
 

 

Cheminova A/S 
Căsuţa poştală 9 
DK-7620 Lemvig 
Danemarca 

Telefon (+45) 96 90 96 90 
Fax (+45) 96 90 96 91 
www.cheminova.com 
Nr. CVR: DK 12 76 00 43 

Identificator produs: 3B6/3621-02  
Nume produs: Dimetoat 400 g/l EC, Albastru, Stabilizat 

 GHB/Septembrie 2009 
Înlocuieşte LLu/ Septembrie 
2007 

  Pagina 1 din 16 
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F I Ş Ă  T E H N I C Ă  D E  S E C U R I T A T E  

D I M E T O A T  4 0 0 g / l  E C ,  A L B A S T R U ,  S T A B I L I Z A T  
 
Revizie: Secţiunile care conţin informaţii revizuite sau noi sunt marcate cu ♣.  

 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A COMPANIEI/PRODUCĂTOARE 

 

 

  

Nociv 

 

Dăunător mediului 

Nume produs: Dimetoat 400 g/l EC, Albastru, Stabilizat 

Utilizare: Insecticid 

Producător: Cheminova A/S 
Căsuţa poştală 9 
DK-7620 Lemvig 
Danemarca 
sds@cheminova.dk 

   Telefon: (+45) 97 83 53 53 (24 h, doar în caz de 
urgenţe) 

 

 

2. ♣ IDENTIFICAREA RISCURILOR 

 
2.1. Clasificare UE a produsului…........................ 

în concordanţă cu Dir. 1999/45/EC modificată 
R10 Xn; R20/22 R43 N; R51/53; vezi 15.1 

 Clasificare standard pericole CLP................... 
în concordanţă cu Reg. UE 1272/2008 

Lichid inflamabil: Categoria 3 
Toxicitate acută orală: Categoria 4 
Toxicitate la inhalare: Categoria 4 
Efect alergic – la nivelul pielii: Categoria 1 
Inspirare: Categoria 1 
Riscuri pentru mediile acvatice: Categoria 
cronic 2 

 Clasificarea WHO............................................ Clasa II: Risc moderat 
2.2. Riscuri pentru sănătate (acute şi cronice) Produsul este nociv la ingerare şi 

inspirare. Poate irita pielea şi ochii uşor 
spre moderat. 

S-a descoperit că un produs similar are 
reacţii alergice în cazul testelor pe 
animale. 

Ingredientul activ, dimetoat, este o otravă 
(inhibitor al colinesterazei). Pătrunde rapid 
în corp la contactul cu pielea şi ochii. 

Expuneri repetate la inhibitorii 
colinesterazei, cum este dimetoatul, poate 
duce, fără nici un semn prealabil, la 
creşterea susceptibilităţii faţă de doze ale 
oricărui inhibitor al colinesterazei.  

2.3. Semne şi simptome ale La contact, primele simptome care apar 
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expunerii.................... pot fi iritaţii şi reacţii alergice. Simptome 
ale inhibării colinesterazei: senzaţia de 
greaţă, durere de cap, vomă, crampe, 
slăbiciune, tulburări de vedere, pupile 
contractate, senzaţia de presiune la nivelul 
pieptului, dificultăţi respiratorii, nervozitate, 
transpiraţie, lăcrimare, salivare sau 
apariţia spumei la nivelul nasului şi gurii, 
spasme musculare şi comă. 

2.4. Riscuri pentru 
mediu........................................ 

Este toxic pentru organismele acvatice. 
Vezi secţiunea 12. 

2.5. Alte 
riscuri........................................................ 

Produsul este inflamabil. 

 

3. ♣ COMPOZIŢIE / INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE 

 
3.1 Dimetoat  
 Nume CAS................................ Acid fosforoditioic, ester O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2 

oxoetil] 
 Nr. CAS..................................... 60-51-5 
 Nume IUPAC............................. Fosforoditioat O,O-dimetil S-metilcarbamoilmetil  
 Alt(e) nume................................ Fosforoditioat O,O-dimetil S-(N-metilcarbamoilmetil) 
 Nume ISO/ Nume UE................ Dimetoat 
 Nr. EC (EINECS nr.).................. 200-480-3 
 Nr. index UE ............................. 015-051-00-4 
 Clasificare UE a ingredientului Xn; R21/22 
 Fraze de periculozitate CLP H312, H302 
 Formula structurală................... 

 
3.2 Compoziţie  
 Ingredient activ…………………. Dimetoat tehnic………………..39% procentaj de masă 
   
 Ingrediente raportabile………… Ciclohexanonă ……………….43% procentaj de masă 
  Nr. CAS: 108-94-1, nr. EC (nr. EINECS): 203-631-1 
  Clasificare UE: R10 Xn; R20 
  Clasificare standard pericole CLP: H226 H332 
   
  Xilen…………………………….13% procentaj de masă 
  Nr. CAS: 1330-20-7, nr. EC (nr. EINECS): 215-535-7 
  Clasificare UE: R10 Xn; R20/21 Xi; R38 
  Fraze de periculozitate CLP: H226 H332 H312 H315 
   
  Vezi secţiunea 16 pentru informaţii complete despre 

frazele de risc şi periculozitate. 

 

4. ♣ MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
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4.1 Proceduri de urgenţă şi prim ajutor  
 În general………………………….. În cazul expunerii nu aşteptaţi apariţia simptomelor 

(vezi 2.3). Aplicaţi imediat procedurile recomandate 
de mai jos, iar dacă apar semne ale inhibării 
colinesterazei sunaţi imediat un doctor (medic), 
policlinică sau spital. Explicaţi că victima a fost 
expusă la dimetoat, un insecticid organofosoforos şi 
descrieţi simptomele lui/ei şi nivelul de expunere.  
Mutaţi imediat persoana expusă din zona în care se 
află produsul. 
 
Îmbrăcămintea contaminată cu acest material trebuie 
îndepărtată de îndată şi pielea spălată cu atenţie. 

   
  Dacă persoana nu mai respiră, începeţi imediat 

procedura de respiraţie artificială şi aplicaţi-o până 
când persoana expusă va fi preluată de un doctor. 

   
  Într-o facilitate industrială ar trebuie să fie disponibil 

sulfatul de atropină ca antidot la locul de muncă 
   
 Inhalare……………………………… La apariţia oricărei senzaţii de disconfort, mutaţi 

imediat persoana expusă din zona de expunere. 
Obţineţi imediat ajutor medical dacă apar orice 
simptome.  

   
 Ingerare……………………………… Sunaţi un doctor sau obţineţi imediat ajutor medical. 

Ajutaţi persoana să-şi clătească gura şi apoi să bea 1 
sau 2 pahare cu apă sau lapte. Induceţi voma doar 
dacă: 

  1. A fost ingerată o cantitate semnificativă (mai mult 
de o gură) 

  2. Pacientul este pe deplin conştient 
  3. Ajutorul medical nu este disponibil imediat 
  4. Ingerarea a avut loc cu mai puţin de o oră în urmă 
  Lăsaţi pacientul să-şi induc starea de vomă 

atingându-şi cu degetul interiorul gâtului. Dacă 
vomită, lăsaţi-l/o să-şi clătească gura şi să bea fluide 
din nou. 

   
 Contactul cu pielea…………………. Aplicaţi apă din belşug în timp ce îndepărtaţi 

îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate. Spălaţi 
cu apă şi săpun. Contactaţi imediat un doctor dacă 
apar simptome. 

   
 Contactul cu ochii…………………… Aplicaţi apă din belşug sau cu soluţie oculară, 

deschizând pleoapele din când în când până la 
îndepărtarea oricărei substanţe chimice. Îndepărtaţi 
lentilele de contact după câteva minute, apoi aplicaţi 
apă din nou. Contactaţi imediat un doctor dacă apare 
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o stare de disconfort. 
   
4.2 Notă către medic……………………. Dimetoatul este un inhibitor al colinesterazei care 

afectează sistemul nervos central şi periferic, 
producând stop respirator. 

   
  Produsul conţine derivaţi de petrol care pot prezenta 

pericol de pneumonie prin aspiraţie. 
   
 Inhibarea colinesterazei - tratament Proceduri de decontaminare, cum ar fi spălarea 

întregului corp, spălături gastrice şi administrarea de 
cărbune activ sunt deseori necesare. 

   
  Antidot: Dacă simptomele (vezi 2.3.) sunt prezente, 

administraţi sulfat de atropină, care este de cele mai 
multe ori un antidot care salvează vieţi, în doze mari, 
DOUĂ la PATRU mg intravenos sau intramuscular  
cât mai repede posibil. Repetaţi procedura la fiecare 
5 la 10 minute până apar semne de atropinizare şi 
menţineţi antropinizarea completă până când tot 
organofosfatul este metabolizat. 

   
  Poate fi folosită clorura de obidoximă (Toxogonin) 

sau clorura de pralidoximă (2-PAM) ca adjuvant, dar 
nu ca substitut pentru sulfatul de atropină. 

   
  La primul semn de edem pulmonar, pacientului ar 

trebui să i se administreze oxigen suplimentar şi să i 
se aplice un tratament simptomatic. 

   
  O înrăutăţire poate apare după o îmbunătăţire iniţială.  
   
  ESTE INDICATĂ O FOARTE ATENTĂ 

SUPRAVEGHERE A PACIENTULUI PENTRU CEL 
PUŢIN 48 DE ORE, ÎN FUNCŢIE DE SEVERITATEA 
OTRĂVIRII. 

 

5. ♣ MĂSURI ANTI-INCENDIU 

 
5.1 Mijloace si procedură de stingere Pudră chimică uscată sau dioxid de carbon pentru 

incendii mici, jeturi de apă sau spumă pentru incendii 
mari. 

   
  Folosiţi jeturi de apă pentru a menţine reci 

containerele expuse incendiului. Abordaţi focul contra 
vântului pentru a împiedica risipirea vaporilor 
periculoşi şi a produselor toxice de descompunere. 
Evitaţi jeturile puternice. Îndiguiţi zona pentru a evita 
scurgerile de apă. Pompierii ar trebui să fie echipaţi 
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cu aparate de respirat autonome şi îmbrăcăminte de 
protecţie. 

   
5.2 Produse toxice de descompunere 

într-un incendiu 
Produsele de descompunere principale sunt compuşi 
volatili, urât mirositori, toxici, iritanţi şi inflamabili, cum 
ar fi acid sulfhidric, sulfură de dimetil, metil 
mercaptan, dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid 
de carbon, oxizi de azot şi pentoxid de fosfor. 

   
5.3 Pericole neobişnuite de incendiu şi 

explozie 
Vezi 10.1. 

 

6. ♣ MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE 

 
6.1 Protecţie personală…………………. Respectaţi toate măsurile de protecţie şi siguranţă la 

îndepărtarea scurgerilor. În funcţie de severitatea 
scurgerii, acestea pot presupune folosirea unui aparat 
de respirat, mască sau protecţie pentru ochi, mănuşi, 
îmbrăcăminte şi încălţăminte rezistente la substanţele 
chimice. Vezi secţiunea 8, Protecţie personală. 

   
6.2 Paşi de urmat în cazul unei 

scurgeri………………………………. 
Este recomandată realizarea preventivă a unui plan 
pentru tratarea cazurilor de scurgere. Ar trebui să fie 
disponibile vase goale, care pot fi închise etanş 
pentru colectarea scurgerilor. 

   
  Opriţi imediat scurgerea dacă acţiunea nu implică 

riscuri. Asiguraţi scurgerea pentru a împiedica 
contaminarea ulterioară a suprafeţelor, solului şi apei. 
Îndepărtaţi orice sursă de foc. Reduceţi şi evitaţi 
formarea de aerosoli sau a suspensiei atmosferice pe 
cât posibil. Nu permiteţi accesul persoanelor 
neprotejate în zona de scurgeri. 

   
  Scurgerile pe podea sau alte suprafeţe impermeabile 

ar trebui absorbite într-un material absorbant, cum ar 
fi un liant universal, var stins, argilă Fuller sau alte 
argile absorbante. Depozitaţi absorbantul contaminat 
în containere adecvate. Spălaţi zona cu soluţie de 
hidroxid de sodiu şi apă. Absorbiţi lichidul de spălare 
cu un absorbant şi transferaţi-l în containere 
adecvate. Apele de spălare trebuie împiedicate să 
ajungă în drenajele apelor de suprafaţă. 

   
  Scurgerile mari care pătrund în sol ar trebui 

îndepărtate prin săpare şi transferate în containere 
adecvate.  

   
  Scurgerile în apă ar trebui asigurate cât mai bine 
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posibil prin izolarea apei contaminate. Apa 
contaminată trebuie colectată şi îndepărtată pentru a 
fi tratată sau evacuate. Scurgerile necontrolate în 
cursurile de apă trebuie anunţate autorităţilor 
corespunzătoare. 

   
  Containerele folosite ar trebui închise corespunzător 

şi etichetate. Vezi secţiunea 13 pentru evacuare. 

 

7. ♣ MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

 
7.1 Precauţii la manipulare……………. În mediile industriile se recomandă evitarea oricărui 

contact personal cu produsul, dacă se poate prin 
utilizarea sisteme închise şi metode de control al 
sistemului la distanţă. În caz contrar este de preferat 
ca materialul să fie manipulat prin mijloace mecanice. 
Este necesară o aerisire adecvată sau o aerisire de 
evacuare locală. Gazele de evacuare ar trebui să fie 
filtrate sau tratate într-un alt mod. Pentru protecţia 
personală în această situaţie, vezi secţiunea 8. 

   
  Când este folosit ca pesticid, mai întâi luaţi la 

cunoştinţă precauţiile şi măsurile de protecţie 
personală de pe eticheta aprobată oficial a 
ambalajului sau din alte politici sau ghiduri oficiale în 
vigoare. Dacă acestea lipsesc, vezi secţiunea 8. 
Precauţiile din secţiunea 8 se referă, în principal, la 
manipularea produsului nediluat şi pentru prepararea 
soluţiei de stropit, dar pot fi recomandate şi pentru 
stropire. 

   
7.2 Precauţii la depozitare….…………. Produsul este stabil atunci când este depozitat la 

temperaturi care nu depăşesc 250C. 
   
  Produsul nu trebuie niciodată încălzit peste 350C, 

de asemenea ar trebui evitată încălzirea locală 
peste această temperatură. Vezi 10.1. 

   
  Depozitaţi produsul în containere închise, etichetate. 

Camera de depozitare ar trebui să fie construită din 
materiale ignifuge, să fie închisă, uscată, aerisită şi 
cu podea ignifugă şi să nu permită accesul 
persoanelor neautorizate sau al copiilor. Camera ar 
trebui folosită exclusiv pentru depozitarea 
substanţelor chimice. Nu ar trebui să fie prezente 
mâncare, băutură sau seminţe. Este recomandată 
utilizarea unui semn de avertizare „OTRAVĂ”. O 
instalaţie pentru spălarea mâinilor ar trebui să fie 
disponibilă.  
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7.3 Utilizare specifică…………………… Produsul este un pesticid înregistrat care poate fi 

folosit doar pentru scopurile pentru care este 
înregistrat. 

   
7.4 Precauţii la incendiu şi explozii……. Produsul este inflamabil. Este posibilă formarea unui 

amestec exploziv de vapori şi aer. Ar trebui luate 
măsuri de precauţie împotriva incendiilor. Luaţi 
măsuri împotriva descărcărilor electrostatice. Păstraţi 
produsul la distanţă de orice sursă de foc şi nu îl 
expuneţi la foc şi căldură. 

 

 

8. ♣ CONTROLUL EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1. Limite de expunere personală  
  An 
 Dimetoat   OSHA (SUA) PEL 2009  Nu a fost stabilit 
                   ACGIH (SUA) TLV 2009  Nu a fost stabilit; BEI 
  UE, 2000/39/CE                                                                                   

modificată 
2006  Nu a fost stabilit 

  
  Germania, MAK 2009  Nu a fost stabilit; BAT 
  HSE (Marea Britanie) 

WEL 
2007  Nu a fost stabilit 

    
 Ciclo 

hexanona 
OSHA (SUA) PEL 2009  TWA 50 ppm (200 mg/m3) 

  ACGIH (SUA) TLV 2009  TWA 20 ppm (50 mg/m3); absorbţie dermică 
  UE, 2000/39/CE                                                                                   

modificată 
2006  8 ore TWA 10 ppm (40,8 mg/m3) 
Nivel maxim 20 ppm (81,6 mg/m3); durată max. 15 
min. 
Absorbţie dermică 

  Germania, MAK 2009  Absorbţie dermică; EKA 
  HSE (Marea Britanie) 

WEL 
2007  8 ore TWA 10 ppm (41 mg/m3) 
STEL 20 ppm (82 mg/m3); perioadă de referinţă 15 
min.  
Absorbţie dermică; BMGV 

    
 Xilen  OSHA (SUA) PEL 2009 8 ore TWA 100 ppm (435 mg/m3) 
  ACGIH (SUA) TLV 2009 TWA 100 ppm (434 mg/m3) 

STEL 150 ppm (651 mg/m3) 
BEI 

  UE, 2000/39/CE                                                                                   
modificată 

2006  8 ore TWA 50 ppm (221 mg/m3) 
Nivel maxim 100 ppm (442 mg/m3); durată max. 15 
min. 
Absorbţie dermică 

  Germania, MAK 2009  TWA 100 ppm (440 mg/m3) 
Nivel maxim 200 ppm (880 mg/m3) 
Absorbţie dermică; BAT 
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  HSE (Marea Britanie) 
WEL 

2007  8 ore TWA 50 ppm (220 mg/m3) 
STEL 100 ppm (441 mg/m3); perioadă de referinţă 15 
min. 
Absorbţie dermică; BMGV 

                    
                   Totuşi, alte limite de expunere personală pot fi 

definite de reglementările locale şi ele trebuie 
respectate. 

   
8.2.  Protecţie personală…………………                 Atunci când este folosit într-un sistem închis, nu este 

necesar echipamentul de protecţie personală. Cele 
ce urmează se aplică în alte situaţii, atunci când nu 
este posibilă folosirea unui sistem închis sau când 
este necesară deschiderea sistemului. Aveţi în 
vedere necesitatea de a face echipamentele sau 
sistemele de tubulatură nepericuloase înainte de 
deschidere.  

 

                 

Protecţie 
respiratorie……. 

În cazul descărcării materialului cu producerea de 
vapori sau suspensie atmosferică, muncitorii ar trebui 
să poarte un echipament de protecţie respiratorie 
omologat cu un tip de filtru universal, inclusiv filtru de 
particule.  

 

 

Mănuşi de protecţie Purtaţi mănuşi rezistente la agenţi chimici, cum ar fi 
mănuşi laminate, cauciuc butil, cauciuc nitril sau 
viton. Nu este cunoscută durata pentru care aceste 
mănuşi pot fi utilizate pentru manipularea acestui 
produs. Totuşi, în general, folosirea mănuşilor oferă 
doar o protecţie parţială pentru expunerea dermică. 
Pot apare uşor mici rupturi în mănuşi sau contaminări 
ale acestora. Se recomandă schimbarea frecventă a 
mănuşilor, ca şi limitare lucrului manual cu produsul.  

 

 

Protecţie oculară…. Purtaţi ochelari de protecţie. Se recomandă 
disponibilizarea unei instalaţii pentru spălarea ochilor 
în imediata apropiere a locului de muncă.  

 

 

Alte protecţii…........ Purtaţi îmbrăcăminte adecvată, rezistentă la agenţii 
chimici pentru a preveni contactul cu pielea.   

   
8.3. Practici lucrative/ de igienă………… Persoanele care lucrează perioade lungi cu acest 

produs ar trebui să facă frecvent teste de sânge 
pentru măsurarea nivelului lor de colinesterază. Dacă 
nivelul de colinesterază scade sub un punct critic, nu 
ar mai trebui permisă expunerea persoanei până 
când nu s-a stabilit prin intermediul testelor de sânge 
că nivelul colinesterazei a revenit la valori normale. 

   
  Nu permiteţi accesul persoanelor neprotejate sau al 
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copiilor în zona de lucru. 
   
  Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 

Evitaţi să respiraţi vaporii sau suspensia de spraiere 
a produsului.  

   
  Îndepărtaţi imediat îmbrăcămintea contaminată. 

Spălaţi-o cu mare atenţie după manipulare. Înainte de 
a vă scoate mănuşile, spălaţi-le cu apă şi săpun. 
După încheierea activităţii, scoateţi-vă toată 
îmbrăcămintea şi încălţămintea. Faceţi un duş, 
folosind apă şi săpun. Purtaţi numai haine curate 
când plecaţi de la locul de muncă. Spălaţi 
îmbrăcămintea de protecţie şi echipamentul de 
protecţie cu apă şi săpun după fiecare utilizare. 

   
8.4. Controlul expunerii mediului Nu evacuaţi în mediul înconjurător. Vezi secţiunea 13 

pentru evacuare. 
 

9. ♣ PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 

 
9.1. Stare de agregare…………………... Lichidă  
9.2. Culoare………………………………. Albastră 
9.3. Miros…………………………………. Miros uşor de acetonă/ mercaptan 
9.4. Punct de topire……………………… Sub 50C 

Cristalizarea poate începe de la 20C în jos 
9.5. Punct de fierbere……………………. Dimetoat  : se descompune 
   1170C la 0,1 mm Hg  
  Ciclohexanonă  :1560C 
  Xilen  :1400C 
9.6. Densitate specifică 1,056 g/ml la 200C 
9.7. Presiune de vapori Dimetoat  1,85x10-6 mm Hg la 250C 
  Ciclohexanonă  3,5 mm Hg la 200C 
  Xilen  3,9 mm Hg la 200C 
9.8. Viscozitate   5,5 cP la 220C 
9.9. Tensiune superficială 35mN/m la 220C 
9.10. Solubilitate în apă Formează emulsie în apă 
  Dimetoat  39,8 g/l la 250C 
  Ciclohexanonă 50 g/l la 300C 
9.11. Solubilitate în solvenţi organici……. Dimetoat : 159 g/100 ml la  250C în metanol 
     142 g/100 ml la  250C în 

acetonitril 
     122 g/100 ml la  250C în 

ciclohexanonă 
     120 g/100 ml la  250C în 

izopropanol 
     103 g/100 ml la  250C în toluen 
     31,3 g/100 ml la  250C în xileni 
9.12. Coeficientul de distribuţie n- Dimetoat  : log Koa=0,704 
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octanol/apă 
  Ciclohexanonă : log Koa=0,86 la  250C 
  Xilen : log Koa=2,77-3,15 
9.13. pH…………………………………….. 3,12 (soluţie apoasă 1% la  250C) 
9.14. Punct de aprindere 390C (test Pensky-Martens în cupă închisă) 
9.15. Temperatura de autoaprindere Dimetoat  3140C 
  Ciclohexanonă 4200C 
  Xilen 465-5250C 
9.16. Limitele de inflamabilitate Ciclohexanonă 1,1-9,4 vol% 
  Xilen 1,7-7,5 vol% 
9.17. Pericol de explozie Nu este exploziv 
9.18. Proprietăţi de oxidare Nu este oxidant 

 

10. ♣ STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 
10.1. Descompunere termică…...………... Produsul (dimetoat) se poate descompune rapid la 

încălzire ceea ce poate duce la explozii. Nu se 
recomandă încălzirea produsului peste 350C in nicio 
situaţie. Încălzirea locală directă, cum ar fi încălzirea 
electrică sau cu aburi, trebuie evitată. 

   
  Descompunerea depinde într-o mare măsură atât de 

timp, cât şi de temperatură din cauza reacţiilor auto-
catalitice şi exoterme de auto-accelerare. Reacţiile 
implică rearanjamente şi polimerizări cu eliberare de 
compuşi volatili urât mirositori şi inflamabili, cum ar fi 
sulfura de dimetil şi mercaptan metil.  

   
10.2. Produşi de descompunere 

periculoşi…………………………….. 
Vezi 5.2. 

   
10.3. Materiale de evitat ….………………. Compuşi oxidanţi şi alcalini puternici. Produsul poate 

coroda metale. 
 
 

11. ♣ INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

 
11.1. Cinetica toxicologică, metabolism şi 

distribuţie 
Dimetoatul este rapid absorbit şi eliminat după 
administrare orală. Este metabolizat în mare măsură. 
Dimetoatul şi metaboliţii săi s-au găsit mai ales în 
ficat şi rinichi. Nu există dovezi pentru acumularea 
lor. 

   
11.2. Toxicitate acută……………………… Produsul este periculos dacă este inhalat sau ingerat, 

dar este considerat mai puţin periculos la contactul cu 
pielea. Toxicitatea acută, bazată pe măsurători 
efectuate pe produse similare, este estimată la: 

 Calea de intrare - ingerare Şobolan, oral, LD50……………… 300 -500 mg/kg 
                            - piele Şobolan, dermic, LD50………… >2000 mg/kg 



 

 

Cheminova A/S 
Căsuţa poştală 9 
DK-7620 Lemvig 
Danemarca 

Telefon (+45) 96 90 96 90 
Fax (+45) 96 90 96 91 
www.cheminova.com 
Nr. CVR: DK 12 76 00 43 

Identificator produs: 3B6/3621-02  
Nume produs: Dimetoat 400 g/l EC, Albastru, Stabilizat 

 GHB/Septembrie 2009 
Înlocuieşte LLu/ Septembrie 
2007 

  Pagina 11 din 16 
 

 

Fişă tehnică de securitate în concordanţă cu Regulamentul UE 1907/2006  

 

 

                            - inhalare Şobolan, inhalare, LD50……… cca. 3mg/l/4h 
   
11.3. Iritabilitate……………………………. Produsul este iritant uşor spre moderat pentru piele şi 

ochi. Poate fi iritant şi prin alte căi de expunere. 
   
11.4. Efecte alergice S-a descoperit că un produs similar are reacţii 

alergice în cazul testelor pe animale. 
   
11.5. Efect cancerigen Nu au fost observate efecte cancerigene pentru 

dimetoat. 
   
11.6. Efecte asupra reproducerii Nu au fost observate efecte asupra fertilităţii pentru 

dimetoat pentru doze non-toxice maternale. 
   
11.7. Teratogenicitate  Nu au fost observate efecte teratogenice 

(provocatoare de malformaţii la naştere) pentru 
dimetoat 

   
  Pentru xilen au fost observate câteva semne de 

toxicitate la copii nenăscuţi după expuneri repetate la 
concentraţii mari. 

   
11.8 Mutagenicitate  Dimetoatul este mutagen în testele cu bacterii, dar nu 

în celulele de mamifere sau în testele in vivo. 
 
 

12. ♣ INFORMAŢII ECOLOGICE 

 
12.1. Ecotoxicitate………………………… Produsul este toxic pentru nevertebratele acvatice şi 

foarte toxic pentru insecte. Este periculos pentru peşti, 
dar este mai puţin periculos pentru plantele acvatice, 
păsări, râme, macro şi microorganisme din sol. 
Ecotoxicitatea acută măsurată pentru un produs 
similar este:  

 - Peşti Păstrăv curcubeu (Salmo gairdneri)……………………. 96-h LC50: 61,3 mg/l 
  Plătică cu branhii albastre (Lepomis macrochirus)…….96-h LC50: 44 mg/l 
 - Nevertebrate Dafnide (Daphnia magna) ………………………….…... 48-h EC50: 5,44 mg/l 
 - Alge Alge verzi (Selenastrum capricornutum)........................72-h IC50: 233 mg/l 
 - Râme Eisenia foetida foetida...................... 14-zile LC50: 217,1 mg/kg de sol uscat 
   
12.2. Mobilitate......................................... Dimetoatul are o mobilitate potenţială mare în sol, dar 

este relativ instabil. Produsele de degradare nu sunt 
mobile în sol. 

   
  Ciclohexanona are o mobilitate mare în mediul 

înconjurător. Se va evapora rapid. 
   
  Xilenul nu este mobil în mediul înconjurător. Şi el se 

va evapora rapid. 
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12.3. Persistenţă şi degradare................. Ingredientul activ, dimetoat, este biodegradabil. Este 

supus degradării în mediul înconjurător şi în staţiile de 
tratare a apelor reziduale. Nu au fost descoperite 
efecte adverse pentru concentraţii de până la 100 mg/l 
în staţiile de tratare a apelor reziduale. Degradarea 
este atât aerobică, cât şi anaerobică, atât biologică, 
cât şi nebiologică. 

   
  În apele şi solurile aerobice, dimetoatul se 

degradează rapid, perioada de înjumătăţire fiind de 
câteva zile. O influenţă majoră o are pH-ul. 
Degradarea este mai avansată la pH-uri mai ridicate. 
Produsele de degradare nu sunt considerate la fel de 
nocive pentru organismele care trăiesc în sol sau 
acvatice şi sunt mineralizate relativ repede. 

   
  Ciclohexanona şi xilenul sunt uşor biodegradabile. 
   
12.4. Potenţial de bioacumulare Ingredientul activ, dimetoat, nu se bioacumulează; 

este metabolizat şi eliminat rapid. 
   
  Nu se aşteaptă ca ciclohexanona să se 

bioacumuleze. 
   
  La expuneri continue, xilenul are potenţial de 

bioacumulare. 
 

13. ♣ INFORMAŢII REFERITOARE LA ELIMINARE 

 
13.1. Metodă de eliminare a reziduurilor.. Materialul rezidual care nu poate fi refolosit sau 

reprocesat chimic poate fi eliminat prin transferarea 
către o staţie de distrugere a agenţilor chimic 
recunoscută sau prin incinerare controlată cu 
purificarea gazelor de evacuare. 

   
  Nu contaminaţi apa, produsele alimentare, hrana sau 

seminţele prin depozitare sau eliminare. 
   
  Dimetoatul este hidrolizat rapid la pH>8,0. 
   
13.2. Eliminarea containerelor................. Spălaţi de trei ori (sau echivalentul) şi pregătiţi pentru 

reciclare sau recondiţionare. Alternativ, ambalajul 
poate fi găurit pentru a nu putea fi folosit în alte 
scopuri şi apoi trimis într-un depozit de deşeuri 
sanitizat. Este posibilă incinerarea controlată cu 
purificarea gazelor de evacuare pentru ambalajele 
combustibile. 
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  Eliminarea reziduurilor şi a ambalajelor trebuie să fie 
întotdeauna în concordanţă cu regulamentele locale în 
vigoare. 

 

14. ♣ INFORMAŢII DESPRE TRANSPORT 

 
 Clasificare ADR/RID  
 Nume de transport adecvat............ Lichid inflamabil, n.o.s. (Ciclohexanonă, xilen şi 

dimetoat) 
 Clasa............................................... 3 
 Nr. UN............................................. 1993 
 Grupa de împachetare................... III 
 Clasificare IMDG  
 Nume de transport adecvat............ Lichid inflamabil, n.o.s. (Ciclohexanonă, xilen şi 

dimetoat) 
 Clasa............................................... 3 
 Nr. UN............................................. 1993 
 Grupa de împachetare................... III 
 Poluant marin Poluant marin 
   
 Clasificare IATA/ICAO  
 Nume de transport adecvat............ Lichid inflamabil, n.o.s. (Ciclohexanonă, xilen şi 

dimetoat) 
 Clasa............................................... 3 
 Nr. UN............................................. 1993 
 Grupa de împachetare................... III 

 
 

15. ♣ INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 

 
15.1. Etichetare în UE  
 În conformitate cu Dir. 1999/45/EC 

modificată 
Simboluri de risc............................. 

 
                    Nociv      Dăunător  
                                   mediului 

   
 Conţine ........................................... Dimetoat, ciclohexanonă şi xilen 
   
 Fraze R........................................... R10-20/22-43-51/53: Inflamabil. Nociv prin inhalare 

sau dacă este înghiţit. Poate cauza efecte alergice la 
contactul cu pielea. Este toxic pentru organismele 
acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung 
în medii acvatice. 

   
 Fraze S............................................ S24/25-36/37-61: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. 

Purtaţi mănuşi şi îmbrăcăminte protectoare adecvate. 
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Evitaţi eliminarea în mediul înconjurător. Consultaţi 
fişele tehnice de securitate/ instrucţiunile speciale.  

   
 Alte informaţii.................................. Pentru a evita riscurile pentru om şi mediu, 

conformaţi-vă instrucţiunilor de folosire. 
   
15.2. SISTEM GLOBAL ARMONIZAT  
 În conformitate cu Reg. UE 

1272/2008 
 

 Clasificare CLP.............................. Lichid inflamabil: Categoria 3 
Toxicitate acută orală: Categoria 4 
Toxicitate la inhalare: Categoria 4 
Efect alergic – la nivelul pielii: Categoria 1 
Inspirare: Categoria 1 
Riscuri pentru mediile acvatice: Categoria cronic 2 

 Etichetare CLP  
   
 Identificator produs.......................... Dimetoat 400 g/l EC, Albastru, Stabilizat 
 Conţine............................................ Dimetoat, ciclohexanonă şi xilen 
 Pictograme pentru pericole 

necesare pe etichetă 

 
 Cuvânt de avertizare...................... Pericol 
   
 Fraze de periculozitate................... H226: Lichid şi vapori inflamabili. 

H302: Nociv dacă este înghiţit. 
H332: Nociv dacă este inhalat. 
H317: Poate cauza o reacţie alergică la contactul cu 
pielea.  
H304: Poate fi fatal dacă este înghiţit şi introdus pe 
căile respiratorii. 
H411: Toxic pentru viaţa acvatică cu efecte de durată. 

   
 Frază de periculozitate 

suplimentară................................... 
EUH401: Pentru a evita riscurile pentru om şi mediu, 
conformaţi-vă instrucţiunilor de folosire. 

   
 Fraze preventive  
 Prevenire......................................... P280: Purtaţi mănuşi protectoare şi protecţii pentru 

faţă/ ochi. 
P261: Evitaţi să respiraţi vaporii. 

   
 Răspuns.......................................... P310: Sunaţi imediat un CENTRU DE INTOXICARE 

sau un doctor/medic. 
P303+P361+P352: DACĂ SE REGĂSEŞTE PE 
PIELE (sau păr): Îndepărtaţi imediat toată 
îmbrăcămintea contaminată. Spălaţi din belşug cu apă 
şi săpun. 
P301+P330: DACĂ ESTE ÎNGHIŢIT: Clătiţi-vă gura.  
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 Depozitare....................................... - 
   
 Eliminare......................................... P501: Eliminaţi conţinutul/ containerul în conformitate 

cu reglementările locale. 
15.3. Statut de reglementare................... Toate ingredientele din acest produs sunt acoperite de 

legislaţia UE în domeniul chimic. 
 
 
 
 
 

 

16. ALTE INFORMAŢII  

 
 Fraze R folosite............................... R10 Inflamabil. 
  R20 Nociv prin inhalare. 
  R20/21 Nociv prin inhalare şi în contact cu pielea. 
  R20/22 Nociv prin inhalare şi dacă este înghiţit. 
  R21/22 Nociv în contact cu pielea şi dacă este 

înghiţit. 
  R38 Iritant pentru piele. 
  R43 Poate cauza efecte alergice la contactul cu 

pielea. 
  R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate 

cauza efecte adverse pe termen lung în 
medii acvatice. 

    
 Fraze de periculozitate CLP 

folosite............................................. 
H226 Lichid şi vapori inflamabili. 

  H302 Nociv dacă este înghiţit. 
  H304 Poate fi fatal dacă este înghiţit şi introdus 

pe căile respiratorii. 
  H312 Nociv în contact cu pielea. 
  H315 Produce iritaţii ale pielii. 
  H317 Poate cauza o reacţie alergică la contactul 

cu pielea. 
  H332 Nociv dacă este inhalat. 
  H411 Toxic pentru viaţa acvatică cu efecte de 

durată. 
  EUH401 Pentru a evita riscurile pentru om şi mediu, 

conformaţi-vă instrucţiunilor de folosire. 
 
Acest produs ar trebui folosit doar de persoane care au fost prevenite cu privire la proprietăţile 
sale nocive şi au fost instruite în ceea ce priveşte precauţiile de siguranţă necesare.   
 
Informaţiile cuprinse în această fişă tehnică de securitate sunt considerate ca fiind precise şi 
de încredere, dar utilizările produsului variază şi pot apare situaţii care nu au fost prevăzute de 
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Cheminova A/S. Cel care foloseşte acest produs trebuie să verifice validitatea acestor 
informaţii în circumstanţele specifice.  
 
 


