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Dow AgroSciences S.A.S. препоръчва и очаква от Вас да прочетете и разберете изцяло 
Информациония лист за безопасност на продукта, тъй като документът съдържа важна 
информация. Очакваме да спазите мерките за безопасност, указани в документа, освен в 
случай че конкретните за Вас условия на употреба не изискват други подходящи методи или 
действия. 

Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И 
ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 

1.1 Идентификатори на продукта 
Наименование на продукта 

DERBY* Super Herbicide 

 
 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби, които не се препоръчват 
 
Идентифицирани употреби  
Продукт за растителна защита   
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ФИРМАТА 
Dow AgroSciences S.A.S. 
Филиал на The Dow Chemical Company 
Marco Polo, Bтtiment B 
Пощенска Кутия 1220 
790 Avenue du Docteur Donat 
ZAC du Font de l’Orme 1 
06254  MOUGINS CEDEX 
France 
 
  Информационен номер на клиента: (0) 493 95 60 00 
 SDSQuestion@dow.com  
 

1.4 ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Денонощна връзка за  аварийни ситуации 0033 388 736 000 
Свържете се с Аварийно Обслужване на: 00 359 2946 1606 
 

България - Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н.И.Пирогов” 
Телефон за спешни случаи: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) или 
02 9154 346 (непрекъснато обслужване). 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 

2.1 Класифициране на веществото или сместа 

 

Информационен лист за безопасност 
Dow AgroSciences S.A.S. 

Лист с данни за безопасност в съответствие с Регламент (ЕС) № 
453/2010 на Европейската Комисия 

 

mailto:SDSQuestion@dow.com
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Класификация според Европейка Директива 67/548/EEC или 1999/45/EC 
    

N  R50/53 Силно токсичен за водни организми, 
може да причини дълготрайни 
неблагоприятни ефекти във водната 
среда. 

 

2.2 Елементи на етикета 

 
Обозначение по смисъла на EC директивата 

    Означение за опасност: 
N - Опасен за околната среда 
Стандартни предупреждения за риск: 
R50/53 - Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 
ефекти във водната среда. 
Стандартни препоръки за безопасност: 
S25 - Да се избягва контакт с очите. 
S35 - Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.Използвайте 
подходящ начин на съдържане, за да се избегне заразяването на околната среда. 
 
За да се избегнат рискове за човека и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба. 
 

2.3 Други опасности 

Няма налична информация. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Смес 

Този продукт е смес. 

CAS номер / EC-
No. / Индекс, 
показалец 

REACH Но. Количест
во 

Компонент Класифициране 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 
1272/2008 

CAS номер 
566191-87-5 

EC-No. 
Не е налично 

 

— 
 

35,5 % Калиев 
Аминопиралид## 

Не класифициран. 
 

CAS номер 
145701-23-1 

EC-No. 
Не е достъпно 

Индекс, показалец 
613-230-00-7 

— 
 

14,3 % Флорасулам 
(ISO) 

Aquatic Acute, 1, H400 

Aquatic Chronic, 1, H410 

 

CAS номер 
1332-58-7 

EC-No. 
310-194-1 

 

— 
 

> 20,0 - < 
30,0 % 

Каолин# Не класифициран. 
 

CAS номер 
9005-25-8 

EC-No. 
232-679-6 

 

— 
 

> 10,0 - < 
20,0 % 

Нишесте# Не класифициран. 
 

CAS номер 
68512-34-5 

EC-No. 

— 
 

< 10,0 % Натриев 
Лигносулфонат, 
сульфомециран 

Eye cor/irr, 2, H319 

 

Раздел 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
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614-547-3 
 

CAS номер 
85586-07-8 

EC-No. 
287-809-4 

 

01-
2119489463-

28 

 

< 5,0 % Сярна киселина, 
моно-C12-14-
алкилни естери, 
натриеви соли 

Flam. Sol., 1, H228 

Acute Tox., 4, H302 

Acute Tox., 4, H332 

Skin cor/irr, 2, H315 

Eye cor/irr, 1, H318 

STOT SE, 3, H335 

 

CAS номер 
14808-60-7 

EC-No. 
238-878-4 

 

— 
 

< 1,0 % Силициев 
двуокис, 
кристалинен 
(кварц)# 

Не класифициран. 
 

CAS номер 
13463-67-7 

EC-No. 
236-675-5 

 

— 
 

< 1,0 % Титаниев 
двуокис# 

Не класифициран. 
 

 
 
 

CAS номер / EC-
No. / Индекс, 
показалец 

Количество Компонент Класифициране 

67/548/EEC 

CAS номер 
566191-87-5 

EC-No. 
Не е налично 

 

35,5 % Калиев 
Аминопиралид## 

Не класифициран.  

CAS номер 
145701-23-1 

EC-No. 
Не е достъпно 

Индекс, показалец 
613-230-00-7 

14,3 % Флорасулам (ISO) N: R50, R53 

CAS номер 
1332-58-7 

EC-No. 
310-194-1 

 

> 20,0 - < 30,0 % Каолин# Не класифициран.  

CAS номер 
9005-25-8 

EC-No. 
232-679-6 

 

> 10,0 - < 20,0 % Нишесте# Не класифициран.  

CAS номер 
68512-34-5 

EC-No. 
614-547-3 

 

< 10,0 % Натриев 
Лигносулфонат, 
сульфомециран 

Xi: R36 

CAS номер 
85586-07-8 

EC-No. 
287-809-4 

 

< 5,0 % Сярна киселина, 
моно-C12-14-алкилни 
естери, натриеви 
соли 

F: R11; Xn: R20/22; Xi: 
R37/38, R41 

CAS номер 
14808-60-7 

EC-No. 
238-878-4 

 

< 1,0 % Силициев двуокис, 
кристалинен (кварц)# 

Не класифициран.  
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CAS номер 
13463-67-7 

EC-No. 
236-675-5 

 

< 1,0 % Титаниев двуокис# Не класифициран.  

 
# Вещество(а) с указана крайна стойност за излагане на вредно влияние в работна среда. 
## Доброволно разкрит(и) компонент(и). 
За пълният текст на H-Приложенията включени в тази Секция, виж Секция 16. 
Вижте Раздел 16 за пълния текст на R-фразите. 

Раздел 4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

 

4.1 Описание на мерките за първа помощ 

Основни указания: При вероятност за излагане на вредно въздействие, вижте Раздел 8 за 
специфична екипировка за лична защита.   
Вдишване: Пострадалият да се изнесе на свеж въздух. Ако лицето не диша, да се повика 
бърза помощ или линейка, след което да се приложи изкуствено дишане; ако се използва 
метода „уста-в-уста”, да се вземат мерки за защита на спасителя (маска и пр.). За съвет 
относно лечението,позвънете на контролния център за случаи на отравяне, или извикайте 
лекар.   
Контакт с кожата: Съблечете замърсеното облекло. Кожата незабавно да се изплакне с 
обилно количество вода за период от 15-20 минути. За съвети по лечението се обърнете към 
центъра за помощ при отравяния или към лекар.   
Контакт с очите: Задръжте очите отворени и бавно и внимателно промийте с вода в 
продължение на 15-20 минути. След първите 5 минути, да се отстранят контактните лещи, ако 
има такива, след което продължете с промиването на очите. За съвети по лечението се 
обърнете към центъ  На работното място да се осигури подходящо съоръжение за промиване 
на очите при спешни случаи.   
Поглъщане: Не се очакват неблагоприятни въздействия по този път на излагане, който е малко 
вероятен при правилна производствена практика.   

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време 
симптоми и ефекти 

Освен информацията, намираща се под Описание на мерки за първа помощ (по-горе) и 
Указания за незабавна медицинска помощ и необходимо лечение (по-долу), не се очакват 
допълнителни симптоми и реакции. 

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и 
специално лечение 

Няма специфичен антидот.  Поддържащи грижи. Лечението се основава на преценката на 
лекаря в зависимост от реакцията на пациента.  Когато се обръщате към центъра за спешна 
помощ при отравяния, към лекаря или постъпвате за лечение, при възможност представете 
Данните за безопасност на материала, контейнера с продукта или неговия етикет.   
 

Раздел 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 

 

5.1 Пожарогасителни средства 

Вода  Сух химикал.  Пожарогасители с въглероден диоксид.   
 

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

 

Опасни продукти на горене: По време на пожара в дима може да се съдържат количества от 
изходния материал, както и неидентифицирани токсични и/или дразнещи съставки.   
Необичайни опасни вещества  предизвикващи пожар и експлозия: Няма известни.   

5.3 Съвети за пожарникарите 

Мерки при пожар: Отстранете хората. Изолирайте района на пожара и не допускайте ненужно 
влизане в него.  Да се обсъди възможността за осъществяване на контролирано изгаряне за 
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минимално увреждане на околната среда.  Предпочита се пенеста пожарогасителна система, 
тъй като неконтролираната водна струя може евентуално да разпространи замърсявания.  
Намокрете старателно с вода, за да охладите и предотвратите възобновяване на пожара.  
Близката околност да се охлажда с вода, за да се ограничи зоната на пожара.  Ако е възможно, 
задръжте изтичането на потоци от пожара. Ако не бъдат задържани, водни потоци от пожара 
могат да нанесат щети на околната среда.  Прегледайте разделите „Мерки при случайно 
изтичане” и „Екологична информация” на настоящия Информационен лист за безопасност на 
продукта.   
Специално защитно оборудване за пожарникари: Носете автономен дихателен апарат с 
въздух под налягане, и защитно пожарникарско облекло (включително пожарникарска каска, 
куртка, панталони, обувки и ръкавици).  Ако няма или не се използват защитни средства, гасете 
пожара от защитено място или от безопасно разстояние.   

Раздел 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 
Изолирайте зоната.  Персоналът, който не е нужен и няма подходяща защита, не трябва да 
бъде допускан в зоната.  При влага може да направи повърхностите много хлъзгави.  За 
допълнителни предпазни мерки направете справка с Раздел 7, Манипулиране и съхранение.  
Използвайте подходящото защитно оборудване. За допълнителна информация направете 
справка с Раздел 8, Контрол на въздействието/Лична защита.   
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да се предотврати попадане в почвата, 
канавки, канализация, водни пътища и/или подземни води. Виж Раздел 12, Екологична 
информация.  Разливи или оттичане в естествени водоеми  се очаква да доведат до смъртта на 
водните организми.   
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: По възможност, съберете разлетия 
материал.  Малки разливи:  Почистете изцяло.  Съберете в подходящи и правилно означени 
съдове.  Големи разливи:  Свържете се с Dow AgroSciences за съдействие по почистването.  За 
допълнителна информация виж Раздел 13, „Предпазни мерки при унищожаване”.   
 
 

Раздел 7. РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 

 
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа 

Манипулиране  
Общи указания за работа: Пазете извън достъп на деца.  Да не се поглъща.  Избягвайте 
контакт с очите, кожата и облеклото.  Избягвайте вдишването на прах или аерозолна мъгла.  
Измийте старателно след манипулация.  Да се употребява при подходяща вентилация.  Виж 
Раздел 8, Контрол на въздействието /Лична защита.   
 
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости 

Съхранение  

Съхранявайте в сухо място.  Съхранявайте в оригиналния контейнер.  Да не се съхранява в 
близост до храна, хранителни продукти, лекарства или източници на питейна вода.   

 
 
7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 
Обърнете внимание на етикета на продукта.   

Раздел 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

8.1 Параметри на контрол 

Допустими граници на излагане на въздействие 

Компонент  Списък Вид  Стойност  
|
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Каолин ACGIH TWA 
Фракция, 
която може 
да се 
вдишва и 
издишва..  

2 mg/m3      
Тази стойност се отнася за 
съставна материя, без 
съдържание на азбест, и с  <1% 
кристалинен силициев двуокис. 

 БГ OEL TWA 
Вдишвана 
частица.  

6,0 mg/m3      

 БГ OEL TWA 
Фракция, 
която може 
да се 
вдишва и 
издишва..  

3,0 mg/m3      

|

Нишесте ACGIH TWA   10 mg/m3      
|

Титаниев двуокис ACGIH TWA   10 mg/m3      
 БГ OEL TWA Прах, 

който може 
да се диша.  

10,0 mg/m3      

|

Силициев двуокис, 
кристалинен (кварц) 

БГ OEL TWA 
Фракция, 
която може 
да се 
вдишва и 
издишва..  

0,07 mg/m3      

 ACGIH TWA 
Фракция, 
която може 
да се 
вдишва и 
издишва..  

0,025 mg/m3      

 

ПРЕПОРЪКИТЕ В ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ЗАЕТИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО, 
СМЕСВАНЕТО ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ, И ОПАКОВАНЕТО. ЗАЕТИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО И 
ОБРАБОТКАТА ЛИЦА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ЕТИКЕТА НА ПРОДУКТА ОТНОСНО 
ПОДХОДЯЩО ОБОРУДВАНЕ И ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНА ЗАЩИТА. 
 
8.2 Контрол на експозицията 

Лични предпазни мерки 
Защита на очите/лицето: Използвайте химически очила.  Химическите предпазни очила 
трябва да отговарят на EN 166 или на еквивалентен стандарт.   
Защита на кожата: Използвайте защитно облекло, непропускливо за този материал. Изборът 
на отделните му части, като щит на лицето, ръкавици, ботуши, престилка или цяло комбинезон 
зависи от работата.   

Защита на ръцете: Многократно въздействие в малки количества може да доведе до 
абсорбция на опасни количества.  Примери за препоръчителни материали за предпазни 
ръкавици:  Неопрен.  Нитри-/бутадиен-каучук.  PVC.  При вероятност за продължителен 
или често повтарящ се контакт се препоръчва носене на ръкавици за предотвратяване 
на контакта с твърдия материал.  ВНИМАНИЕ: При избор на специална ръкавица за 
конкретно приложение и продължителност на употреба на работното място,  трябва да 
се вземат под внимание и съответните фактори като, но и не само, следните: друг 
химикал, с който евентуално се работи, физически изисквания (защита от 
срязване/пробиване,  сръчност при боравене, термо-защита), евентуални реакции на 
тялото към материала, от който е изработена ръкавицата, както и 
инструкциите/спесификациите, указани от доставчика на ръкавицата.   

Дихателна защита: Да се носи респираторна защита, когато съществува възможност за 
надвишаване изискванията или указанията за допустими стойности за излагане на вредно 
въздействие. Ако не са налице изисквания или указания за допустими стойности за излагане на 
вредно въздействие, носете респираторна защита, когато се изпитат неблагоприятни 
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последици, такива като дихателно възпаление или дискомфорт, или в места специално указани 
според рисковата преценка на работния процес.  В повечето условия не е необходима защита 
на дихателната система; но в запрашена атмосфера използвайте одобрен респиратор.  Да се 
използва следния дихателен апарат за пречистване на въздуха, одобрен от Главния инженер  
Патрон тип АР2 за органична пара, с филтър за предварително филтриране на частици   
Поглъщане: Да се спазва добра лична хигиена. Да не се консумира или съхранява храна в 
работния участък. Преди пушене и хранене ръцете да се измият.   

Технически средства за контрол 
Вентилация: Използвайте локална изсмукваща вентилация, или други технологични средства, 
за да поддържате въздушните нива под изискванията или указанията за допустими стойности 
за излагане на вредно въздействие. Ако не са налице изисквания или указания за допустими 
стойности за излагане на вредно въздействие, присъствието на обичайна вентилационна 
система ще е достатъчна при повечето операции.  При някои производствени операции може 
да е необходима локална изсмукваща вентилация.   

Раздел 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
Външен вид  
  Физическо състояние Твърди зрънца или гранули 
  Цвят жълтеникавокафяв до кафяв 
Мирис: Слаб 
Граница на миризма  Няма данни от изпитвания 

pH 5,0 CIPAC MT 75  
Точка на топене Няма данни от изпитвания 

Точка на замръзване Неприложим 

Точка на кипене (760 
mmHg) 

Неприложим.    

Температура на 
възпламеняване - 
Затворена капачка 

Неприложим 

Скорост на 
парообразуване 
(бутилацетат = 1) 

Неприложим 

Запалимост: (твърд, газ) Не     

Допустими стойности на 
възпламеняване във 
въздуха 

долен: Неприложим    

 горен: Неприложим    
Налягане на парата Неприложим      
Плътност на парата  
(въздух = 1) 

Неприложим 

Специфично тегло (H2O = 
1) 

Няма данни от изпитвания      

Разтворимост във вода 
(според теглото) 

Способност за диспергиране 

Коефициент на 
разпределение, n-
octanol/вода (log Pow) 

Няма налична информация за този продукт. Вижте Раздел 12 за 
данни за отделните компоненти. 

Температура на 
самозапалване 

360 C   

Температура на разлагане Няма данни от изпитвания 

Динамичен вискозитет Неприложим 

Кинематичен вискозитет Неприложим 

Експлозивни свойства  Не     

Оксидиращи свойства  Не   

 
9.2 Друга информация 
 
Плътност за обем.  0,48 5G  
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Раздел 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 

 

10.1 Реактивност 

Не са известни опасни реакции при правилна употреба. 

10.2 Химична стабилност 

При типични температури на използване е термично стабилен.   
 

10.3 Възможност за опасни реакции 

Не настъпва опасна полимеризация.   

10.4 Условия, които трябва да избягвате: При повишени температури активният 

компонент се разлага.   
 

10.5 Несъвместими материали: Избягвайте контакт с:  Силни киселини.  Силни 

хидроксиди.  Силни окислители   

10.6 Опасни продукти на разпадане 

Опасните продукти от разлагане зависят от температурата, притока на въздух и присъствието 
на други материали.  Продуктите на разлагането могат да включват, без да са ограничени, 
следното:  Въглероден оксид.  Въглероден диоксид.  Силициеви оксиди.   

Раздел 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

11.1 Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност 
Поглъщане 
Смята се, че еднократната орална токсичност е извънредно ниска  Не се очакват опасности от 
случайно поглъщане на малки количества при нормални операции на манипулиране.   
Като продукт  LD50, плъх, женски  > 5.000 mg/kg 

Опасност от вдишване 
Въз основа на физичните свойства, не се очаква опасност от аспириране.   
Кожен 
Не се очаква еднократно продължително въздействие да доведе до поглъщане на материала 
през кожата във вредни количества.   
Като продукт  LD50, плъх, мъжки и женски  > 5.000 mg/kg 

Вдишване 
Не се очаква еднократно въздействие на прах да бъде опасно.  На база наличните данни, не се 
наблюдава възпаление на дихателните органи   
Като продукт  LC50, 4 h, Прах, плъх, мъжки и женски  > 5,11 mg/l 

Увреждане на очите/възпаление на очите 

Може да причини умерено дразнене на очите.  Може да причини леко увреждане на роговицата.   

Кожно разлагане/възпаление 

Еднократно непродължително въздействие може да причини леко дразнене на кожата.   

Активация 

Покритие 
Не предизвиква алергични реакции на кожата при изпитване върху морски свинчета.   
Дихателен 

  Не са установени релевантни данни   

Токсично отравяне при многократна доза 

За сходна(и) активна(и) съставка(и).  Аминопиралид.  При животни се наблюдават последици за 
следните органи:  Стомашно-чревен тракт  За активната(те) съставка(и):  Флорасулам:  При 
животни са установени въздействия върху следните органи:  Черен дроб.  Бъбреци.  На база 
информацията за компонента(и)  Повтарящата прекомерното излагане на кристален силициев 
диоксид може да доведе до силикоза, прогресивно и инвалидизиращо заболяване на белите 
дробове.     

Хронична токсичност и канцерогенност  
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За сходна(и) активна(и) съставка(и).  Аминопиралид.  За активната(те) съставка(и):  
Флорасулам:  Не причинява рак при дългосрочни изследвания върху животни.  За по-малкия(те) 
компонент(и)  Лабораторните опити доказват,че кристалният силициев диоксид предизвиква рак 
на животни и хора.  При две проучвания за вдишване,  проведени с плъхове в продължение на 
целия им живот,  изложени на въздействието на титаниев двуокис, са се наблюдавали фиброза 
на белите дробове и образуването на тумори. Последиците се смятат като резултат от  
пренатоварването на прочистващите респираторни механизми, причинено от екстремните 
условия на самия експеримент. Работници, изложени на въздействието на титаниев двуокис на 
работните си места, не са показали някаква необичайна заболеваемост от хронични 
респираторни  болести, или рак на белите дробове. TiO2 не се доказва като канцерогенен у 
лабораторни животни при изследвания с хранене, продължили през целия живот на тези 
животни.     

токсичност влияеща върху развитието/растежа 

За сходна(и) активна(и) съставка(и).  Аминопиралид.  За активната(те) съставка(и):  
Флорасулам:  Не е причинил вродени дефекти или други въздействия върху плода, дори и при 
дози, които са имали токсично въздействие върху майката.  За по-малкия(те) компонент(и):  
Оказа токсично действие върху плода на лабораторни животни при дози, токсични за майката.   

Репродуктивна токсичност 

За активната(те) съставка(и):  Флорасулам:  За сходна(и) активна(и) съставка(и).  
Аминопиралид.  В изследвания върху животни е показано, че не нарушава размножителната 
способност.   

Генетична токсикология  

За сходна(и) активна(и) съставка(и).  Аминопиралид.  За активната(те) съставка(и):  
Флорасулам:  Изследванията на мутагенност ин витро дадоха отрицателен резултат.  
Изследванията на мутагенност при животни бяха отрицателни.    За някои компоненти:  Ин-
витро изследванията за  генетична токсичност са били отрицателни в някои случаи, и 
положителни в други.     
 
 

Раздел 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

12.1 Токсичност 
Материалът е силно-токсичен за водни организми (LC50/EC50/IC50 под 1 мгр./л. при повечето 
чувствителни видове).   
 
Токсичност при водни растения 
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (зелени водорасли), Задържане скоростта на растежа, 72 
h: > 0,064 mg/l 
ErC50, Водорасли (Lemna gibba), Задържане скоростта на растежа, 7 d: 0,0057 mg/l 
Токсичност за организми обитаващи почвата 
LC50, Eisenia fetida (земни/дъждовни червеи), 14 d: > 10.000 mg/kg 
 

12.2 Устойчивост и склонност към разграждане 
 

Данни за компонента:  Калиев Аминопиралид 
За сходна(и) активна(и) съставка(и).  Аминопиралид.  На основание на строгите 
критерии на тестовете този материал не може да се смята за бързо биоразградим; но 
тези резултати не означават непременно, че материалът не е биоразградим в условията 
на околната среда.   

Данни за компонента:  Флорасулам (ISO) 
Материалът се очаква да се разгради биологично съвсем бавно (в околната среда). Не 
преминава тестовете OECD/EEC за лесно биоразграждане.   
Устойчивост във вода (1/2 - дълготрайност):  
> 30 d 

OECD тестове за био-деградация:   
Био-деградация Продължителност 

на излагане на 
въздействие 

Метод 10-дневен 
прозорец 

2 % 28 d Тест OECD 301B неуспешен 
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Недиректно разграждане с налични /ОН/ радикали 
Скоростна константа Период на полуразпадане 

в атмосферата. 
Метод 

7,04E-11 cm3/s 1,82 h Приблизително 

Теоретичен разход на кислород: 0,85 mg/mg 

 
Данни за компонента:  Каолин 

Не е възможно биоразграждане.   
Данни за компонента:  Нишесте 

Биоразграждане може да настъпи в аеробни условия (в присъствие на кислород).   
Данни за компонента:  Натриев Лигносулфонат, сульфомециран 

Материалът се очаква да се разгради биологично съвсем бавно (в околната среда). Не 
преминава тестовете OECD/EEC за лесно биоразграждане.   
OECD тестове за био-деградация:   

Био-деградация Продължителност 
на излагане на 
въздействие 

Метод 10-дневен 
прозорец 

7,43 % 30 d Няма налични 
данни. 

неуспешен 

 
Данни за компонента:  Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, натриеви соли 

Материалът е лесно биоразградим. Удовлетворява Теста (тестовете) на OECD за бърза 
биоразградимост.   
OECD тестове за био-деградация:   

Био-деградация Продължителност 
на излагане на 
въздействие 

Метод 10-дневен 
прозорец 

75,7 % 28 d Тест OECD 301B преминава 

 
Данни за компонента:  Силициев двуокис, кристалинен (кварц) 

Не е възможно биоразграждане.   
Данни за компонента:  Титаниев двуокис 

Не е възможно биоразграждане.   
 

12.3 Биоакумулираща способност 
 

Данни за компонента:  Калиев Аминопиралид 
Биоакумулиране: За сходна(и) активна(и) съставка(и).  Аминопиралид.  Потенциалът за 
биоконцентрация е нисък  (BCF < 100 или  Log Pow < 3).   

Данни за компонента:  Флорасулам (ISO) 
Биоакумулиране: Потенциалът за биоконцентрация е нисък  (BCF < 100 или  Log Pow < 
3).   
Коефициент на разпределение, n-octanol/вода (log Pow): -1,22 
Фактор био-концентрация (ФБК): 0,8; Риба; Измерено 

Данни за компонента:  Каолин 
Биоакумулиране: Разделянето от вода до n-октанол не е приложимо.   

Данни за компонента:  Нишесте 
Биоакумулиране: Не се очаква биоконцентрация поради относително високото 
молекулно тегло (MW е по-голямо от 1000).   

Данни за компонента:  Натриев Лигносулфонат, сульфомециран 
Биоакумулиране: За подобен материал(и)  Потенциалът за биоконцентрация е нисък  
(BCF < 100 или  Log Pow < 3).   

Данни за компонента:  Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, натриеви соли 
Фактор био-концентрация (ФБК): 3,9 - 5,3; Cyprinus carpio (Шаран) 

Данни за компонента:  Силициев двуокис, кристалинен (кварц) 
Биоакумулиране: Разделянето от вода до n-октанол не е приложимо.   

Данни за компонента:  Титаниев двуокис 
Биоакумулиране: Разделянето от вода до n-октанол не е приложимо.   

 

12.4 Преносимост в почвата 
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Данни за компонента:  Калиев Аминопиралид 
Преносимост в почвата: За сходна(и) активна(и) съставка(и)., Аминопиралид., 
Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е между 0 и 50). 

Данни за компонента:  Флорасулам (ISO) 
Преносимост в почвата: Вероятността за придвижване в почвата е много висока (Poc е 
между 0 и 50). 
Коефициент на разпределение, органичен въглерод/вода в почвата (Koc): 4 - 
54Константа по закона на Хенри (H): 4,35E-07 Pa*m3/mole.; 20 C 

Данни за компонента:  Каолин 
Преносимост в почвата: Не са установени релевантни данни 

Данни за компонента:  Нишесте 
Преносимост в почвата: Не са установени релевантни данни 

Данни за компонента:  Натриев Лигносулфонат, сульфомециран 
Преносимост в почвата: Очаква се материалът да е сравнително неподвижен в 
почвата (Poc по-голям от 5000). 

Данни за компонента:  Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, натриеви соли 
Данни за компонента:  Силициев двуокис, кристалинен (кварц) 

Преносимост в почвата: Не са установени релевантни данни 
Данни за компонента:  Титаниев двуокис 

Преносимост в почвата: Няма налични данни. 
 

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB 
 

Данни за компонента:  Калиев Аминопиралид 
Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).  Това 
вещество не се счита за силно устойчиво, или силно биоакумулиращо (vPvB).   

Данни за компонента:  Флорасулам (ISO) 
Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).  Това 
вещество не се счита за силно устойчиво, или силно биоакумулиращо (vPvB).   

Данни за компонента:  Каолин 
Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо или токсично  (PBT).  Това 
вещество не се счита за силно устойчиво, или силно биоакумулиращо (vPvB).   

Данни за компонента:  Нишесте 
Това вещество не е оценено за устойчивост, биоакумулиране или токсичност (PBT). 

Данни за компонента:  Натриев Лигносулфонат, сульфомециран 
Това вещество не е оценено за устойчивост, биоакумулиране или токсичност (PBT).   

Данни за компонента:  Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, натриеви соли 
Това вещество не е оценено за устойчивост, биоакумулиране или токсичност (PBT). 

Данни за компонента:  Силициев двуокис, кристалинен (кварц) 
Това вещество не е оценено за устойчивост, биоакумулиране или токсичност (PBT).   

Данни за компонента:  Титаниев двуокис 
Това вещество не е оценено за устойчивост, биоакумулиране или токсичност (PBT). 

 

12.6 Други неблагоприятни ефекти 
 

Данни за компонента:  Калиев Аминопиралид 
Това вещество не се намира в Анекс I към на Регламент (ЕО) 2037/2000 относно 
веществата, които разрушават озоновия слой.   

Данни за компонента:  Флорасулам (ISO) 
Това вещество не се намира в Анекс I към на Регламент (ЕО) 2037/2000 относно 
веществата, които разрушават озоновия слой.   

Данни за компонента:  Каолин 
Това вещество не се намира в Анекс I към на Регламент (ЕО) 2037/2000 относно 
веществата, които разрушават озоновия слой.   

Данни за компонента:  Нишесте 
Това вещество не се намира в Анекс I към на Регламент (ЕО) 2037/2000 относно 
веществата, които разрушават озоновия слой.   

Данни за компонента:  Натриев Лигносулфонат, сульфомециран 
Това вещество не се намира в Анекс I към на Регламент (ЕО) 2037/2000 относно 
веществата, които разрушават озоновия слой.   
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Данни за компонента:  Силициев двуокис, кристалинен (кварц) 
Това вещество не се намира в Анекс I към на Регламент (ЕО) 2037/2000 относно 
веществата, които разрушават озоновия слой.   

Данни за компонента:  Титаниев двуокис 
Това вещество не се намира в Анекс I към на Регламент (ЕО) 2037/2000 относно 
веществата, които разрушават озоновия слой.   

Раздел 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

 
13.1 Методи за третиране на отпадъци 

В случай че отпадъците и/или контейнерите не могат да бъдат изхвърлени съгласно указанията 
върху етикета на продукта, материалът трябва да бъде изхвърлен съгласно местните или 
регионални официални разпоредби.  Предоставената тук по-долу информация се отнася за 
материала само за състоянието му, в което се доставя. Идентификацията, базирана на 
свойства или на съответните списъци, може да не бъде приложима, ако материалът е 
използван или замърсен по друг начин. Преработвателят на отпадъци носи отговорност за 
определяне  токсичността и физичните свойства на преработвания материал, с цел определяне 
на правилната идентификация на отпадъка, и методите на изхвърляне в съответствие с 
приложмите разпоредби.  Ако материалът, в състоянието, в което се доставя, стане отпадък, 
спазвайте всички приложими регионални, национални и местни закони.   
 
 

Раздел 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 

ADR/RID  
14.1 Номер по списъка на ООН 
UN3077 
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН  
Подходящо за експедиция наименование: ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, 
ТВЪРДО, НЯМА ДРУГИ КОНКРЕТИЗИРАНИ ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ 
Техническо наименование: Флорасулам 
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране  
Рискова категория: 9    
14.4 Опаковъчна група 
ОГ III 
14.5 Опасности за околната среда 
Опасно за околната среда 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите  
Специални клаузи:  няма информация 
Номерата за идентифициране на опасността:90 
 

ADNR / ADN  
14.1 Номер по списъка на ООН 
UN3077 
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН  
Подходящо за експедиция наименование: ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, 
ТВЪРДО, НЯМА ДРУГИ КОНКРЕТИЗИРАНИ ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ 
Техническо наименование: Флорасулам 
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране 
Рискова категория: 9    
14.4 Опаковъчна група 
ОГ III 
14.5 Опасности за околната среда 
Опасно за околната среда 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите  
няма информация 
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IMDG 
14.1 Номер по списъка на ООН 
UN3077 
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН  
Подходящо за експедиция наименование: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S. 
Техническо наименование:  Florasulam 
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране 
Рискова категория: 9    
14.4 Опаковъчна група 
ОГ III 
14.5 Опасности за околната среда 
Морски замърсител 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите  
EMS номер:  F-A,S-F  
14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение ІІ от MARPOL 73/78 и 
Кодекса IBC 
Неприложим  
 

ICAO/IATA 
14.1 Номер по списъка на ООН 
 UN3077 
14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН  
Подходящо за експедиция наименование: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S. 
Техническо наименование: Florasulam 
14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране 
Рискова категория: 9    
14.4 Опаковъчна група 
ОГ III 
14.5 Опасности за околната среда 
Неприложим  
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите  
няма информация 
 
 

Раздел 15. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА 
УРЕДБА 

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда 

Европейски Каталог на съществуващи натурални химически вещества   (EINECS) 
Компонентите на този продукт са включени в EINECS или са освободени от изисквания 
 
 

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес 

За правилното и безопасно използване на този продукт, на одобрените условия, изброени 
върху етикета на продукта. 
 
 

Раздел 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Предупреждения за опасност в раздела за състав 
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H228 Запалимо твърдо вещество.  
H302 Вреден при поглъщане.  
H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H332 Вреден при вдишване.  
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
H400 Силно токсичен за водните организми.  
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
 

Фрази за риск в раздел „Състав” 

R11 Лесно запалим. 
R20/22 Вреден при вдишване и при поглъщане. 
R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата. 
R41 Риск от тежко увреждане на очите. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни 

неблагоприятни ефекти във водната среда. 
 
 

Инспекция  

Идентификационен номер 84409 / 3062 / Дата на публикуване 2012/11/07 / Версия 1.0 
DAS код: GF-1362 
Последната инспекция(и) е отбелязана в лявото поле на този документ, отделено с удебелени 
двойни линии.  
Dow AgroSciences S.A.S.  изисква всеки клиент или получател на този (M)SDS внимателно да 
го проучи и да се консултира с подходящ специалист, както е необходимо или подходящо, за 
да се запознае със и добре да разбере данните, съдържащи се в този (M)SDS и в друга 
документация отнасяща се до опасни вещества свързани с продукта. Включената тук 
информация е изложена добросъвестно и се счита за точна към актуалната дата, посочена 
по-горе. Въпреки това, не се дава никаква гаранция - нито пряко, нито косвено изразена.   
Регулиращите изисквания са предмет на промени и могат да се различават в отделните 
места. Купувачът/Потребителят поема отговорността да осигури съгласуваност на 
дейността си с федералните, щатските, областните или местните закони. Тук 
предоставената информация се отнася само за експедирания продукт. Тъй като условията 
на употреба на продукта са извън контрола на производителя,  задължение е на 
купувача/потребителя да определи условията необходими за безопасната му употреба.   В 
резултат на разпространението на информационни източници, като  специфичните 
(M)SDS-и на производителя, ние не сме и не можем да бъдем отговорни за (M)SDS-и 
получени от други източници различни от нас . Ако сте получили (M)SDS от друг 
информационен източник, или ако не сте сигурни дали притежаваните от Вас (M)SDS-и са 
актуални, моля, свържете се с нас за последната версия.   
 


