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SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Kereskedelmi elnevezés
A termék azonosítása

: MAGGOTS GR
: Granulátum (GR).

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
A termék típusa

Felhasználás
Célállatok

: Biocid.
Rovarirtó.
Szilárd granulátum.
Nyílt eladó.
: Mezőgazdaság
Otthoni és professzionális használatra.
: Legyek lárvája.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
A cég azonosítása

: Belgagri SA
1, rue des Tuiliers
B-4480 ENGIS BELGIUM
Tel : +32 85 519 519
Fax : +32 85 519 510
www.belgagri.com

1.4. Sürgősségi telefonszám
Sürgősség esetén

: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Tel: +36 80 20 11 99

SZAKASZ 2 Veszélyesség szerinti besorolás
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
EK besorolás
Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai
: Nincs róla rendelkezés.

2.2. Címkézési elemek
EU címkézés
• S mondat

: S2 : Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S13 : Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S20/21 : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S36 : Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Címkézés
• Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
: P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
- Általános
P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
: P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
- Megelőzés
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
: P405 - Elzárva tárolandó.
- Tárolás

2.3. Egyéb veszélyek
Normál feltételek mellet egy sem.

Belgagri SA
1, rue des Tuiliers B-4480 ENGIS BELGIUM

Sürgősség esetén : +32 70 245 245
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SZAKASZ 3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
: Készítmény.

Anyag / Készítmény
Anyagnév

Cyromazine technical

:

Tartalom
2%

CAS szám
66215-27-8

EK szám
266-257-8

Index Sz.
-----

REACH
----

R52-53
---------------------------------Aquatic Chronic 3;H412

GIFAP Code SG - water soluble granules

SZAKASZ 4 Elsősegélynyújtás
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás
Lenyelés
Bőrkontaktus
Szemkontaktus
Lenyelés

:
:
:
:

Biztosítsuk friss levegő belégzését.
Mossuk le bőrünket finom szappannal és vízzel.
Azonnal nagy mennyiségű vízzel öblítsük le.
Kérjen orvosi tanácsot. (mutassa meg a termék címkéjét, ahol lehetséges.)

SZAKASZ 5 Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltószer
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Veszélyes gyulladás termékek

: Hő hatására történő lebomlás során keletkezik: CO, CO2, NOx

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Tűzvédelem
Körülvevő tűz

: Ne menjünk tűzközelbe megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a légzésvédelmi
felszerelést is.
: A hőnek kitett konténereket hűtsük vízpermettel vagy hideg párával.

SZAKASZ 6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
Speciális óvórendszabályok
Személyekre vonatkozó
óvórendszabályok
Környezetvédelmi óvóintézkedések

Tisztítási/takarítási módszerek

: A tisztító vizet állítsuk helyre kiöntés előtt.
: A kiömlött anyagot arra felkészített takarítószemélyzetnek kell kezelni, akiket megfelelő
légzés- és szemvédelmi eszközökkel láttak el.
: Megakadályozza a bejutását a csatornákba és az ivóvízrendszerekbe.
Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvízrendszerbe.
: Szedjük fel a kifröccsent anyagot és dobjuk az erre megfelelőnek nyilvánított konténerbe.

SZAKASZ 7 Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Kezelés
Technikai védelem

: Tartsuk távol élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól.
: Rendszerint mind helyi elszívásra, mind pedig általános szobai szellőztetésre is szükség van.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolás

Belgagri SA
1, rue des Tuiliers B-4480 ENGIS BELGIUM

: Az eredeti konténert kizárólag hűvös, jól szellőző helyen tartsuk. Használaton kívül tartsuk a
konténert lezárva.

Sürgősség esetén : +32 70 245 245
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SZAKASZ 8 Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Légzésvédelem
Bőrvédelem
Szemvédelem
Kézvédelem
Lenyelés
Ipari higiénia

: Amennyiben ennek az anyagnak a kezelésekor részecskék jutnak a levegőbe, engedélyezett
por- vagy páraelszívót kell alkalmazni.
: Az anyagfelhasználás feltételeinek megfelelő módon kell a bőr védelmét megoldani.
: Használjunk kifröccsenés ellen szemüveget, ha kifröccsenés miatt fennál a szemkontaktus
veszélye.
: Kesztyű.
: Használat közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
: Biztosítsunk helyi elszívást vagy általános szobai szellőztetést.

SZAKASZ 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Megjelenés
Szín
Szag
pH érték
Olvadáspont[°C]
Sűrűség (denzitás)
Oldékonysága vízben[% súlyhoz visz]

:
:
:
:
:
:
:

Szilárd granulátum.
Fehér.
Szagtalan.
7.5
133-135°C
1.335 g/cm3
100%

SZAKASZ 10 Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Stabilitás és reaktivitás

: Normál körülmények között stabil

10.2. Stabilitás
Hőstabilitás

: Normál körülmények között stabil

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Veszélyes reakciók

: Normál feltételek mellet egy sem.

10.4. Az elkerülés feltételei
Az elkerülés feltételei

: Egy sem ismert.

10.5. Elkerülendő anyagok
Elkerülendő anyagok

: Oxidáló szer.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Veszélyes bomlástermékek

Belgagri SA
1, rue des Tuiliers B-4480 ENGIS BELGIUM

: A folyamat létrejöttének feltételeiből adódóan veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek. CO,
CO2, NOx

Sürgősség esetén : +32 70 245 245
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SZAKASZ 11 Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Patkány oral LD50 [mg/kg]
Patkány börön át LD50 [mg / kg]
Rat inhalation LC50 [mg/l/4h]

: > 5000
: > 5000
: >2

SZAKASZ 12 Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
48 Hour-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 9.1
: 51
96 H-LC50 - Rainbow trout [mg/l]

12.2. Stabilitás -a lebomlás mértéke
Stabilitás -a lebomlás mértéke

: Nincsenek hozzáférhető adatok.

12.3. Bioakkumulatív képesség
Bioakkumulatív képesség
Környezetvédelmi óvintézkedések

: Nincsenek hozzáférhető adatok.
: Ne engedjük, hogy kikerüljön a környezetbe.

SZAKASZ 13 Hulladékkezelési szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Általános

: Ne engedjük, hogy kikerüljön a környezetbe.
A helyi vagy az országban érvényes rendelkezéseknek megfelelően biztonságos módon
helyezzük el.
Ezt az anyagot és a konténerét helyezzük el a veszélyes vagy speciális hulladékok
gyűjtőhelyén.

SZAKASZ 14 Szállításra vonatkozó információk
14.1. ENSZ sz.
Általános információ

: Nincs osztályozva.

14.2. Helyes szállítási megnevezés
14.3. Veszélyességi osztályozás
14.4. csomagolási csoport
14.5. Környezeti ártalmak
14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó
további információk

Belgagri SA
1, rue des Tuiliers B-4480 ENGIS BELGIUM

: Egy sem.

Sürgősség esetén : +32 70 245 245
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SZAKASZ 15 Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
Vegyünk figyelembe minden állami/helyi előírást.

SZAKASZ 16 Egyéb információk
A 2.§-ban lévő R-Phrases tesztelése
További információ

: R52/53 : Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
: EU 3808 10 90 Customs tarif

Ennek a Biztonsági Adatlap tartalma és formája összhangban van az EGK Bizottság 2001/58EK sz. Irányelvében foglaltakkal
A KÖTELEZETTSÉG ELUTASÍTÁSA Az e Biztonsági Adatlapon lévő információ olyan forrásból származik, amelyet
megbízhatónak tartunk. Ugyanakkor az itt rendelkezésre bocsátott információ nem tartalmaz semmiféle kifejezett vagy ráutaló
garanciát annak korrektségére vonatkozóan. A termék kezelésével, tárolásával, felhasználásával, a termékkel való egyéb
rendelkezéssel kapcsolatos feltételek vagy módszerek ellenőrzésünkön kívül esnek, amelyekről valószínűleg tudomásunk sincs.
Ebből és egyéb okokból kifolyólag nem vállalunk felelősséget és kifejezetten elutasítjuk kötelezettségünket a termék kezeléséből,
tárolásából, felhasználásából, a termékkel való egyéb rendelkezés miatt adódó vagy ezekkel bármilyen kapcsolatban felmerült
veszteséggel, kárral vagy költségekkel szemben. Ezt az Anyagbiztonsági Adatlapot kizárólag erre az anyagra készítették el, és
csak erre az anyagra vonatkozóan használható fel. Amennyiben ezt a terméket egy másik termék komponenseként használják fel,
akkor az ezen az Anyagbiztonsági Adatlapon lévő információ nem használható fel.
A dokumentum vége

Belgagri SA
1, rue des Tuiliers B-4480 ENGIS BELGIUM

Sürgősség esetén : +32 70 245 245

