ръкавици. 
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже 
опаковката или етикетът. 
 
- Специално етикетиране за някои препарати: 
За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба 
 
- Други опасности 
- Резултати от оценката за PBT и vPvB 
- PBT: не приложимо. 
- vPvB: не приложимо. 
 

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките  
 
Смес. 
Описание: смес на посочените по-долу вещества с не опасни добавки. 
Опасни вещества: 
Наименование CAS № / EC 

№ 
Концентрация 

(%) 
Класифициране 

67/548/EEC 
Класифициране 

1272/2008/EC 
Бромадиолон 28772-56-7/ 

249-205-9 
0.005  

 T+, R26/27/28 
 

T, R48/23/24/25 
 

 N, R50/53 

Acute Tox. 1, 
H300;  

Acute Tox. 1, 
H310;  

Acute Tox. 1, 
H330 

STOT RE 1, 
H372 

Aquatic Acute 
1, H400;  

Aquatic 
Chronic 1, H410 

Вижте текстът на всички R- и H-фрази в раздел 16. 
 
Раздел 4. Мерки за оказване на първа помощ. 
Описание на мерките за първа помощ: 
Обща информация: не се изискват специални мерки. 
След вдишване: дайте чист въздух, консултирайте се с лекар в случай на оплаквания. 
След контакт с кожата: В общи линии, продуктът не дразни кожата. 
След контакт с очите: Измийте отвореното око с течаща вода за няколоко минути.  
След поглъщане: Потърсете незабавно лекарска помощ.  

Информация за медицинския персонал: Бромадиолон е антикоагулант, който може 
да причини кървене; началото на кървенето може да бъде отдалечено няколко дни след 
експозицията.  Ако няма активно кървене, протромбиновото време тлябва да се измери 
при представянето и 48-72 ч след експозицията. Ако протромбиновото време е по-
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голямо от 4, приложете Витамин К1 (фитоменадион) 5-10  мг чрез бавно интравенозно 
инжектиране (100 µg/kg т.м. за дете). Може де се изисква лечението с фитоменадион 
(орално или интравенозно) да продължи няколко седмици.  

 
Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и 
ефекти: Няма друга налична релевантна информация. 
Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 
специално лечение: Антидот: Витамин К1 (прилага се под наблюдението на лекар).  
 
Раздел 5. Противопожарни мерки. 
Подходящи средства за гасене на пожар 
CO2, прах или воден спрей. Гасете големи пожари с воден спрей или алкохол 
резистентна пяна. 
Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 
Няма друга налична допълнителна релевантна информация. 
Съвети за пожарникарите: 
Не се изискват специални мерки. 
 
Раздел 6. Мерки при аварийно изпускане. 
Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи  
Не се изискват. 
Предпазни мерки за опазване на околната среда: 
Не се изискват специални мерки. 
Методи и материали за ограничаване и почистване: 
Съберете механично. 
Позовавания на други раздели: 
Следвайте инструкциите в Раздели 7 (информация за безопасна работа), 8 (информация 
относно личните предпазни средства) и 13 (информация относно безопаснато 
изхвърляне). 
 
Раздел 7. Работа и съхранение. 
Работа 
Предпазни мерки за безопасна работа: не се изискват специални мерки. 
Информация относно защтата от пожар и експлозия: не се изискват специални 
мерки. 
Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 
 
Съхранение: 
- Изисквания към помещенията за съхранение и съдовете: Няма специални 
изисквания. 
- Информация относно съхранението в едно общо складово помещение: Не се 
изисква. 
- Допълнителна информация относно условията на съхранение: Дръжте на хладно, 
сухо и добре проветриво място. 
Специфична крайна употреба (и): Няма друга налична допълнителна релевантна 
информация. 
 

РАЗДЕЛ 8:  Контрол на експозицията/лични предпазни средства 
Параметри на контрол: 
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- Съставки с определени гранични стойности, които изискват мониториране на 
въздуха на работното място: Няма такива. 
- Допълнителна информация: Като основа са използвани валидните стисъци към 
момента на изготвяне на ИЛБ. 
Контрол на експозицията: 
Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства: 
Общи защитни и хигиенни мерки: Да се съхранява далече от напитки и храни за 
хора и животни. 
 
Защита на дихателните пътища: не се изисква. 
Защита на ръцете: Използвайте защитни ръкавици. 
 

 
 
Материалът на ръкавиците трябва да бъде непроницаем и резистентен на 
продукта/веществото/препарата. 
Поради липсващи тестове, не може да се даде препоръка относно материалът на 
ръкавиците за продукта/веществото/химичната смес. 
При избор на материал на ръкавиците трябва се вземе под внимание времето на 
проникване, степените на дифузия и разпада. 
 
- Материал на ръкавиците 
Изборът на подходящи ръкавици не зависи само  от материала, но също така от 
допълнителни знаци за качество, които могат да се различават он производител до 
производител. Тъй като този продукт е смес от няколко вещества, резистентността на 
материала не може да се изчисле предварително и затова трябва да се провери преди 
приложението. 
- Време на проникване на материала на ръкавиците 
Точното време на проникване трябва да се предостави от производителят на 
ръкавиците и трябва да се спазва 
Защита на очите – не се изисква. 
 
Раздел 9. Физични и химични свойства. 
Информация относно основните физични и химични свойства: 
 
Външен вид: Твърдо 
Цвят Червен 
Мирис: Характерен 
Граница на мириса: Не е определен 
pH: 8.19 (1% воден р-р. CIPAC MT75.3) 
Точка на топене / Точка на 
замръзване: Не приложимо 

Начална точка на кипене и интервал 
на кипене: Не приложимо 

Точка на запалване: Не е запалим 
Скорост на изпаряване: - 
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Запалимост (твърдо вещество, газ): Не е запалим 

Долна/горна граници на запалимост 
или експлозия  Не са определени 

Налягане на парите: Не приложимо 
Плътност на парите: - 
Плътност: 1.210 g/mL (CIPAC MT 33)) 
Разтовримост във вода Не разтворим 
Коефициент на разпределение: n-
октанол/вода: 

Не е определен 

Температура на самозапалване: Не е самозапалим 
Температура на разпадане: Не е определена 
Вискозитет (динамичен, 
кинематичен): 

Не приложимо 

Експлозивни свойства: Не представлява опасност от експлозия 
Съдържание на разтворители 
Органични разтвортиле 

0.3% 

 
Друга информация: няма друга допълнителна релевантна информация. 

 
Раздел 10. Стабилност и реактивоспособност 
Реактивност 
Химична стабилност 
Термичен разпад / Условия, които трябва да се избягват: Няма разпад ако се 
използва съгласно спецификациите. 

Възможност за опасни реакции: Не са известни опасни реакции. 
Условия, които трябва да се избягват: няма друга допълнителна релевантна 
информация. 

Несъвместими материали: няма друга допълнителна релевантна 
информация. 

Опасни продукти на разпадане: не са известни опасни разпадни продукти. 
 
Раздел 11. Токсикологична информация. 
Информация за токсикологичните ефекти:  
Остра токсичност: 
- LD/LC50 стойности имащи отношение към класифицирането: 
28772-56-7 бромадиолон 
Орална  LD50 1.125 mg/kg (плъх) 
Дермална LD50 1.71 mg/kg (заек) 
Инхалаторна LC50/4h 0.00043 mg/l (плъх) 
 
GARDENTOP PASTA 
Орална LD50 > 2500 mg/kg (плъх) (OECD 423) 
Дермална LD50 > 2000 mg/kg (плъх) (OECD 402) 
 
- Първични дразнещи ефекти: 
- кожа: 
Не дразни кожата 
(OECD 404-заек) 
- очи: 
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Не дразни очите 
(OECD 405-заек) 
- Сенсибилизация: 
Не е сенсибилизатор 
(OECD 429-мишка) 
 
-Допълнителна токсикологична информация: 
Продуктът не е обект на класифициране в съответствие с изчислителият метод от 
"General Classification guideline for preparations of the EU" в последната валидна версия. 
При използване съгласни спецификациите, доколкото ни е известно и на базата на 
нашият опит, продуктът няма никакви вредни ефекти. 
 

Раздел 12. Екологична информация. 
Токсичност: 
Остра токсичност 
28772-56-7 бромадиолон 
LC50/96ч 3.0 mg/l (синьохрила риба-луна) 
1.4 mg/l (дъгова пъстърва) 
Устойчивост и разградимост:  
Няма друга допълнителна релевантна информация. 
Биоакумулираща способност: 
Няма друга допълнителна релевантна информация. 
Преносимост в почвата: 
Няма друга допълнителна релевантна информация. 
Екотоксикологични ефекти: 
- Друга информация: 
28772-56-7 бромадиолон 
Орална  LD50 138 mg/kg (пъдпъдък) 
LC50 >1000 mg/kg (червей) 
Общи забележки: Да не се допуска продуктът да достигне повърхностни води, 
подпочвени води или да попадне в канализацията. 
- Резултати от оценката за PBT и vPvB 
- PBT: не приложимо. 
- vPvB: не приложимо. 
 
Раздел 13. Обезвреждане на отпадъци. 
 
Методи за третиране на отпадъците 
- Препоръки 
Да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. Да не се допуска продуктът да попадне в 
канализацията. Изхвърлете го в съответствие с местните изисквания. 
-Не почистени опаковки: 
-Препоръка: Изхвърляне в съответствие с офоциалните нормативни документи. 
 

Раздел 14. Информация относно транспортирането. 
 

- Номер по списъка на ООН 
- ADR, ADN, IMDG, IATA Не приложимо 
- Точно наименование на пратката по списъка на ООН 
- ADR, ADN, IMDG, IATA Не приложимо 
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- Клас на опасност при транспортиране 
- ADR, ADN, IMDG, IATA 
- Клас Не приложимо 
- Опаковъчна група 
- ADR, IMDG, IATA Не приложимо 
- Опасности за околната среда: 
- Морски замърсител: НЕ 
- Специални предпазни мерки за потребителите Не приложимо. 
- Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II на MARPOL 78/78 
и Кодекса IBC Не приложимо. 
 
Раздел 15. Информация относно нормативната уредба.  
Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда  
Оценка на безопасност на химичното вещество или смес: за правилна употреба, 
спазвайте инструкциите на етикета. 
 
Раздел 16. Друга информация 
Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните 
познания към датата на изготвяне. Въпреки това, това не трябва да се приема за гаранция за 
никакво специфично свойство на продукта и не обосновава договорно правоотношение. 
 

 
ЗНАЧЕНИЕ НА H- и R-фразите от т. 3. 
H300 Смъртоносeн при поглъщане. 
H310 Смъртоносeн при контакт с кожата.  
H330 Смъртоносен при вдишване. 
H372 Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се 
експозиция. 
H400 Силно токсичен за водните организми.  
 H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 
R26/27/28 Силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. 
R48/23/24/25 Токсичен: опасност от тежко  увреждане на здравето при продължителна 
експозиция чрез вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.  
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини  дълготрайни 
неблагоприятни ефекти във водната среда. 
 
Източници: 
1. 1999/45/EC Directive, 2006/8/EC Directive and following amendments 
2. 67/548/EEC Directive and following amendments 
3. 91/155/EEC Directive and following amendments 
4. The Merck Index Ed. 10 
5. The E-Pesticide Manual 2.1 Version (2001) 
6. Regulation (EC) No. 1907/2006 and following amendments 


