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Fi  cu date de securitate conform Reg. UE 1907/2006 modificat 

FI A CU DATE DE SECURITATE 
 

1526, GAMMA-CYHALOTHRIN 60 g/l CS 
 
 
Revizuire: Sec iunile ce con in revizuiri sau informa ii noi sunt marcate cu ♣. 
 
♣♣♣♣  SEC IUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTAN EI / AMESTECULUI I A SOCIET II / ÎNTREPRINDERII 
 
  1.1. Element de identificare a 

produsului ....................................  
 
 

1526, Gamma-cyhalothrin 60 g/l CS 
Con ine gamma-cyhalothrin i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-
on  
 

  1.2. Utiliz ri relevante identificate ale 
substan ei sau amestecului i 
utiliz ri contraindicate ................  
 

 
 
Poate fi utilizat doar ca i insecticid. 
 

  1.3. Detalii privind furnizorul fi ei cu 
date de securitate 

CHEMINOVA A/S 
P.O. Box 9 
DK-7620 Lemvig 
Danemarca 
sds@cheminova.dk 

   
  1.4. Num r de telefon care poate fi 

apelat în caz de urgen  ..............  
(+45) 97 83 53 53 (non-stop; doar în caz de urgen ) 

 
♣♣♣♣  SEC IUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 
  2.1. Clasificarea substan ei sau a 

amestecului 
 

A se consulta sec iunea 16 pentru textul complet al frazelor R i 
frazelor de pericol. 

 Clasificarea DPD a produsului 
conform Dir. 1999/45/CE modificat  
 

R43 N;R50/53 
 

 Clasificarea CLP a produsului 
conform Reg. 1272/2008 modificat 

Sensibilizare – piele: Categoria 1B (H317) 
Pericole pentru mediul acvatic: Pericol acut Categoria 1 (H400) 
           Pericol cronic Categoria 1 (H410) 
 

 Clasificare conform OMS  ............  
Ghid de Clasificare 2009 
 

Clasa III: U or periculos 
 

 Pericole pentru s n tatea uman  ... La unele persoane produsul poate provoca hipersensibilitate la 
contactul cu pielea. 
 

  Gamma-cyhalothrin este foarte toxic prin inhalare i toxic în caz 
de înghi ire. În cadrul acestui preparat, se g se te în form  
microîncapsulat , ceea ce scade toxicitatea, dar inhalarea substan ei 
pulverizate sau a vaporilor trebuie evitat . 
 

 Pericole pentru mediul înconjur tor 
........................................................  

Acest produs este foarte toxic pentru organismele acvatice. 
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  2.2. Elemente pentru etichet   
 Conform Dir. 1999/45/CE modificat  
 Pictograme de pericol ....................  Xi 

 
Iritant 

N 

 
Periculos  

pentru mediu 

  

      
  Con ine gamma-cyhalothrin i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on  
 Fraze R 

R43 ................................................ 
R50/53 ........................................... 

 
Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. 
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte 
adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

 Fraze S 
S24 ................................................ 
S28 ................................................ 
 
S36/37 ........................................... 
S60 ................................................ 
 
S61 ................................................ 

 
A se evita contactul cu pielea. 
Dup  contactul cu pielea, terge i imediat cu o cârp  uscat , dup  
care sp la i cu mult  ap  i s pun. 
Purta i echipament de protec ie i m nu i corespunz toare. 
Acest produs i ambalajul s u se vor depozitaca de euri 
periculoase. 
Evita i dispersarea în mediu. A se consulta instruc iunile 
speciale/fi a de securitate. 
 

 Alte men iuni ................................. Pentru a evita riscurile pentru s n tatea uman  i mediu, respecta i 
instruc iunile de utilizare. 
 

 Fraze suplimentare pentru utilizarea final  a produsului de protec ie a plantelor 
 S2 .................................................. 

S23 ................................................  
S29 ................................................. 

A nu se l sa la îndemâna copiilor. 
A nu se inspira aerosolii. 
A nu se arunca la canalizare. 

 SP1 ................................................ 
 
 
 
SPo1 .............................................. 

A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul s u (a nu se 
cur a echipamentele de aplicare în apropierea apelor de 
suprafa /A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a 
apelor din ferme sau drumuri). 
Dac  produsul vine în contact cu pielea, îndep rta�i produsul cu un 
material uscat �i apoi sp la�i cu mult  ap . 

 
 Conform Reg. UE 1272/2008 modificat 
 Element de identificare a produsului 

........................................................ 
1526, Gamma-cyhalothrin 60 g/l CS 

  Con ine gamma-cyhalothrin i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on  
 

 Pictograme de pericol (GHS07, 
GHS09) 

  

  

   
 Cuvânt de avertizare ...................... Pericol 

 
 Fraze de pericol  
 H317 .............................................. 

H410 .............................................. 
Poate provoca o reac ie alergic  a pielii. 
Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. 
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 Fraz  de pericol suplimentar  

EUH401 ........................................ 
 
Fraze suplimentare pentru utilizarea 
final  a produsului de protec ie a 
plantelor 
SP1 ................................................ 
 
 
SPo1 .............................................. 

 
Pentru a evita riscurile pentru s n tatea uman  i mediu, a se 
respecta instruc iunile de utilizare. 
 
 
 
A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul s u (a nu se 
cur a echipamentele de aplicare în apropierea apelor de 
suprafa /A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a 
apelor din ferme sau drumuri). 
Dac  produsul vine în contact cu pielea, îndep rta�i produsul cu un 
material uscat �i apoi sp la�i cu mult  ap . 

 Fraze de precau ie  
 P261 .............................................. 

P280 .............................................. 
P273 .............................................. 
P333+P313 .................................... 
P501 .............................................. 

Evita i s  inspira i vaporii. 
Purta i m nu i de protec ie. 
Evita i dispersarea în mediu. 
În caz de iritare a pielii sau de erup ie cutanat  : Consulta i medicul. 
Elimina i con inutul/recipientele la fel ca pe orice materiale 
periculoase. 
 

  2.3. Alte pericole ................................. Nici un ingredient nu este clasificat ca fiind PBT (persistent, 
bioacumulativ i toxic) sau vPvB (foarte persistent i foarte 
bioacumulativ). 

 
♣♣♣♣  SEC IUNEA 3: COMPOZI IE / INFORMA II PRIVIND COMPONEN II 
 
  3.1. Substan e ......................................  Produsul este un amestec, nu o substan . 

 
  3.2.  Amestecuri ...................................  A se consulta sec iunea 16 pentru textul integral al frazelor R i al 

frazelor de pericol. 
 

  Gamma-cyhalothrin 60 g/l CS este o suspensie în ap  cu 
microcapsule poroase ce con in ingredientul activ gamma-
cyhalothrin. Capsula este fabricat  din polimer poliuree. 

 Ingredientul activ  
 Gamma-cyhalothrin ....................  Con inut: 6% din greutate 
 Denumire CAS ..............................  Acid ciclopropan-carboxilic,  3-(2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil)-

2,2-dimetil, ciano(3-fenoxifenil)metil ester,  
[1R-[1α(S*),3α(Z)]]- 

 Nr. CAS  ........................................  76703-62-3 
 Denumire IUPAC ..........................  (S)-α-Ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-tri-

fluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropan-carboxilat 
 Denumire ISO/denumire UE .........  Gamma-cyhalothrin  
 Nr. CE (nr. list )  ...........................  616-373-3 
 Nr. index UE  ................................  – 
 Clasificarea DSD a ingredientului T+;R26 T;R25 Xn;R21 R43 R48/22 N;R50/53 
 Clasificarea CLP a ingredientului Toxicitate acut  oral : Categoria 3 (H301) 

Toxicitate acut  dermic : Categoria 4 (H312) 
Toxicitate acut  prin inhalare: Categoria 1 (H330) 
Sensibilizare – piele: Categoria 1A (H317) 
STOT – expunere repetat : Categoria 1 (H372) 
Pericole pentru mediul acvatic: Pericol acut Categoria 1 (H400) 
           Pericol cronic Categoria 1 (H410) 



 Cheminova A/S Telefon (+45) 96 90 96 90 
 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91 
 DK-7620 Lemvig www.cheminova.com 
  Denmark CVR-No. DK 12 76 00 43 

 
Nr. produs 15F/1526  August 2012 
Denumirea 
produsului 

1526, GAMMA-CYHALOTHRIN 60 g/l CS    

   Pag. 4 din 16 
 
 

 
Fi  cu date de securitate conform Reg. UE 1907/2006 modificat 

 Formul  structural  .......................  

 
 Componen i de raportat  
 
  Con inut 

(% gr/gr) 
 

Nr. CAS Nr. CE (nr. 
EINECS) 

Clasificare DSD Clasificare CLP 

 Solvent nafta 
(petrol) aromatic 
greu 
Nr. reg. 01-
2119451097-39 

5 64742-94-5 265-198-5 
 

Xn;R65 R66 
N;R51/53 
Nociv, periculos 
pentru mediu. 
 

Tox. asp. 1 (H304) 
Acvatic Cronic 2 
(H411) 

       
 1,2-

Benzisotiazol-
3(2H)-on  

max. 0,03 2634-33-5 220-120-9 Xn;R22 Xi;R38-41 
R43 N;R50 
Nociv, periculos 
pentru mediu. 
 

Tox. Acut  4 (H302) 
Irit. piele 2 (H315) 
Lez. Oculare 1 (H318) 
Sens. piele 1 (H317) 
Acvatic acut 1 (H400) 

 
SEC IUNEA 4: M SURI DE PRIM AJUTOR 
 
  4.1. Descrierea m surilor de prim 

ajutor 
Dac  expunerea a avut loc, nu a tepta i ca simptomele s  evolueze, 
demara i imediat procedurile descrise mai jos. 
 

 Inhalare ..........................................  Dac  se simte un disconfort, întrerupe i imediat expunerea. Cazuri 
u oare: P stra i sub observa ie persoana expus . Consulta i imediat 
medicul dac  simptomele evolueaz . Cazuri grave: Consulta i 
imediat medicul sau chema i o ambulan . 
 
Dac  respira ia s-a oprit, efectua i imediat respira ie artificial  i 
continua i pân  când ajunge un medic s  se ocupe de persoana 
expus . 
 

 Contact cu pielea ...........................  Îndep rta i imediat hainele i înc l mintea contaminate. Nu uda i 
cu ap  de la început, ci mai întâi terge i cu un material uscat sau 
utilizând pudr  de talc,dup  care sp la i cu ap  i s pun. Dup  
aceea, aplica i o crem  cu vitamina E sau un ulei sau crem  de corp. 
Consulta i medicul în cazul în care contaminarea este grav  sau 
dac  nu v  sim i i bine. 
 

 Contact cu ochii .............................  Cl ti i imediat ochii cu mult  ap  sau solu ie oftalmic , deschizând 
pleoapele din când în când, pân  când nu mai r mân urme de 
contaminare. Îndep rta i lentilele de contact dup  câteva minute i 
cl ti i din nou. Consulta i imediat medicul. 
 

 Ingestie ..........................................  Persoana expus  trebuie s  î i cl teasc  gura i s  bea câteva pahare 
cu ap  (nu lapte sau smântân  sau orice alt  substan  ce con ine 
gr simi, deoarece acestea favorizeaz  absorb ia), dar s  nu induc  
voma. Dac  totu i vomit , persoana expus  trebuie s - i cl teasc  
gura i s  bea din nou lichide. Nu oferi i niciodat  nimic pe gur  
unei persoane incon tiente. Consulta i imediat medicul. 
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  4.2. Cele mai importante simptome i 

efecte, atât acute, cât i întârziate 
Gamma-cyhalothrin poate provoca senza ii de arsur , 
furnic tur sau amor eal  în zonele expuse (parestezie). 
 

  4.3. Indica ii privind orice fel de 
asisten  medical  imediat  i 
tratamentele speciale necesare 

Dac  apare vreun semn de otr vire, chema i imediat un medic, sau 
contacta i o clinic  sau un spital. Explica i acestuia c  victima a fost 
expus  la un insecticid piretroid. Descrie i starea persoanei i 
nivelul de expunere. Scoate i imediat persoana expus  din zona 

  unde este prezent produsul. 
   
  Imediat ce se simte o senza ie de furnic tur  pe piele (a se vedea 

sec iunea 11), se recomand  aplicarea imediat  a unei creme cu 
vitamina E. De aceea, o crem  cu vitamina E ar trebui pus  la 
dispozi ie la locul de munc . 
 

  Poate fi util s  ar ta i  medicului aceast  fi  cu date de securitate. 
 

 Note pentru medic .........................  Nu exist  niciun antidot specific împotriva acestei susbtan e. Pot fi 
luate în considerare lavajul gastric sau administrarea de c rbune 
activat. Dup  decontaminare, tratamentul este simptomatic, 
conform indica iilor În mod normal recuperarea este imediat . 
 

  Dac  ajunge s  penetreze pielea, gamma-cyhalothrin poate 
provoca o irita ie similar  cu arsura solar . Substan a va fi 
neutralizat  printr-un mediu nepolar precum un ulei sau o crem  
gras . S-a descoperit c  benefic  ar fi crema cu vitamina E. Apa 
este puternic polar  i nu calmeaz , ci poate prelungi irita ia. Apa 
cald  poate intensifica durerea. 
 

  În caz de contaminare a ochilor, poate fi luat  în considerare 
administrarea unui anestezic local. 

 
SEC IUNEA 5: M SURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 
  5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

........................................................  
Produs chimic uscat sau dioxid de carbon pentru incendii mici, jet 
de ap  sau spum  pentru incendii mari. Evita i jeturile mari de 
furtun. 

   
  5.2. Pericole speciale cauzate de 

substan a sau amestecul în cauz  
Produ ii principali de descompunere sunt compu i volatili, toxici, 
iritan i i inflamabili precum oxid de azot, clorur  de hidrogen, 
fluorur  de hidrogen, cianur  de hidrogen, monoxid de carbon, 
dioxid de carbon i diferi i compu i organici clorura i i fluorura i. 
 

  5.3. Recomand ri destinate pompierilor 
........................................................  

Utiliza i jetul de ap  pentru a p stra reci recipientele expuse la foc. 
Aborda i incendiul contra direc iei de vânt pentru a evita vaporii 
periculo i i produ ii de descompunere toxici. Combate i incendiul 
din loca ii protejate sau de la distan e maxime posibile. Efectua i 
an uri pentru a împiedica scurgerea apei. Pompierii ar trebui s  

poarte aparat de respirat autonom i echipament de protec ie. 
 
SEC IUNEA 6: M SURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL  
 
  6.1. Precau ii personale, echipament de 

protec ie i proceduri de urgen  
Se recomand  preg tirea unui plan pentru evitarea dispersiilor. În 
cazul în care acest lucru totu i se întâmpl , produsul trebuie 
îndep rtat, iar zona cur at  imediat conform unui plan pre-
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determinat. Se recomand  cur area zonei sau a echipamentului 
chiar i atunci când doar se suspecteaz  contaminarea. 
 
Ar trebui puse la dispozi ie recipiente goale cu închidere ermetic  
pentru colectarea produsului dispersat. 
 
În cazul unei cantit i mari (10 tone de produs sau mai mult): 
1. Utiliza i echipament de protec ie personal ; consulta i sec iunea 
8 

  2. Apela i num rul de telefon pentru cazuri de urgen ; consulta i 
sec iunea 1 
3. Alerta i autorit ile. 

   
  Utiliza i echipament de protec ie personal  atunci când strânge i 

produsul dispersat. În func ie de cantitatea dispersat , acest lucru 
poate implica purtarea 

  unei protec ii respiratorii, pentru ochi sau masc , îmbr c minte 
rezistent  la produse chimice, m nu i i cizme. 

   
  Opri i imediat sursa dispers rii dac  acest lucru se poate realiza în 

siguran . Nu l sa i persoanele f r  echipament de protec ie în zona 
contaminat . Evita i i reduce i formarea de aburi pe cât posibil. 
 

  6.2. Precau ii pentru mediul 
înconjur tor .................................  

Strânge i produsul dispersat pentru a preveni contaminarea 
ulterioar  a suprafe ei, solului sau apei. Apa folosit  la sp lare nu 
trebuie s  ajung  în apele de suprafa . Eliminarea necontrolat  în 
cursurile de ap  trebuie anun at  organismului de reglementare 
corespunz tor. 
 

  6.3. Metode i materiale pentru izolarea 
produsului v rsat i cur are 

Se recomand  luarea în considerare a posibilit ilor de prevenire a 
efectelor d un toare ale dispersiei, cum ar fi îndiguirea sau 
acoperirea. A se vedea GHS (Anexa 4, Sec iunea 6). 
 
Dac  este cazul, scurgerile de ap  de suprafa  vor trebui acoperite. 
V rs rile minore pe podea sau pe alt  suprafa  impermeabil  ar 
trebui absorbite cu ajutorul unui material absorbant precum liant 
universal, atapulgit, bentonit  sau alte argile absorbante. Strânge i 
materialul contaminat în recipiente adecvate. Cur a i zona cu 
mult  ap  i detergent industrial. Absorbi i lichidul de sp lare cu 
material absorbant i  depozita i-l în recipiente adecvate. 
Recipientele utilizate trebuie închise i etichetate corespunz tor. 
 
Devers rile cu infiltrare în sol ar trebui excavate i depozitate în 
recipiente corespunz toare. 
 
Dac  produsul este v rsat în ap , acesta trebuie strâns pe cât posibil 
prin izolarea apei contaminate. Apa contaminat  trebuie colectat  i 
evacuat  pentru tratament sau eliminare. 
 
Zonele sau echipamentele contaminate pot fi cur ate cu un amestec 
de ap /izopropanol (25/75) în condi ii alcaline (pH > 12). În timpul 
cur rii trebuie utilizat echipament de protec ie personal . 
 

  6.4. Trimiteri c tre alte sec iuni ........  Consulta i sec iunea 8.2 privind protec ia personal . 
Consulta i sec iunea 13 pentru eliminare. 
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♣♣♣♣  SEC IUNEA 7: MANIPULAREA I DEPOZITAREA 
 
  7.1. Precau ii pentru manipularea în 

condi ii de securitate ...................  
Într-un mediu industrial, este foarte important s  se evite contactul 
personal cu produsul, dac  se poate prin utilizarea de sisteme 
închise controlate prin telecomand . Dac  acest lucru nu este 
posibil, materialul ar trebui cât mai mult manipulat prin mijloace 
mecanice. Este necesar  o aerisire corespunz toare i un sistem de 
ventila ie local . Gazele de evacuare ar trebui filtrate sau supuse 
unor tratamente. Pentru protec ia personal  în aceast  situa ie, 
consulta i sec iunea 8. 
 

  Pentru utilizarea produsului ca i pesticid, c uta i m surile de 
precau ie i de protec ie personal  pe eticheta aprobat  oficial de pe 
ambalaj sau orice alte ghiduri sau reglement ri oficiale aplicabile. 
Dac  acestea lipsesc, consulta i sec iunea 8. 
 

  Nu l sa i persoane f r  echipament de protec ie i copii în zona de 
lucru. 
 

  Îndep rta i imediat hainele contaminate. Sp la i-v  bine dup  
manipulare. Înainte de scoaterea m nu ilor, sp la i-le cu ap  i 
s pun. Dup  lucru, da i jos hainele i înc l mintea de lucru. Face i 
un du , utilizând apa i s punul. Purta i doar haine curate când 
pleca i de la servici. Sp la i hainele i echipamentul de protec ie cu 
ap  i s pun dup  fiecare utilizare.  
 

  Zona de lucru trebuie p strat  curat  întotdeauna. Echipamentul de 
protec ie personal  utilizat trebuie fie aruncat, fie cur at imediat 
dup  utilizare. Aparatul de respira ie trebuie cur at, iar filtrul 
înlocuit conform instruc iunilor furnizate împreun  cu aparatul. 
 

  A nu se elimina în mediul înconjur tor. Strânge i toate de eurile i 
r m i ele echipamentelor de cur are, etc. i elimina i-le la fel ca 
pe orice materiale periculoase. Consulta i sec iunea 13 pentru 
eliminare. 
 

  7.2. Condi ii de depozitare în condi ii de 
securitate, inclusiv eventuale 
incompatibilit i 

Produsul este stabil în condi ii normale de depozitare. A se proteja 
împotriva temperaturilor extreme. Produsul nu trebuie l sat s  se 
usuce. 
 

  A se p stra în recipiente bine închise, etichetate. Înc perea de 
depozitare ar trebui construit  din material neinflamabil, s  fie 
închis , uscat , ventilat  i prev zut  cu podea impermeabil , f r  a 
permite accesul persoanelor neautorizate i copiilor. Este 
recomandat un semn de avertisment “TOXIC”. Înc perea ar trebui 
utilizat  doar pentru depozitarea substan elor chimice. Nu se 
recomand  depozitarea alimentelor, b uturilor, hranei pentru 
animale i semin elor. Înc perea trebuie prev zut  cu o chiuvet . 

   
  Depozitarea amestecurilor produsului cu alte produse poate spori 

toxicitatea din cauza extragerii ingredientului activ din capsule. 
 

  7.3.  Utilizare final  specific  (utiliz ri 
finale specifice) ............................  

Acest produs este un pesticid înregistrat i poate fi utilizat doar 
pentru aplica ii permise oficial conform etichetei aprobate de 
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autorit ile de reglementare. 
 
♣♣♣♣  SEC IUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTEC IA PERSONAL  
 
  8.1.  Parametri de control  
 Limite de expunere personal  .......  Din cuno tin ele noastre, pentru gamma-cyhalothrin nu s-au stabilit 

limite de expunere. Produc torul recomand  o valoare de 0,02 
mg/m3 (8 ore LTEL-TWA). 
 

  Cu toate acestea, mai pot exista i alte limite de expunere impuse de 
reglement ri locale, care trebuie respectate. 

   
 Gamma-cyhalothrin 

DNEL, sistemic ............................. 
PNEC, mediul acvatic ................... 

 
0,034 mg/kg mas  corporal /zi 
0,044 ng/l 

   
  8.2. Controale ale expunerii ...............  Atunci când produsul este utilizat într-un sistem închis, 

echipamentul de protec ie personal  nu va fi necesar. Urm toarele 
precau ii se aplic  altor situa ii, atunci când utilizarea unui sistem 
închis nu este posibil  sau atunci când sistemul trebuie deschis. 
Înainte de deschidere, ave i grij  s  elimina i pericolele din 
echipament sau sistemele de conducte. 
 
Precau iile men ionate mai jos se refer  în principal la manipularea 
produsului nediluat i pentru preg tirea solu iei de pulverizat, dar 
pot fi recomandate i pentru pulverizare. 
 

 

 

Protec ia respira iei  În cazul unei manipul ri normale, produsul nu reprezint  un pericol 
de expunere pe calea aerului.   În cazul unei dispersii accidentale a 
produsului ce produce cantit i însemnate de vapori sau aburi, 
muncitorii trebuie s  poarte un echipament de protec ie respiratorie 
aprobat oficial, prev zut cu un tip de filtru unviersal, inclusiv filtru 
pentru particule.  

    
 

 

M nu i de protec ie .  Purta i m nu i lungi rezistente la substan e chimice, precum cele 
laminate, din cauciuc butil sau cauciuc nitril. Timpii de penetrare ai 
acestor materiale pentru gamma-cyhalothrin nu sunt cunoscu i. Cu 
toate acestea, în general utilizarea m nu ilor de protec ie va oferi 
doar o protec ie par ial  împotriva expunerii dermice. Pot ap rea 
foarte u or mici rupturi în m nu i i contaminarea încruci at . Se 
recomand  realizarea manual  a muncii i înlocuirea m nu ilor 
imediat ce se b nuie te o contaminare. Ave i grij  s  nu atinge i 
nimic cu m nu i contaminate. Arunca i m nu ile uzate i nu le 
reutiliza i. Sp la i-v  pe mâini cu ap  i s pun imediat dup  
terminarea lucrului. 
  

 

 

Protec ia ochilor .......  Purta i masc , nu doar ochelari de protec ie. Evita i contactul cu 
ochii.  
 

    
 

 

Protec ie suplimentar  a 
pielii 

Pentru a preveni contactul cu pielea, purta i îmbr c minte rezistent  
la substan e chimice corespunz toare, în func ie de gradul de 
expunere. În situa ii normale de lucru, atunci când expunerea la 
produs nu poate fi evitat  pentru o scurt  perioad  de timp, sunt 
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suficien i pantalonii impermeabili i or ul din material rezistent la 
substan e chimice, sau salopeta din PE. Dac  sunt contaminate, 
salopetele din PE trebuie aruncate dup  utilizare. În caz de 
expunere considerabil  sau prelungit , se recomand  salopete din 
material laminat. 

 
SEC IUNEA 9: PROPRIET I FIZICE I CHIMICE 
 
  9.1. Informa ii privind propriet ile 

fizice i chimice 
 

   Aspect  ...........................................  Lichid alb spre gri 
   Miros .............................................  Uleios 
 Prag de acceptare a mirosului ........  Nedeterminat 
 pH ..................................................  1% dilu ie în ap : 5,71 la 23°C 
 Punctul de topire/punctul de înghe are 

........................................................  
Sub 0°C 

 Punctul ini ial de fierbere i intervalul 
de fierbere 

Nu se aplic  (se descompune) 

 Punctul de aprindere ......................  > 100°C (Vas închis Setaflash) 
 Viteza de evaporare .......................  Nedeterminat 
 Inflamabilitatea (solid/gaz) ...........  Nu se aplic  (produsul este un lichid) 
 Limita superioar /inferioar  de 

inflamabilitate sau de explozie ......  
 
Nedeterminat 

 Presiunea de vapori .......................  Gamma-cyhalothrin :  1,03 x 10-7 Pa la 20°C 

    3,45 x 10-7 Pa la 25  

 Densitatea vaporilor ......................  Nedeterminat 
 Densitatea relativ  .........................  Nedeterminat 

Densitate: 1,019 g/ml la 20°C 
 Solubilitatea (solubilit ile) ...........  Solubilitatea gamma-cyhalothrin la 19°C în : 

aceton  > 500   g/l 
acetat de etil > 500   g/l 
1,2-dicloroetan > 500   g/l 
p-xilen > 500   g/l 
heptan     30,7 g/l 
metanol   138    g/l 
n-octanol     36,6 g/l 
ap                        0,0021 mg/l la 20°C 
Unii solven i favorizeaz  extragerea ingredientului activ din 
capsule. 

 Coeficientul de parti ie n-octanol/ap  Gamma-cyhalothrin :  log Kow = 5,2 la 25°C 
 Temperatura de autoaprindere  ......  Niciuna sub 400°C (produsul este o suspensie în ap ) 
 Temperatura de descompunere ......  Nedeterminat 
 Vâscozitatea ..................................  Produsul are o vâscozitate mare. Acesta este un lichid ne-

newtonian ; vâscozitatea scade cu cât cre te viteza de forfecare. 
Viteza de forfecare 0,01 s-1:  > 1 x 104 mPa.s 
Viteza de forfecare 100 s-1: 45 - 130 mPa.s 

 Propriet i explozive ......................  Inexplozibil 
 Propriet i oxidante .......................  Neoxidant 
   
  9.2. Alte informa ii  
 Miscibilitatea .................................  Produsul este dispersabil în ap . 
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SEC IUNEA 10: STABILITATE I REACTIVITATE 
 
10.1. Reactivitate ..................................  Din cuno tin ele noastre, produsul nu are reactivit i speciale. 

 
10.2. Stabilitate chimic  .......................  Gamma-cyhalothrin se descompune prin înc lzire. Înc lzirea local  

direct  precum înc lzirea electric  sau prin aburi trebuie evitat .  
 

10.3. Posibilitatea de reac ii periculoase Nu se cunosc. 
 

10.4. Condi ii de evitat .........................  Înc lzirea produsului produce vapori nocivi i iritan i.  
   
10.5. Materiale incompatibile ..............  Poate reac iona cu agen i de oxidare. 

 
10.6. Produ i de descompunere periculo i A se vedea subsec iunea 5.2. 
 
SEC IUNEA 11: INFORMA II TOXICOLOGICE 
 
11.1. Informa ii privind efectele 

toxicologice 
 

   
 Produsul   
 Toxicitate acut  .............................  Produsul nu este considerat nociv. Toxicitatea acut  m surat  pe un 

produs similar este: 

 Cale (c i) de intrare - ingerare LD50, oral, obolan (mascul): 4444 mg/kg (metoda OECD 401) 

   LD50, oral, obolan (femel ): 3257 mg/kg 

  - piele  LD50, cutanat, obolan: > 5000 mg/kg (metoda OECD 402) 

  - inhalare LC50, inhalare, obolan: > 2,31 mg/l/4 h (metoda OECD 403) 

   Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 
îndeplinite. (P.b.d.d.c.d.c.n.s.î.) 
 

 Corodarea/iritarea pielii ................  U or iritant pentru piele (m surare pe un produs similar; metoda 
OECD 404). P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 Lezarea grav /iritarea ochilor ........  U or spre moderat iritant pentru ochi (m surare pe un produs 
similar; metoda OECD 405). P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 Sensibilizarea c ilor respiratorii i a 
pielii ..............................................  

Sensibilizant (m surare pe un produs similar; metoda OECD 406). 
 

 Pericol prin aspirare ......................  Produsul nu reprezint  un pericol de pneumonie prin aspirare. 
 

 Simptome i efecte, acute i întârziate La contact, gamma-cyhalothrin poate provoca senza ii de arsur , 
furnic tur  sau amor eal  în zonele expuse (parestezie), care nu 
sunt nocive în caz de expunere redus , dar pot fi dureroase, mai 
ales la nivelul ochilor.  Acest efect poate ap rea prin stropire, 
aerosoli sau transfer de la m nu i contaminate. Efectul este trec tor, 
dureaz  pân  la 24 de ore, doar în cazuri excep ionale poate dura 
mai mult. Poate fi considerat ca un avertisment c  a avut loc o 
supra-expunere i c  procedura de lucru trebuie revizuit . 
 

 Gamma-cyhalothrin  
 Toxicitate acut  .............................  Gamma-cyhalothrin este foarte toxic prin inhalare i toxic în caz de 



 Cheminova A/S Telefon (+45) 96 90 96 90 
 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91 
 DK-7620 Lemvig www.cheminova.com 
  Denmark CVR-No. DK 12 76 00 43 

 
Nr. produs 15F/1526  August 2012 
Denumirea 
produsului 

1526, GAMMA-CYHALOTHRIN 60 g/l CS    

   Pag. 11 din 16 
 
 

 
Fi  cu date de securitate conform Reg. UE 1907/2006 modificat 

înghi ire. Toxicitatea prin contactul cu pielea este mai pu in grav . 
Toxicitatea acut  este m surat  ca: 

 Cale (c i) de intrare - ingerare LD50, oral, obolan (mascul): > 50 mg/kg (metoda OECD 401) 

LD50, oral, obolan (femel ): aprox. 55 mg/kg 

  - piele  LD50, cutanat, obolan (femel ): aprox. 1650 mg/kg 
                                            (metoda OECD 402) 

  - inhalare LC50, inhalare, obolan (femel ): 0,03 mg/l/4 h (metoda OECD 
403) 

    
 Corodarea/iritarea pielii ................  U or iritant pentru piele (metoda OECD 404) P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 

 
 Lezarea grav /iritarea ochilor ........  Nu este iritant pentru ochi (metoda OECD 405) P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 

 
 Sensibilizarea c ilor respiratorii i a 

pielii ..............................................  
Slab sensibilizant (metoda OECD 406). 
 

 Mutagenitatea celulelor germinative 
.......................................................  

Pentru gamma-cyhalothrin nu sun disponibile rezultate din studii 
despre mutagenitatea celulelor germinative. În cadrul altor patru 
teste de mutagenitate nu s-au observat dovezi de mutagenitate. 
P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 Carcinogenitate .............................  Testele pe substan e similare au ar tat c  e pu in probabil ca 
gamma-cyhalothrin  s  fie carcinogenic. P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 

   
 Toxicitate pentru reproducere .......  Nu s-au descoperit efecte asupra fertilit ii în cadrul testelor pe 

animale efectuate unor substan e similare la doze netoxice (1.5 
mg/kg/zi). Pentru gamma-cyhalothrin nu s-au descoperit efecte 
teratogene (ce provoac  defecte morfologice la f t) (metoda OECD 
414). P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 STOT – expunere unic  ................  Nu s-au observate alte efecte specifice dup  expunerea unic  decât 
  cele deja mentionate pentru gamma-cyhalothrin. P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
   
 STOT – expunere repetat  ............  Organ int : sistemul nervos. 

Expunerea repetat  poate avea efecte neurotoxice. La testele pe 
animale au fost observate modific ri de comportament la niveluri 
de expunere de 6-8 mg/kg gc/zi (metoda OECD 408). 
P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 Solvent nafta (petrol) aromatic greu 
 Toxicitate acut  .............................  Substan a nu este considerat  nociv . P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. Toxicitatea 

acut  m surat  pe un produs similar este: 

 Cale (c i) de intrare - ingerare LD50, oral, obolan: > 5000 mg/kg (metoda OECD 401) 

  - piele  LD50, cutanat, obolan: > 2.000 mg/kg (metoda OECD 402) 

  - inhalare LC50, inhalare, obolan: > 4,8 mg/l (metoda OECD 403) 
    
 Corodarea/iritarea pielii ................  Poate provoca uscarea pielii (m surare pe produse similare; metoda 

OECD 404). P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 Lezarea grav /iritarea ochilor ........  Poate provoca un u or disconfort ce dureaz  pu in la nivelul ochilor 
(m surare pe produse similare; metoda OECD 405).  
P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
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 Sensibilizarea c ilor respiratorii i a 

pielii ..............................................  
Nu este probabil s  provoace sensibilizarea c ilor respiratorii sau a 
pielii (m surare pe produse similare; metoda OECD 406). 
P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 Mutagenitatea celulelor germinative 
.......................................................  

Nu este probabil s  fie mutagen (m surare pe produse similare; 
metodele OECD 471, 473, 474, 475, 476 i 478). P.b.d.d.c.d.c.n.s.î.
  
 

 Carcinogenitate .............................  Pentru solven ii de petrol în general, IARC a considerat probele 
pentru carcinogenitate ca fiind neadecvate. P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 
Produsul nu con ine cantit i relevante de hidrocarburi aromatice 
identificate ca fiind carcinogenice. 
 

 Toxicitate pentru reproducere .......  Nu este probabil s  provoace efecte nocive asupra reproducerii 
(m surare pe produse similare; metoda OECD 414). 
P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 STOT – expunere unic  ................  Vaporii pot fi iritan i pentru tractul respirator i pot provoca dureri 
de cap i ame eli. P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 STOT – expunere repetat  ............  Solven ii organici în general sunt suspecta i s  provoace leziuni 
ireversibile asupra sistemului nervos la expunerea repetat . 
 
Contactul cu pielea prelungit i/sau repetat poate degresa pielea, 
putând duce la iritare sau dermatit .   
 
Nu este probabil ca expunerea oral  prelungit  s  provoace efecte 
negative la niveluri de expunere ce corespund criteriilor de 
clasificare (m surare pe produse similare; metodele OECD 413 i 
452). 
 

 Pericol prin aspirare ......................  Solventul nafta prezint  pericol prin aspirare. 
 

 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on  
 Toxicitate acut  .............................  Susbtan a este nociv  prin ingerare. 

 Cale (c i) de intrare - ingerare LD50, oral, obolan (mascul): 670 mg/kg 

   LD50, oral, obolan (femel ): 784 mg/kg 
(metoda OPPTS 870.1100; m surare la 73% solu ie) 

  - piele  LD50, cutanat, obolan: > 2.000 mg/kg 
(metoda OPPTS 870.1200; m surare la 73% solu ie) 

  - inhalare LC50, inhalare, obolan: nedisponibil 
    
 Corodarea/iritarea pielii ................  U or iritant pentru piele (metoda OPPTS 870.2500) 

 
 Lezarea grav /iritarea ochilor ........  Foarte iritant pentru ochi (metoda OPPTS 870.2400) 

 
 Sensibilizarea c ilor respiratorii i a 

pielii ..............................................  
Sensibilizant cutanat moderat la cobai (metoda OPPTS 870.2600). 
Substan a pare s  fie semnificativ mai sensibilizant  la oameni. 
 

 Mutagenitatea celulelor germinative 
.......................................................  

Toate studiile de mutagenitate au ar tat un rezultat mutagenic 
negativ pentru aceast  substan  chimic . P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
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 Carcinogenitate .............................  Testele pe termen scurt i o analiz  a structurii au ar tat c  

substan a nu este susceptibil  de a prezenta un pericol carcinogenic 
pentru om. P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 
 

 Toxicitate pentru reproducere .......  Studiul de reproducere nu a ar tat probe de susceptibilitate crescut  
pentru reproducere. Efectele asupra dezvolt rii au constat într-o 
osificare u or întârziat . P.b.d.d.c.d.c.n.s.î. 

 
SEC IUNEA 12: INFORMA II ECOLOGICE 
 
12.1. Toxicitate ......................................  Produsul este extrem de toxic pentru pe ti, nevertebratele acvatice 

i insecte. Nu este considerat nociv pentru plantele acvatice, micro 
i macroorganismele de pe sol i p s ri. 

 
 Ecotoxicitatea produsului, m surat  pe produse similare, este urm toarea: 

 -Pe ti P str v curcubeu (Oncorhynchus mykiss 
Walbaum) 

96 ore LC50: 27.1 μg/l 

 - Nevertebrate Dafnide (Daphnia magna Straus) .......................  48 ore LC50: 12.8 μg/l 

 - Alge Alge verzi (Selenastrum capricornutum Printz) .  72 ore LC50: > 320 mg/l 

 - Râme Eisenia foetida foetida  ........................................  14 zile LC50: > 1300 mg/kg sol 
uscat 

 - P s ri Prepeli a de Virginia (Colinus virginianus) ............. LD50: > 5.000 mg/kg 

 - Insecte Albine (Apis mellifera) ........................................  48 ore LD50, contact: 0.08 μg/albin
    
12.2. Persisten  i degradabilitate .....  Gamma-cyhalothrin nu este biodegradabil imediat. Timpul de 

înjum t ire în sol este m surat la 4-8 s pt mâni, în func ie de 
circumstan e. Nu este toxic pentru microorganismele din sta iile de 
tratare a apei uzate, îns  se degradeaz  încet.  
 

  Produsul con ine cantit i foarte mici de componen i care nu sunt 
biodegradabili imediat, care pot s  nu fie degradabili în sta iile 

  de tratare a apei uzate. 
   
12.3. Poten ial de bioacumulare ..........  A se vedea sec iunea 9 pentru coeficientul de parti ie octanol-ap . 

 
Gamma-cyhalothrin are poten ial de bioacumulare, dar având în 
vedere toxicitatea sa ridicat  pentru organismele acvatice, 
bioacumularea nu este relevant . 
 

12.4. Mobilitate în sol ...........................  Gamma-cyhalothrin nu este mobil în sol.  
 

12.5. Rezultatele evalu rii PBT i vPvB  
 

 
Nici un ingredient nu este clasificat ca fiind PBT (persistent, 
bioacumulativ i toxic) sau vPvB (foarte persistent i foarte 
bioacumulativ). 
 

12.6. Alte efecte adverse .......................  Nu se cunosc alte efecte periculoase relevante pentru mediu. 
 
SEC IUNEA 13: CONSIDERA II PRIVIND ELIMINAREA 
 
13.1. Metode de tratare a de eurilor ...  Cantit ile r mase de produs, precum i ambalajele goale, dar 
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Eliminarea produsului ...................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminarea ambalajelor .................  

necur ate ar trebui considerate de euri periculoase. 
 
Conform Directivei Cadru privind De eurile (2008/98/CE), mai 
întâi trebuie luate în considerare posibilit ile de reutilizare sau 
reprelucrare. Dac  acestea nu sunt posibile, produsul trebuie 
eliminat prin depozitare într-o fabric  aprobat  de distrugere 
chimic  sau prin incinerare controlat  cu epurare a gazelor de 
ardere. 
 
A nu se contamina apa, alimentele, furajele sau semin ele prin 
depozitare sau eliminare. Nu elimina i în sistemele de canalizare. 
 
Recipientele pot fi sp late de trei ori (sau echivalent), apoi trimise 
la reciclare sau recondi ionare. Alternativ, ambalajul poate fi 
perforat pentru a nu mai putea fi utilizat în alte scopuri, dup  care 
poate fi eliminat la groapa de gunoi pentru materiale sanitare. 
Pentru materialele de ambalaj combustibile este posibil  incinerarea 
controlat cu epurare a gazelor de ardere. 
 
Eliminarea de eurilor i a ambalajelor trebuie efectuat  întotdeauna 
în conformitate cu toate reglement rile locale aplicabile. 

 
SEC IUNEA 14: INFORMA II REFERITOARE LA TRANSPORT 
 
 Clasificare ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO 
 
14.1. Num rul ONU .............................  3082 

 
14.2. Denumirea corect  ONU pentru 

expedi ie .......................................  
Substan  periculoas  pentru mediu, lichid, dac  nu se specific  
altfel. (Gamma-cyhalothrin microîncapsulat) 
 

14.3. Clasa (clase) de pericol pentru 
transport ......................................  

9 
 

14.4. Grup de ambalare .......................  III 
 

14.5. Pericole pentru mediul 
înconjur tor .................................  

Polueaz  mediul marin 
 

14.6. Precau ii speciale pentru utilizatori 
........................................................  

A nu se elimina în mediul înconjur tor. 
 

14.7. Transport în vrac, în conformitate 
cu Anexa II la MARPOL 73/78 i 
Codul IBC .....................................  

 
 
Produsul nu este transportat în vrac. 

 
SEC IUNEA 15: INFORMA II DE REGLEMENTARE 
 
15.1. Regulamente / legisla ia în 

domeniul securit ii, s n t ii i 
mediului specifice (specific ) pentru 
substan a sau amestecul în cauz  
 

Categoria Seveso din Anexa I, partea 2, la Dir. 96/82/CE: periculos 
pentru mediu 
 
Persoanelor cu vârsta mai mic  de 18 ani nu le este permis s  
lucreze cu substan a.  
 
To i componen ii sunt inclu i în legisla ia european  privind 
substan ele chimice. 
 

15.2. Evaluarea securit ii chimice ..... Nu a fost efectuat  o evaluare a securit ii chimice. 
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♣♣♣♣  SEC IUNEA 16: ALTE INFORMA II 
 
 Modific ri relevante în FDS ..........  Doar corecturi minore 

 
 Lista abrevierilor ........................... P.b.d.d.n.s.î.c.c.: Pe baza datelor disponibile, criteriile  

 de clasificare nu sunt îndeplinite. 
CAS Serviciul de catalogare a substan�elor chimice 
CLP Clasificare, etichetare i ambalare;se refer  la 
 regulamentul UE 1272/2008 modificat 
CS Suspensie de microcapsule 
Dir. Directiv  
DNEL Nivel Derivat F r  Efect 
DPD Directiva privind preparate periculoase; se refer  la Dir.  
 1999/45/CE modificat  
DSD Directiva privind substan e periculoase; se refer  la Dir.  
 67/548/CE modificat  
EINECS Inventarul european al substan elor chimice existente cu 
 caracter comercial 
Fraz  R Fraze de risc 
Fraz  S Fraz  de securitate 
FDS Fi  cu date de securitate 
GHS Sistemul global armonizat de clasificare i etichetare   
 a substan elor chimice, Edi ia a patra revizuit  2011 
IARC Agen ia interna ional  pentru cercetarea cancerului 
IBC Codul Interna ional pentru Substan ele Chimice 
 transportate în vrac 
IC50 Concentra ie de inhibare 50% 
ISO Organiza ia interna ional  de standardizare 
IUPAC Uniunea interna�ional  de chimie pur  �i aplicat  
LC50 Concentra ie letal  50% 
LD50 Doz  letal  50% 
LTEL-TWA: Limit  de Expunere pe Termen Lung-Medie 
 Ponderat  Temporal 
MARPOL Set de reguli din Organiza ia maritim   
 interna ional  (IMO) pentru prevenirea polu rii m rii 
N.s.a. Nespecificat altundeva 
OECD Organiza ia pentru cooperare i dezvoltare  
 economic  (OCDE) 
OMS  Organiza ia mondial  a s n t ii 
OPPTS Biroul de prevenire, pesticide i substan e toxice 
PBT Persistent, Bioacumulativ, Toxic 
PE Polietilen  
PNEC Concentra ie predictibil  f r  efect 
Reg.  Regulament 
SP Precau ie de siguran  
SPo Prevedere specific  
STOT Toxicitate asupra unui organ int  specific 
vPvB foarte persistent, foarte bioacumulativ 
 

 Referin e ........................................ Informa iile m surate pe un produs similar reprezint  informa ii 
nepublicate ale companiei. Informa iile privind componen ii sunt 
disponibile în literatura publicat  i pot fi g site în diverse locuri. 
 

 Metod  de clasificare .................... Referin e încruci ate 
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Fi  cu date de securitate conform Reg. UE 1907/2006 modificat 

 
 Fraze R utilizate ............................ 

 
R21 Nociv în contact cu pielea. 
R22 Nociv în caz de înghi ire. 
R25 Toxic în caz de înghi ire. 
R26 Foarte toxic prin inhalare. 
R38  Iritant pentru piele. 
R41  Risc de leziuni oculare grave. 
R43  Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. 
R48/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra s n t ii la  
 expunere prelungit  prin înghi ire. 
R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca 
 efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte 
 adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
R65 Nociv: poate provoca afec iuni pulmonare în caz de 
 înghi ire. 
R66 Expunerea repetat  poate provoca uscarea sau cr parea 
 pielii. 
 

 Fraze de pericol CLP utilizate ....... H301 Toxic în caz de înghi ire. 
H302 Nociv în caz de înghi ire. 
H304 Poate fi mortal în caz de înghi ire i de p trundere în 
 c ile respiratorii. 
H312 Nociv în contact cu pielea. 
H315 Provoac  iritarea pielii. 
H317 Poate provoca o reac ie alergic  a pielii. 
H318 Provoac  o iritare grav  a ochilor. 
H330 Mortal în caz de inhalare. 
H372 Provoac  leziuni ale sistemului nervos în caz de  
 expunere prelungit  sau repetat . 
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen 
 lung. 
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru s n tatea uman  i mediu,  
 a se respecta instruc iunile de utilizare. 
 

 Recomand ri privind instruirea ..... Acest material trebuie utilizat numai de persoane c rora le-au fost  
  aduse la cuno tin  propriet ile sale periculoase i care au fost 

instruite despre precau iile de siguran  necesare. 
 
 Informa iile furnizate în aceast  fi  cu date de securitate sunt considerate precise i sigure, îns  utiliz rile 

produsului variaz  i pot ap rea situa ii neprev zute de Cheminova A/S.  Utilizatorul trebuie s  verifice 
valabilitatea informa iilor în conformitate cu circumstan ele locale. 

  
 Întocmit de: Cheminova A/S 

                      Departamentul de Siguran , S n tate i Mediu & Departamentul de Calitate / GHB 
 


