
FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 
 

Conform Normei(CE) Nr. 1907/2006 (REACH), art. 31 şi Anexa II 

 

NEMATHORIN 10G 
 

 
 

1. Identificarea substanţei/preparatului şi a societăţii/întreprinderii 
 

1.1 Identificarea substanţei sau preparatului: 

Denumirea produsului : NEMATHORIN 10G 
Sinonime : niciunul 

Nr. CAS : N.A. 
Nr. index CE : N.A. cod NFPA : N.D.  
Nr. EINECS : N.A. Greutate moleculară : N.A.  
Nr. RTECS : N.A. Formula : N.A. 

 

1.2 Utilizări ale substanţei/preparatului: 
- Nematocid 

1.3 Detalii privind societatea/întreprinderea: 
ISK Biosciences Europe N.V. 
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, bus 9 
B-1831 Diegem, Belgia 
Tel: +32 2 627 86 11 
Fax: +32 2 627 86 00 

1.4 Telefonul de urgenţă: 
+32 14 58 45 45 (24h/24h) 
Centrul informaţional privind bunurile periculoase (BIG)  
Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel, Belgia 
 

Reprezentant  unic in Romania  

Societatea:  Syngenta Agro SRL 

Victoria Park,   

Sos. Bucuresti- Ploiesti, nr. 73-81 

Cladirea 3, etaj 4, Sector 1, 013685 

Bucuresti 

Romania 

Telefon: +40 21 528 12 00 

Fax: +40 21 528 12 99 

Telefon urgente: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia Tel.: +44 1484 

538 444;  

Fax: +44 1484 433 197 

sau 

 Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă:  

Tel.: +(40 21) 529 25 77 

sau 

 Centru de informare toxicologică: Institutul de Sănătate 

Publică, Bucureşti,  

Tel: +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între 

orele 8.00- 15-00 

 

 

2. Identificarea pericolelor 
 

- Nociv prin înghiţire 
- Poate cauza sensibilizare la contactul cu pielea 

 

- Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe 
termen lung asupra mediului acvatic 

 

 

3. Compoziţie/informaţii cu privire la componenţi 
 

Ingrediente periculoase Nr. CAS 

Nr. EINECS/ELINCS 

Conc. (%) Pericole 

(Fraze R) 

Simbol 
pericol 

fostiazat 98886-44-3 

- 

10 21-23/25-39-41-43- 
50/53 (1) 

T;N 

(1) Pentru frazele R complete: a se vedea secţiunea 16  

(2) Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă în cadrul Comunităţii  

(3) Substanţă PBT 

 



4. Măsuri de prim ajutor 
 

4.1 După inhalare: 
- Scoateţi persoana afectată la aer curat 
- Probleme respiratorii: consultaţi un medic/serviciu medical 

4.2 În caz de contact cu pielea: 
- Spălaţi imediat cu multă apă 
- Puteţi folosi şi săpun 
- Dacă iritaţia persistă, duceţi victima la medic 

4.3 După contactul cu ochii: 
- Clătiţi cu apă 
- Nu aplicaţi agenţi de neutralizare 
- Dacă iritaţia persistă, duceţi victima la oftalmolog 
 
 

4.4 După înghiţire: 
- Clătiţi gura cu apă 
- Daţi imediat multă apă de băut 
- Victima este conştientă: induceţi imediat vomitatul 
- Dacă nu vă simţiţi bine, consultaţi un medic/serviciu medical 
 

 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

 
5.1 Agenţi de stingere potriviţi: 

- Neinflamabili 
- Apă pulverizată 
- Spumă polivalentă 
- Spumă rezistentă la alcool 
- Pudră BC 

 

5.2 Agenţi de stingere nepotriviţi: 
- Jetul de apă nu este eficient ca agent de stingere 

 

5.3 Pericole speciale la expunere: 
- La ardere: eliberare de gaze toxice şi corozive / vapori toxici şi corozivi 

(oxizi fosforoşi, vapori azotoşi, oxizi de sulf, monoxid de carbon – dioxid 
de carbon) 

 

5.4 Instrucţiuni: 
- Diluaţi gazele toxice cu apă pulverizată 
- Luaţi în considerare apa pentru stingerea incendiilor care dăunează mediului 
- Utilizaţi apa în mod moderat dacă este posibil şi reţineţi-o 

 

5.5 Echipamente speciale de protecţie pentru pompieri: 
- Expunerea la căldură/foc: aparat cu aer comprimat/oxigen 
- Îmbrăcăminte de protecţie 

 

6. Măsuri în cazul eliberării accidentale de substanţă 
 
6.1 Precauţii personale: 

A se vedea secţiunea 8.2 
 

6.2 Măsuri de precauţie privind mediul: 
- Preveniţi poluarea apei şi solului 
- Preveniţi infiltrarea în canalizare 
- Reţineţi substanţele eliberate, pompaţi-le în recipiente potrivite 
- Opriţi scurgerea, tăiaţi sursa 
- Acumulaţi scurgerile solide 
- A se vedea secţiunea 13 

 

6.3 Metode pentru curăţare: 
- Opriţi norul de praf acoperindu-l cu nisip/pământ 
- Colectaţi scurgerile solide în recipiente închise 
- Colectaţi cu atenţie scurgerile/resturile 
- Curăţaţi suprafeţele contaminate cu multă apă 
- Spălaţi îmbrăcămintea şi echipamentul după utilizare 
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Temperatura de depozitare : 0/32 °C 
imite cantitative : N.D. kg 
Termenul de depozitare : N.D. zile 
 

6.  
 

 

7. Manipulare şi depozitare 

 
7.1 Manipulare: 

- Păstraţi o igienă strictă – evitaţi contactul 
- Nu scurgeţi reziduurile în canalizare 
- Îndepărtaţi imediat îmbrăcămintea contaminată 
- Curăţaţi îmbrăcămintea contaminată 

 

7.2 Depozitare: 
- Păstraţi recipientul bine închis 
- Depozitaţi produsul într-o zonă uscată 
- Păstraţi produsul numai în recipientul original 
- Respectaţi cerinţele legale 
- Păstraţi produsul departe de: surse de căldură 

 

 

 

Materiale pentru ambalare : 
- potrivite : nu există informaţii disponibile 
- de evitat : nu există informaţii disponibile 

 

7.3 Utilizări finale specifice: 
- Consultaţi informaţiile furnizate de către producător pentru utilizarea 
identificată 

 

8. Controlul expunerii / Protecţia personală 

 
8.1 Valorile limită pentru expunere: 

 

8.1.1 Expunere ocupaţională: 
 

TLV-TWA : nemenţionată 
TLV-STEL : nemenţionată TLV-
Prag : nemenţionată 
WEL-LTEL : nemenţionată 
WEL-STEL : nemenţionată 
TRGS 900 : nemenţionată 
MAK : nemenţionată 
GWBNL 8 h : nemenţionată GWKNL 
15 min. : nemenţionată Prag
 : nemenţionată 
VME-8 h : nemenţionată 
VLE-15 min. : nemenţionată 
GWBB-8 h : nemenţionată 
GWK-15 min. : nemenţionată 
Val. momentană : nemenţionată 
EC : nemenţionată 
EC-STEL : nemenţionată 

 

8.1.2 Metode de prelevare: 
- Nu există informaţii disponibile 

 

 

8.2 Controlul expunerii: 
 

8.2.1 Controlul expunerii ocupaţionale: 
- Lucraţi în apropierea evacuării/ventilaţiei locale 

 

Echipamente de protecţie personală: 
 

a) Protecţia respiraţiei: 
- Protecţie împotriva prafului: mască de praf cu filtru de tip P2 

 

b) Protecţia mâinilor: 
- Mănuşi 

Materiale potrivite: Cauciuc 

- Timp de perforare: N.D. 
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c) Protecţia ochilor: 
- Mască de faţă 
- În caz de protecţie împotriva prafului: ochelari de protecţie 

 

d) Protecţia pielii: 
- Îmbrăcăminte de protecţie 
- În caz de protecţie împotriva prafului: protecţia capului/gâtului 

Materiale potrivite: Cauciuc 

 

8.2.2 Controlul expunerii mediului: a se vedea secţiunile 6.2, 6.3 şi 13 
 

 

9. Proprietăţi fizice şi chimice 

 
9.1 Informaţii generale: 

 

Aspect (la 20°C) : Grăunţe 
Miros : Caracteristic 
Culoare : Galben-maro deschis 

 

9.2 Date importante pentru sănătate, siguranţă şi mediu: 
 

Valoarea pH-ului (la 1 %) : 5,27 
Punctul/intervalul de fierbere : N.D. °C 
Punctul de aprindere/inflamabilitate : N.A. °C 
Limitele explozive (proprietăţi explozive) : N.D. vol% 
Proprietăţi de oxidare : N.D. 
Presiunea vaporilor (la 20°C) : N.D. hPa 
Presiunea vaporilor (la 50°C) : N.D. hPa 
Densitatea relativă (la 20°C) : 2,3 
Solubilitatea în apă : N.D. g/100 ml 
Solubil în : N.D. 
Densitatea relativă a vaporilor : N.D. 
Vâscozitate (la °C) : N.D. Pa.s 
Coeficientul de partiţie n-octanol/apă : N.D. 
Rata de evaporare 

Raportul faţă de acetatul de butil : N.D. 
Raportul faţă de eter : N.D. 

 

9.3 Alte informaţii: 
 

Punctul de topire/intervalul de topire : N.D. °C 
Temperatura de autoaprindere : N.D. °C 
Concentraţia la saturare : N.D. g/m3 
Conductivitatea specifică : N.D. pS/m 

 

 

 

10. Stabilitate şi reactivitate 
 

 
10.1 Condiţii de evitat: 

- Stabil în condiţii normale 
 

10.2 Materiale de evitat: 
- Păstraţi produsul departe de: surse de căldură 

 

10.3 Produse din descompunere periculoase: 
- La ardere: eliberare de gaze toxice şi corozive / vapori toxici şi corozivi 

(oxizi fosforoşi, vapori azotoşi, oxizi de sulf, monoxid de carbon – dioxid 
de carbon) 
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11. Informaţii de toxicologie 
 

 

11.1 Toxicitate acută: 

FOSTIAZAT 10G 
 

LD50 oral şobolan : 230/440 mg/kg 
LD50 dermic şobolan : > 2000 mg/kg 
LD50 dermic iepure : N.D. mg/kg 
LC50 inhalare şobolan : N.D. mg/l/4 h 
LC50 inhalare şobolan : N.D. ppm/4 h 

- Poate cauza sensibilizare la contactul cu pielea 

11.2 Toxicitate cronică: 
 

EC carc. cat. : nemenţionată 
EC muta. cat. : nemenţionată 
EC repr. cat. : nemenţionată 

 
Cancerogenitate (TLV) : nemenţionată 
Cancerogenitate (MAC) : nemenţionată 
Cancerogenitate (VME) : nemenţionată 
Cancerogenitate (GWBB) : nemenţionată 
 
Cancerogenitate (MAK) : nemenţionată 
Mutagenitate (MAK) : nemenţionată 
Teratogenitate (MAK) : nemenţionată 

 

Clasificare IARC : nemenţionată 

 

11.3 Căile de expunere: înghiţire, inhalare, ochi şi piele 

 

11.4 Efecte/simptome acute: 
 

- DUPĂ INHALARE 
- DUPĂ INHALAREA DE PRAF: 
- Dificultăţi respiratorii 

 

- DUPĂ ÎNGHIŢIRE 
- DUPĂ ABSORBŢIA DE CANTITĂŢI MARI: 
- Afecţiuni gastrointestinale 
- Greaţă 
- Vomitare 
- Durere de cap 
- Slăbiciune 
- Piele rece şi umedă 
- Ameţeală 

 

- DUPĂ CONTACTUL CU PIELEA 
- Uşoară iritaţie 

 

- DUPĂ CONTACTUL CU OCHII 
- Uşoară iritaţie 

 
11.5 Efecte cronice: 

 

- Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea 
 

- LA EXPUNERE CONTINUĂ REPETATĂ / CONTACT CONTINUU/REPETAT: 
- Iritaţii/inflamaţii pe piele 

 

 

12. Informaţii ecologice 
 

12.1 Ecotoxicitate: 

FOSTIAZAT 10G: 
- LC50 (96 h) : 114 mg/l (SALMO GAIRDNERI/ ONCORHYNCHUS MYKISS) 
- EC50 (48 h) : 3,2 mg/l (DAPHNIA MAGNA) 

 

- Efect asupra purificării apelor reziduale: nu există informaţii disponibile 
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12.2 Mobilitate: 

- Compuşi organici volatili (COV): N.D.% 

- Nu există informaţii disponibile 

Pentru alte proprietăţi fizico-chimice, a se vedea secţiunea 9 

12.3 Persistenţă şi capacitatea de degradare: 

- biodegradarea BOD5 : N.D. % ThOD 

- apă : - Nu există informaţii disponibile 
 

- sol : T ½: N.D. zile 

 
12.4 Potenţial bioacumulativ: 

- log Pow : N.D. 
- BCF : N.D. 

 
12.5 Rezultatele evaluării PBT: 

- În baza informaţiilor disponibile, nu este cazul. 

 
12.6 Alte efecte adverse: 

 

- WGK : 3 (Clasificarea bazată pe componente conform 
Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 
(VwVwS) din 17 mai 1999) 

- Efect asupra stratului de ozon : Nu este periculos pentru stratul de 
ozon (1999/45/CE) 

- Efect de seră : Nu există informaţii disponibile 
 

 

13. Consideraţii privind eliminarea 
 

 

13.1 Prevederi referitoare la deşeuri: 
- Codul deşeurilor (75/442/CEE, Hotărârea Consiliului 2001/118/CE, O.J. L47 
din 16/2/2001): 07 04 99 (deşeuri nespecificate în altă parte) 
- LWCA (Olanda): KGA categoria 03 
- Deşeuri periculoase (91/689/CEE) 
- Eliminaţi deşeurile în conformitate cu normele locale şi/sau naţionale 

 
13.2 Metode de eliminare: 

- Dizolvaţi sau amestecaţi produsul cu un solvent combustibil 
- Duceţi produsul la un incinerator autorizat dotat cu o cameră de 

postcombustie şi cu epurator de gaze, cu recuperarea energiei 

 
13.3 Ambalaj/Recipient: 

- Codul deşeurilor provenite din ambalaj (91/689/CEE, Hotărârea 
Consiliului 2001/118/EC, O.J. L47 din 16/2/2001): 15 01 10* (ambalaj 
care conţine reziduuri sau este contaminat cu substanţe periculoase) 

 

 

14. Informaţii privind transportul 
 
14.1 Clasificarea substanţei conform Recomandărilor UN 

Număr UN : 3077 
CLASA : 9 
RISCURI : - 
GRUPUL AMBALAJULUI : III 

 

 
14.2 ADR (transport rutier) 

CLASA : 9 
GRUPUL AMBALAJULUI : III 
CODUL DE CLASIFICARE : M7 
REZERVOARE CU ETICHETA DE PERICOL : 9 
AMBALAJE CU ETICHETA DE PERICOL : 9 
DENUMIRE CORESPUNZĂTOARE PENTRU EXPEDIERE : 
Substanţă periculoasă pentru mediu, solidă, n.o.s. (fostiazat) 
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14.3 RID (transport feroviar) 
CLASA : 9 
GRUPUL AMBALAJULUI : III 
CODUL DE CLASIFICARE : M7 
REZERVOARE CU ETICHETA DE PERICOL : 9 
AMBALAJE CU ETICHETA DE PERICOL : 9 
DENUMIRE CORESPUNZĂTOARE PENTRU EXPEDIERE : 
Substanţă periculoasă pentru mediu, solidă, n.o.s. (fostiazat) 

14.4 ADNR (transport pe ape interne) 
CLASA : 9 
GRUPUL AMBALAJULUI : III 
CODUL DE CLASIFICARE : M7 
REZERVOARE CU ETICHETA DE PERICOL : 9 
AMBALAJE CU ETICHETA DE PERICOL : 9 

 

14.5 IMDG (transport maritim) 
CLASA : 9 
RISCURI : - 
GRUPUL AMBALAJULUI : III 
MFAG : - 
EMS : F-A, S-F 
POLUANT MARITIM : P 

 

14.6 ICAO (transport aerian) 
CLASA : 9 
RISCURI : -  
GRUPUL AMBALAJULUI : III 
INSTRUCŢIUNI AMBALARE AVION PASAGERI : 911/Y911 
INSTRUCŢIUNI AMBALARE AVION MARFĂ : 911 

 

14.7 Măsuri de precauţie speciale : niciuna 
 

14.8 Cantităţi limitate (LQ) : 
 

Atunci când substanţele şi ambalajul acestora îndeplinesc condiţiile 
menţionate pentru ADR/RID/ADNR în capitolul 3.4, numai următoarele 
prescripţii vor fi respectate: 
Pe fiecare ambalaj va apărea o ilustraţie în formă de diamant, cu 
următoarea inscripţie: 
- ‘UN 3077' 
sau, în cazul altor bunuri cu numere de identificare diferite într-un 
singur pachet: 
- literele 'LQ' 

 

15. Informaţii de reglementare 
 

15.1 Legislaţia UE: 
 

Clasificarea conform directivelor 67/548/CEE, 1999/45/CE şi 2006/8/CE 
 

 
 

Nociv Dăunător 

pentru 

mediu 

conţine: fostiazat 
 

R22 : Nociv ȋn caz de înghiţire 
R43 : Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea 
R51/53 : Toxic pentru organismele acvatice,poate provoca efecte 

adverse pe termen lung asupra mediului acvatic 

 
S24 : A se evita contactul cu pielea 
S35 : A nu se arunca acest produs  și recipientul său decȃt 

după ce s-au luat toate precauțiile 
S37 : A se purta mănuşi corespunzătoare 
S46 : În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi 

a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta 
S57 : A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător 

pentru evitarea oricărei contaminări a mediului 
ȋnconjurător



NEMATHORIN 10G 

8/8 

 

 

15.2 Prevederi naţionale: 
 

Olanda: 
Waterbezwaarlijkheid: 6 

 

Germania: 
WGK : 3 (Clasificarea bazată pe componente conform 

Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 
(VwVwS) din 17 May 1999) 

 

16. Alte informaţii 
 

Informaţiile furnizate în prezenta Fişă tehnică de securitate sunt corecte conform cunoştinţelor, 

informaţiilor şi convingerilor noastre de la data publicării sale. Informaţiile furnizate reprezintă 

doar îndrumări cu privire la manipularea, utilizarea, prelucrarea, depozitarea, transportarea, 

eliminarea şi eliberarea în siguranţă a produsului şi nu vor fi considerate drept garanţie sau 

specificaţie de calitate. Informaţiile se referă numai la materialul specific în cauză şi este posibil 

să nu fie valabile dacă materialul este utilizat în combinaţie cu alte materiale sau în cadrul vreunui 

proces, cu excepţia cazului în care acest lucru este specificat în text. 
 

N.A. = NU SE APLICĂ 
N.D. = NEDETERMINAT 
(*) = CLASIFICARE INTERNĂ (NFPA) 

Substanţe PBT = substanţe persistente, bioacumulative şi toxice 

 
Limitele de expunere: 

TLV : Valoarea limită de prag - ACGIH USA 

WEL : Limite de expunere la locul de muncă – Regatul Unit 

TRGS 900 : Technische Regel für Gefahrstoffe 900 (Arbeitsplatzgrenzwerte) - Germania 

MAK : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen - Germania 

GWBNL : Grenswaarde voor blootstelling - Olanda 

GWKNL : Grenswaarde korte duur - Olanda 

VME : Valeurs limites de Moyenne d’Exposition - Franţa 

VLE : Valeurs limites d’Exposition à court terme - Franţa 

GWBB : Grenswaarde beroepsmatige blootstelling - Belgia 

GWK : Grenswaarde kortstondige blootstelling - Belgia 

EC : Valori indicative ale limitei de expunere ocupaţională 

 

 
I : Fracţiune inhalabilă = T: Praf total = E: Einatembarer Aerosolanteil 

R : Fracţiune respirabilă = A: Alveolengängiger Aerosolanteil/Praf alveolar 

C : Limită prag superior 
 

a: aerosol  r: rook/Rauch (fum) 
d: umed (vapor) st: stof/Staub (praf) 
du: Apă  ve: vezel (fibre) 
fa: Faser (fibre) va: vapor  
fi: fibre  om: ceaţă uleioasă  
fu: fume  on: olienevel/Ölnebel (ceaţă 

uleioasă) p: poussière (praf) part: particule  

Toxicitate cronică: 

K : Lista substanţelor şi proceselor cancerigene - Olanda 

 
Textul complet al frazelor R la care se face referire în secţiunile 2 şi 3: 

 
R21 : Nociv în contact cu pielea 

R23/25 : Toxic prin inhalare şi prin înghiţire 

R39 : Pericol de efecte ireversibile foarte grave  

R41 : Risc de leziuni oculare grave 

R43 : Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea 

R50/53 : Foarte toxic pentru mecanismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen 

lung asupra mediului acvatic 


