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 1.  Identificarea substantei/amestecului si a societatii /intreprinderii 
1.1       Elemente de identificare a produsului  

     Denumire comerciala: savana  Grund cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi.  
1.2      Utilizari  relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate: 
              Se utilizeaza pentru conservarea suprafeţelor lemnoase exploatate suprateran, la exterior şi interior (garduri, usi,      
            ferestre  
            exterioare, tamplarie exterioara, streasini, grinzi de acoperis), in scopul protectiei impotriva daunatorilor lemnului (cari,  
            putregai si fungi ). De uz profesional si amator 
            Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intra in contact direct cu produsele alimentare si furajere.  
            Nu se va folosi pe suprafete care intra in contact permanent cu apa. 
1.3      Detalii privind furnizorul  
            Societatea producatoare: Troy Chemical Company BV  
            Distribuitor:                         Fabryo Corporation SRL 
            Adresa:                                 Sos. Oltenitei, nr.202 B, Popesti Leordeni, jud.Ilfov 
            Telefon:                                40-21- 4055000 
  1.4    Telefon urgente:                 40-21-3183606 INSPB 

 

2 Identificarea pericolelor 

           Clasificarea amestecului    
                      H226 – Lichid si vapori inflamabili 
                      H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
                      H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
 

Informatii privind sanatatea  si protectia mediului, inscrise pe eticheta: 
 

2.1 Elemente pe eticheta   
Contine:  

           Nafta grea (petrol), hidrotratata; permetrin;  Propiconazole; 3-Iodo-2 propinil butilcarbamate;  
   
   Elemente suplimentare privind etichetarea: 
 
          EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
          EUH208 - Conține: propiconazol (nr. EC 262-104-4), 3-Iodo-2 propinil butilcarbamate (nr. EC 259-627-5), permetrin (nr. EC 
258-067-9) - Risc de reacție alergică 

 

Simboluri de pericol 
         GHS08            GHS09            GHS02       

               
      Cuvinte de avertizare:           Pericol 
                                                                      

Fraze de pericol: 
 

Pericolele pentru mediu 

H226 - Lichid și vapori inflamabili. 
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
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Fraze de precautie: 
 

P103 - Citiți eticheta înainte de utilizare. 
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 
 

Fraze de precauţie – Prevenire 
P210  - A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. 
P235 - A se păstra la rece.   
P241 - Utilizaţi echipamente electrice, de ventilare, de iluminat şi de manipulare a materialului antideflagrante 
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie. 
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu. 
 

Fraze de precauţie – Intervenţie 
P391- Colectaţi scurgerile de produs. 
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic 
P331 - NU provocați voma 
P303 +P361 +P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu 
apă/faceţi duş. 
 

Fraze de precauţie – Eliminare 
P405 - A se depozita sub cheie 
P501 – Eliminați conţinutul/recipientul la locuri special amenajate pentru colectarea deșeurilor periculoase. 
 
 

 
2.2 Alte pericole 
Principalele cai de expunere: Inhalare, contact ocular, contact la nivelul pielii 
Contact ocular Iritant, dar care nu afecteaza tesuturile ochiului in mod permanent 
Contact la nivelul pielii Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii. 
Inhalare Vaporii, aerosolii pot fi iritanti ale membranei mucoasei si tractului respirator la expunere 

indelungata. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.  
Asigurati ventilatie corespunzatoare pentru utilaje si locurile unde se pot genera 
vapori/aerosoli. 

Ingerare In conditii normale de utilizare, nu sunt cunoscute sau de asteptat prejudicieri ale sanatatii. 
Poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire. 
A nu se provoca voma. 

Efecte cancerigene: Nu este cazul 
Efecte asupra organelor tinta Mucoase, ficat, rinichi, sistem nervos central, sistem respirator. 
Conditiile medicale agravate 
de expunere 

Afectiuni ale mucoaselor, tulburare respiratorie.  

Efecte potentiale asupra 
mediului inconjurator 

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra 
mediului acvatic. 
Insolubil in apa. 
 

 3. Compozitie/informatii privind componentii 
Caracterizare chimica a produsului 
 

Nr. 
crt. 

Denumire component periculos Conc 
max % 

CAS EINECS Nr. Index Clasificare 
armonizata cf. 
Reg. 1272/2008 

Tip 

1. Nafta grea (petrol), hidrotratata 
Nr. REACH 01-2119457273-39 

≥75 - <90 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6 Asp. tox.1 – H304 
EUH 066 
Acvat. cron.1 - H410 

[1] 
 

2. 2-butoxiethanol ≥5 - <10 111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 Acut tox.4 – H332 
Acut tox.4 – H302 

[1] 
[2] 
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Acut tox.3 – H311 
Irit.piele 2 – H315 
Irit ochi. 2 – H319 

3. 3-iodo-2-propinil butilcarbamat 0,75 55406-53-6 259-627-5 616-212-00-7 Acut tox.3 – H331 
Acut tox.4 – H302 
Stot RE1 – H372 
Lez. oc.1 – H318 
Sens. piele1 – H317 
Acv.  acut.1 – H400 
Acvat. cron.1 - H410 

[1] 
 
 

4. propiconazol ; 
(+)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-
1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-
triazol 

0,24 60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0 Acut tox.4 – H302 
Sens. piele1 – H317 
Acv.  acut.1 – H400 
Acvat. cron.1 - H410 

[1] 
 
 

5. permethrin 0,25 52645-53-1 258-067-9 613-058-00-2 Acut tox.4 – H332 
Acut tox.4 – H302 
Sens. piele1 – H317 
Acv.  acut.1 – H400 
Acvat. cron.1 - H410 

[1] 
 
 

6. Oxiran, 2-metil-, polimer cu oxiran, 
mono (2-etilhexil) eter 

≥1 - <3 64366-70-7   Acut tox.4 – H332 
Acvat. Cron.3 – H412 
 

[1] 
 

tip 

[1] Substanță clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu 

[2] Substanță cu limită de expunere la locul de muncă  

[3] Substanța întrunește criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) nr 1907/2006, Anexa XIII 

[4] Substanța întrunește criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) nr 1907/2006, Anexa XIII 

[5] Substanță de îngrijorare echivalent 
 

4.  Masuri de prim ajutor 
Generale Produsul fiind periculos pentru sanatate, este necesar sa fie respectate urmatoarele  masuri de 

securitate enumerate mai jos: 
Inhalare Se scoate pacientul la aer curat si si se mentine in stare de repaus intr-o pozitie confortabila pentru 

respiratie. Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face 
respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat. La pierderea cunostintei se 
apeleaza la medic. A se consulta medicul dacă efectele adverse asupra sănătăţii persistă sau sunt severe. 
Menţineţi căile respiratorii deschise. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau 
corsajul. 

Contact cu pielea Indepartati imbracamintea contaminata. Spalati bine pielea cu apa si sapun sau utilizati un produs de 
curatare a pielii atestat. Spalati si curatati imbracamintea si incaltamintea inainte de refolosire si purtati 
manusi de protectie. Se solicita asistenţă medicală în caz in care apar iritatii sau egzeme. 

Contact cu ochii Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în când pleoapele superioare şi 
inferioare. Se indeparteaza lentilele de contact (daca este cazul), pleoapele se tin deschise si se spala cu 
apa din abundenta cel putin 15 minute, inclusiv sub pleoape, clipind des. Daca iritatia persista se va 
consulta un medic specialist. 
Daca se produce iritarea permanenta, este nevoie de asistenta medicala. 

Ingerare: Gura va fi spălată cu apă. Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie 
confortabilă pentru respiraţie. Dacă materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este 
conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă. Opriţi-vă dacă persoana se simte rău, 
întrucât vomitatul poate fi periculos. Nu se provoaca voma! În caz de apariţie a vomei, capul trebuie 
ţinut în jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plămâni. Solicitati asistenta medicala de urgenta. A se 
consulta medicul dacă efectele adverse asupra sănătăţii persistă sau sunt severe. Nu administraţi nimic 
pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa. Dacă persoana afectată este inconştientă, va fi 
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aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul. Menţineţi căile respiratorii deschise. 
Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul. 
 

5.  Masuri  de combatere a incendiilor 
 Mijloace  de stingere adecvate: 

CO2, pulbere chimic, nisip, spuma mecanica.  
Mijloace de stingere care nu trebuie folosite din motive de siguranta  
- Apa jet compact, apa pulverizata. 
Protectia echipei de interventie: 
In cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. Se va folosi echipament de protectie individual. 
Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu mască 
completă, funcţionând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie), 
conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecţie de bază în caz de accidente chimice. 
Precautii speciale pentru pompieri:  
Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere. Nu trebuie întreprinsă nici o 
acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare.  
Pericole special 
În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va creşte şi recipientul poate exploda. Acest material este foarte toxic pentru 
fiinţele acvatice cu efecte de lungă durată. Apa de incendiu contaminată cu acest material trebuie să fie colectată pentru a nu 
permite deversarea ei în cursuri de apă, drenaje sau canalizare.  
Prin temperaturi ridicate se pot elibera dioxid de carbon si monoxid de carbon. 
Riscuri de expunere specifice provenind de la substanta sau amestec, din arderile produselor, din gazele care rezulta. 
- Nociv prin inhalare daca arde; 
- 
- 

 Nu se va admite patrunderea scurgerilor rezultate in urma stingerii incendiului in canalizare sau cursuri de apa. 
Apa de stingere contaminata trebuie sa fie indepartata in acord cu reglementarile legale. 
 

  

6.  Masuri de luat in caz de dispersie accidentala 
6.1. Precautii personale 
- 
 
 
 
 
- 
- 

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Evacuaţi 
zonele înconjurătoare. Nu permiteţi accesul persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie. Nu 
atingeţi şi nu păşiţi prin materialul împrăştiat. Se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. Se va asigura o ventilaţie 
adecvată. În cazul în care ventilaţia nu este corespunzătoare, se va purta aparat respirator adecvat. Purtaţi 
echipament de protecţie personală adecvat. 
A se respecta masurile de protectie descrise la Cap. 7 si 8; 
A se tine cont de masurile uzuale de precautie privind manipularea chimicalelor. 

6.2. 
- 
 
- 

Precautii de mediu 
Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi 
canalizările. Material poluant pentru apă. Poate fi periculos pentru mediu dacă este degajat în cantităţi mari. 
Colectaţi scurgerile de produs.  

- 
- 

Nu goliti la canalizare. 
Daca produsul contamineaza lacuri, rauri sau canale de scurgere, se vor informa autoritatiile nationale. 

6.3. Metode pentru curatare 
- Se delimiteaza imediat zona afectata cu materiale neinflamabile absorbante (ex: nisip, pamant) materialul scapat se 

colecteaza in recipienti speciali; 
- Curatarea finala se face prin presarare de materiale absorbante anorganice (ex: nisip, pamant), daca este posibil fara 

folosirea solventilor; 
In cazul unor scapari mari se localizeaza zona infestata cu baraje in scopul limitarii poluarii. 
Se absoarbe  lichidul  utilizand  absorbanti specifici sau se colecteaza totul intr-un container asigurat care se 
eticheteaza si se aseaza intr-un loc  sigur. 
 

Deseul colectat se va elimina, prin intermediul unui firme autorizate  în domeniul eliminării deşeurilor. 
 

7.  Manipulare si depozitare 
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7.1. Manipulare 
7.1.1 Prevenirea expunerii utilizatorului 

- Se utilizeaza imbracaminte  corespunzatoare, masti cu filtru  pentru protectia respiratiei; 
- In timpul lucrului nu se mananca, nu se bea si nu se fumeaza; 

7.1.2 Precautii pentru manipularea produsului in siguranta 
- Utilizare aparatura si utilaje corespunzatoare; 

7.1.3 Indrumari specifice pentru manipularea in siguranta 
- 

 

7.2. 
7.2.1 

-
-

7.2.2 
-
-
-
-
-

7.2.3 

7.2.4 
- 
- 

7.2.5 
- 
- 

A se utiliza produsul numai in spatiile adecvate, ferite de surse de caldura si aprindere; 
 

Depozitare 
Prevenirea expunerii utilizatorului 
Recipientii se mentin inchisi etans;  
Accesul interzis persoanelor neautorizate;  
Prevenirea  incendiilor si exploziilor 
Produsul este inflamabil si poate crea medii explozive in contact cu materialele incompatibile. 
Depozitarea se face in containere inchise etans, in spatii uscate, acoperite, departe de radiatiile solare directe. 
Fumatul interzis! 
Se interzice golirea recipientilor cu dispozitive sub presiune. 
Se vor lua masuri impotriva incarcarii electrostatice; 
Conditii de depozitare recomandate: 
Temperatura: 5° - 30°C ( a se feri de actiunea directa a radiatiilor solare) 
Locuri sigure, acoperite, ferite de surse de caldura si aprindere, radiatii solare, intemperii. 
Depozitare in pozitie verticala pentru a evita scurgerile. 
Materiale incompatibile 
Agenti oxidanti puternici 
materiale puternic alcaline sau puternic acide 
Materiale pentru  ambalare 
Recomandate: ambalaje din materiale inerte la produs; 
Nerecomandate: ambalaje din materiale care reactioneaza cu produsul. 

 

7.3 Utilizari specifice 
             conservarea suprafeţelor lemnoase exploatate suprateran, la exterior şi interior, in scopul protectiei 

impotriva daunatorilor lemnului (cari, putregai si fungi). 
 

8.  Controale ale expunerii /protectie personala 
8.1. Parametri de control -  Conform HG 1218/2006 – Anexa 1 completata si modificata de Legea 1/2012 

 CAS Nr. Denumire Tip Valoare max la 8 h UM 
 64742-48-9 

111-76-2 
Nafta grea (petrol), hidrotratata 

2-butoxiethanol 
 

VLE ( Romania) 
VLE ( Romania) 

           700 
         150 

                mg/mc 
mg/mc 

8.2. Controlul expunerii 
 Instalatii de ventilatie locale sau de incinta ( generale);  

8.2.1 Controlul expunerii  
- Se va folosi ventilatie de evacuare; 

Echipamentul de protectie personala va fi acordat conform HG 1048/2006 
8.2.1.1 Protectia respiratiei: se asigura sisteme de ventilatie generala si locala pentru a mentine concentratiile sub limitele 

admisibile; 
8.2.1.2 Protectia mainilor: manusi de protectie confectionate din cauciuc natural. Se vor folosi creme de protectie a pielii. 
8.2.1.3 Protectia ochilor: ochelari de protectie; 
8.2.1.4 Protectia pielii si a corpului: imbracaminte  care sa protejeze pielea in intregime (maneci lungi si pantaloni lungi) conform 

cerintelor de protectie a muncii.  
La terminarea lucrului se va practica o igiena personala stricta. 
 

8.2.2 Verificarile expunerii mediului 
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 Este interzisa patrunderea produselor in reteaua de canalizare sau cursuri de apa. 
Prevenirea patrundereii produsului in canale de scurgere, santuri sau ape curgatoare prin utilizare de nisip, pamint sau 
alte bariere disponibile. 
 

 Deversarea in canalizare si mediul inconjurator produce contaminare. 
 
 
 
 

9. Proprietatile fizice si chimice  
9.1.Informatii privind proprietatiile fizice si chimice de baza 
9.1.1.Aspect: lichid omogen, fara impuritati mecanice  
                         culoare: alburiu 
                         miros: characteristic  
9.1.2.Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu 
               Conform specificatiei tehnice de produs in vigoare. 

 

  

10. Stabilitate si reactivitate 
10.1. Conditii care trebuie evitate 

Se asigura etanseitatea ambalajelor si temperature intre 5 si 300 C. 
- In conditiile respectarii prevederilor de la cap. 7 in ceea ce privesc transportul si depozitarea, produsul este stabil.  

10.2. Materiale care trebuie evitate 
A se feri de acizi si baze tari, agenti oxidanti si apa pentru a impiedica aparitia oxizilor de carbon, a oxizilor de azot si a 
compusilor halogenati. 

10.3. Produse de descompunere periculoase 
- la temperaturi ridicate poate apare monoxidul de carbon, dioxidul de carbon, oxizi de azot si  compusi halogenati. 

 Monoxidul de carbon este foarte toxic daca este inhalat; dioxidul de carbon in concentratii suficiente poate actiona ca 
asfixiant. Supraexpunerile la produsii de descompunere ai combustiei pot determina aparitia iritatiilor cailor respiratorii. 
 

 

11. Informatii toxicologice 
 EFECTE TOXICOLOGICE SI SIMPTOME 

  Toxicitate acuta  
Nume Produs/ingredient Rezultat Specie Doza Durata de 

expunere 
Nafta grea (petrol), hidrotratata LC50 inhalare vapori 

LD50 dermic 
Sobolan 
iepure   

>6,1 mg/l 
>3000 mg/kg 

4 h 

Densitate:                                                
Continut de nevolatile   
Punct de aprindere      
ph                                                                                                    
Punct de fierbere/interval de fierbere     
Punct de topire/punct de inghet     
Temperatura de aprindere  
Proprietăţi oxidante                                                                                        
Presiunea de vapori                                         
Temperatura de descompunere                                                              
Coeficientul de partiţie n-octanol/apă                                                                                 
Densitatea vaporilor                                         
Viteza de evaporare       
Proprietati explozive 
Limite de explozie     
Solubilitate in apa  
Punct inflamabilitate 
Temperatura de autoaprindere                                                                   

Cca. 0,8  
6-10 
>61 

parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat  
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 
parametru nedeterminat 

                   g/ml 
                    % 
                           0C 
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LD50 oral Sobolan                                                           >15000 mg/kg 
2-butoxiethanol LC50 inhalare vapori 

LD50 dermic 
LD50 oral 
LD50 oral 

Sobolan 
Iepure  
Iepure   
Sobolan                                                           

450 mg/l 
220 mg/kg 
300 mg/kg 
917 mg/kg 

4h 

Oxiran, 2-metil-, polimer cu 
oxiran, mono (2-etilhexil) eter 

LC50 inhalare praf si ceata 
LD50 dermic 
LD50 oral 

Sobolan 
Sobolan 
Sobolan 

2.76 mg/l 
>4000 mg/kg 
2645 mg/kg 

4h 

3-iodo-2-propinil butilcarbamat LC50 inhalare praf si ceata 
LD50 dermic 
LD50 oral 
LD50 oral 

Sobolan 
Iepure  
Sobolan Femela 
Sobolan Mascul 

0.763 g/m³ 
>2000 mg/kg 
1056 mg/kg 
1795 mg/kg 

4h Aerosol 

permetrin LC50 inhalare praf si ceata 
LD50 dermic 
LD50 dermic 
LD50 oral 
LD50 oral 

Sobolan 
Iepure 
Sobolan 
Sobolan 
Sobolan 

>23.5 mg/l 
>2000 mg/kg 
>1750 mg/kg 
383 mg/kg 
480 mg/kg 

4h 

propiconazol LC50 inhalare praf si ceata 
LD50 dermic 
LD50 oral 

Sobolan 
Sobolan 
Sobolan 

1264 mg/m³ 
>4 g/kg 
1517 mg/kg 

4h 

 
Toxicitate acuta estimate 

Calea Valoare ATE (evaluare toxicitate acuta) 
Orala 15283.3 mg/kg 
Dermic 3666.7 mg/kg 
Inhalare vapori 183.3 mg/l 
Inhalare praf si ceata 89.33 mg/l 

 

Iritare/Coroziune 
Nume Produs/ingredient Rezultat Specie Scor Durata de expunere  Observatii 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat Ochi - Iritant sever 

Piele - Iritant sever 
Iepure 
iepure 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

Concluzii / rezumat : Indisponibil 

Sensibilizant 
Nume Produs/ingredient Calea de expunere Specie Rezultat 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat Piele  Porcusor de Guineea Nu produce sensibilizare 
permetrin Piele Porcusor de Guineea Sensibilizant 
propiconazol Piele Porcusor de Guineea Sensibilizant 

Concluzii / rezumat : Indisponibil 
 

Mutagenicitate 
Nume Produs/ingredient Test Experiment Rezultat 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat - Experiment: in Vitro 

Subiect: Bacterie 
Negativ 

 

Concluzii / rezumat : Indisponibil 
 

Cancerogenitatea 
Concluzii / rezumat : Indisponibil. 
 

Toxicitate pentru reproducere 
Nume 

Produs/ingredient 
Toxicitate 
maternă 

Fertilitate Toxină care 
afectează 

dezvoltarea 

Specie Doza Durata de 
expunere 

3-iodo-2-propinil Pozitiv - Negativ Iepure - Femelă Oral: 50mg/kg 13 zile;  
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butilcarbamat 7 zile/săptămână 
Negativ - Negativ Iepure - Femelă Oral: 20mg/kg 13 zile;  

7 zile/săptămână 
 

Concluzii / rezumat : Indisponibil 

Efecte care determină o dezvoltare anormală:  
Nume Produs/ingredient Rezultat Specie Doza Durata de 

expunere 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat Negativ  Iepure - Femelă Oral: 50 mg/kg - 

 

Concluzii / rezumat : Indisponibil. 
 

Toxicitate asupra unui organ tinta ( o singura expunere) 
Nume Produs/ingredient Categorie Cale de expunere Organ tinta 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat 3 Nu se aplica Iritant pentru Tractul 

Respirator 
 

Toxicitate asupra unui organ tinta ( o singura expunere) 
Nume Produs/ingredient Categorie Cale de expunere Organ tinta 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat 1 Inhalare Nedeterminat 

 

Pericol prin aspirare 
Nume Produs/ingredient Rezultat 

Nafta grea (petrol), hidrotratata Pericol prin aspirare – categoria 1 
 
Informații privind căile probabile de expunere 
Nu se cunosc date 
 

Posibile efecte grave asupra sănătăţii 
Inhalare : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
Ingerare : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
Contact cu ochi : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
Contact cu pielea : Degresează pielea. Poate provoca uscarea şi iritarea pielii. 
 

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice 
Inhalare:  Nu există date specifice. 
Ingerare : Nu există date specifice. 
Contact cu ochi : Nu există date specifice. 
Contact cu pielea : Simptomele adverse pot include următoarele: iritare, uscare sau crapare 
 

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de 
o expunere pe termen scurt 

1. Expunere pe termen scurt 
Efecte potenţiale imediate: Indisponibil 
Efecte potenţiale întârziate: Indisponibil 
 

2. Expunere pe termen lung 
Efecte potenţiale imediate: Indisponibil 
Efecte potenţiale întârziate: Indisponibil 
 
Posibile efecte cronice asupra sănătăţii 

Nume Produs/ingredient Rezultat Specie Doza Durata de 
expunere  

3-iodo-2-propinil butilcarbamat Subcronic NOAEL Orală  
Cronic NOAEL Orală  
Subcronic NOAEL Dermic 
Subcronic NOAEL Inhalare Vapori 

Şobolan 
Şobolan 
Şobolan 
Şobolan 

35 mg/kg 
20 mg/kg 
200 mg/kg 
1,16 mg/m³ 

90 zile 
2 ani 
90 zile 
90 zile 
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Subacut NOAEL  Iepure 13 mg/kg - 
propiconazol Subcronic NOAEL Orală 

Subcronic NOAEL Dermic 
Soarece 
Şobolan 

2.7 mg/kg 
100 mg/kg 

17 saptamani 
28 zile 

permetrin Subcronic NOAEL Orală Caine 5 mg/kg 1 an 
 

Concluzii / rezumat : Indisponibil. 
 

Generale : Contactul repetat sau prelungit poate provoca uscarea pielii, ducând la apariţia iritaţiilor, crapaturi şi / sau a 
dermatitei. 
Cancerogenitatea : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
Mutagenicitate : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
Efecte care determină o dezvoltare anormală: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
Efecte asupra dezvoltării : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
Efecte asupra fertilităţii : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
Alte informații : Indisponibil. 
 

 

12.  Informatii ecologice 
         Produsele sunt nocive pentru organismele acvatice, pot provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.                  
        Produsele nu se vor depozita in locuri unde pot afecta solul sau apele de suprafata. 
        A se evita deteriorarea fizica a ambalajelor. 
        Deversarea in canalizare si mediul inconjurator produce contaminare. 
 

12.1 Toxicitate 
Nume Produs/ingredient Rezultat Specie Durata de 

expunere 
Nafta grea (petrol), hidrotratata Acut LC50 >100 mg/l 

Acut LC50 >100 mg/l 
Acut LC50 >100 mg/l 

Alge  
Daphnia  
Pesti  

96 h 
96 h 
96 h 

2-butoxiethanol Acut EC50 >1000 mg/l apa dulce 
Acut LC50 800000 µg/l apa de mare 
Acut LC50 1250000 µg/l apa de mare 
Cronic NOEC 1000 mg/l apa dulce  

Daphnia- Daphnia magna 
Crustacee - Crangon crangon  
Peşte - Menidia beryllina 
Daphnia - Daphnia magna 

48 h 
48 h 
96 h 
48 h 

Oxiran, 2-metil-, polimer cu 
oxiran, mono (2-etilhexil) eter 

Acut LC50 20 mg/l 
EC50 0,05 mg/l 

Peste - Brachydanio rerio 
Daphnia - Daphnia magna 

96 h 
21 zile 

3-iodo-2-propinil butilcarbamat EC50 44 mg/l 
NOEC 0.0084 mg/l 
NOEC 0.049 mg/l 
Acut EC50 0,022 mg/l 
Acut EC50 0,16 mg/l  
Acut LC50 0,067 mg/l 
Acut NOEC 0.0046 mg/l            

Micro-organisme 
Pesti - Pimephales promelas -Larvae 
Pesti - rainbow trout 
Alge – Scenedesmus Subspicatus 
Daphnia magna  
Pesti – Rainbow trout 
Alge – Scenedesmus Subspicatus 

3h 
35 zile 
96 h 
72 h 
48 h 
96 h 
72 h 

permetrin Acut EC50  0,5 mg/l     
Acut EC50  0,00064 mg/l        
Acut EC50 0,00017 mg/l  
Acut EC50 0,112 ppb apa dulce        
Acut IC50 >1,13 mg/l  
 
Acut LC50 0,548 ppb apa de mare   
 
Acut LC50 0,0051 mg/l   
Acut LC50 0,0076 mg/l   
Acut LC50 0,62 µg/l apa dulce 

Alge 
Daphnia - Daphnia magna 
Daphnia  
Daphnia- Daphnia magna 
Alge - Pseudokirchneriella 
Subcapitata 
Crustaceans - Palaemonetes 
Pugio 
Peste  
Peste 
Peste - Oncorhynchus mykiss 

72 h 
48 h 
48 h 
48 h 
72 h 
 
48 h 
 
96 h 
96 h 
96 h 

propiconazol Acut EC50  0,76 mg/l      
Acut EC50 10,2 mg/l      
Acut LC50 4,3 mg/l        

Alge – Scenedesmus Subspicatus 
Daphnia magna  
Pesti 

72 h 
48 h 
96 h 
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  Concluzii / rezumat : Indisponibil. 
 
12.2 Persistenta – biodegradabilitate 

Nume Produs/ingredient Test Rezultat Doza Substanta inoculata 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat OECD 301F 25% - 28 zile 1,03 gO₂/g ThOD 30 mg/l Nămol activat 

 
Nume Produs/ingredient Medie de viaţă acvatică Fotoliză Biodegradabilitate 
Nafta grea (petrol), hidrotratata - - Nu este usor 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat - - usor 
permetrin - - Nu este usor 
propiconazol - - Nu este usor 

 
12.3 Potential de bioacumulare 

Nume Produs/ingredient LogPow BCF Potential 
Nafta grea (petrol), hidrotratata 5,5 - 7,2 - ridicat 
3-iodo-2-propinil butilcarbamat 2,81 - scazut 
permetrin 6,1 570 ridicat 
propiconazol 3,65 - scazut 

 
12.4 Mobilitate în sol 
Coeficientul raportului sol / apă ((KOC): Indisponibil. 
Mobilitatea : Indisponibil. 
 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
PBT : Nu se aplică. 
vPvB : Nu se aplică. 
 

12.6 Alte efecte adverse Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. 
 

13.  Consideratii privind eliminarea 
 Descrierea deseurilor si a masurilor pentru manipulare 
Deseuri:  - de produs 
                 - de ambalaje 
Masuri pentru manipulare: - cf. FDS cap. 7.1 – masuri la manipularea produsului 
                                                 - cf. FDS cap. 8.2.1.1 – 8.2.1.4 
 Metode de eliminare a deseurilor si a ambalajelor contaminate 

      Deseurile de produs sunt deseuri periculoase clasificate conform HG 856/2002 si vor fi predate spre valorificare/eliminare 
firmelor autorizate in acest sens. 
       Reziduurile organice pot fi incinerate la temperature de peste 800C, in instalatii autorizate de catre autoritatea teritoriala de 
mediu. 

Cod deseu produs: 08 01 11*- Deseuri de lacuri si vopsele cu continut de solvent organic sau alte substante periculoase. 
       Deseurile de ambalaje vor fi predate firmelor autorizate pentru valorificare / eliminare conform HG 621/2005 modificata si          
completata de Legea 211/2011. 

Cod deseu ambalaj: 15 01 10*- Deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase. 
Este interzisa patrunderea deseurilor in canalizare sau cursuri de apa conform L 107/1996 si NTPA 002/2002.   

 

14.  Informatii referitoare la transport 
 

 ADR/RID IMDG IATA 
14.1 Numar UN UN 3082 UN 3082 UN 3082 
14.2 Denumirea corectă 
UN pentru expediție 

Substanță periculoasă pentru 
mediu, Lichid, N.O.S (Conține: 

Substanță periculoasă pentru 
mediu, Lichid, N.O.S (Conține: 

Substanță periculoasă pentru 
mediu, Lichid, N.O.S (Conține: 
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permetrin, 3-iodo-2-propinil 
butilcarbamat) 

permetrin, 3-iodo-2-propinil 
butilcarbamat) 

permetrin, 3-iodo-2-propinil 
butilcarbamat) 

14.3 Clasă (clase) bunuri 
periculoase, Etichetă, 
marcare 

   9                   M6     

                                  

   9                                                    

                        

   9                                                  

                        
14.4 Grupul de 
ambalare 

III III III 

14.5 Pericole pentru 
mediul înconjurător 

Da Da Da 

14.6 Precauții 
speciale pentru 
utilizatori 

Transport în incinta 
utilizatorului: va fi transportat 
întotdeauna în recipiente 
închise, sigure și în poziție 
verticală. Asigurați-vă că 
persoanele care  transportă 
produsul știu ce să facă în caz 
de accident sau scurgeri 
accidentale. 

Transport în incinta 
utilizatorului: va fi transportat 
întotdeauna în recipiente 
închise, sigure și în poziție 
verticală. Asigurați-vă că 
persoanele care  transportă 
produsul știu ce să facă în caz 
de accident sau scurgeri 
accidentale.  

Transport în incinta 
utilizatorului: va fi transportat 
întotdeauna în recipiente 
închise, sigure și în poziție 
verticală. Asigurați-vă că 
persoanele care  transportă 
produsul știu ce să facă în caz 
de accident sau scurgeri 
accidentale. 

Informaţii 
suplimentare 

Marca “substanță periculoasă 
pentru mediu” nu este 
necesară, atunci când 
cantitatea transportata este 
de dimensiuni  ≤5 L sau ≤ 5 kg 
cu condiția ca ambalajele să 
respecte dispozițiile generale 
de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.4 
la 4.1.1.8. 
COD TUNNEL 
(E) 

Marca “substanță periculoasă 
pentru mediu” nu este 
necesară, atunci când 
cantitatea transportata este 
de dimensiuni  ≤5 L sau ≤ 5 kg 
cu condiția ca ambalajele să 
respecte dispozițiile generale 
de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.4 
la 4.1.1.8. 
Programe de urgență (EmS) 
F-A, S-F 

Marca “substanță periculoasă 
pentru mediu” nu este 
necesară, atunci când 
cantitatea transportata este 
de dimensiuni  ≤5 L sau ≤ 5 kg 
cu condiția ca ambalajele să 
respecte dispozițiile generale 
de la 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 și 
5.0.2.8. 
 
 

 
15.  Informatii de reglementare 
Marcare: conform Regulamentului 1272/2008. 
 

Legislatie 
Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH; 
Regulamentul (UE) nr. 830/2015 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului 
European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de 
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2006; 
HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase; 
Regulamentul (CE) nr. 453/2010/CE –modificare Anexa II la REACH – Noua reglementare comunitara pentru substante chimice. 
Legea nr.319/2006- legea securitatii si sanatatii in munca ; 
HG 1048/2006 – Privind cerintele minime de  securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor 
individuale de protectie la locul de munca.  
HG 1218/2006 - Anexa 1 - Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale Agentilor  Chimici, cu modificari conform 
Legii 1/2012.  

 
Legislatie romaneasca armonizata privind deseurile 

HG128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificatã si completatã prin HG 268/2005; 
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor; 
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 
HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României 
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OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006. 
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. 
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, 
modificata si completata de HG 210/2007, Criterii/2005 si Procedura/2004 (transpune Decizia 2000/532/CE modificata de Decizia 
2001/118/CE, Decizia 2001/119/CE si Decizia 2001/573/CE); 
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si completata de HG 1872/2006 (transpune 
Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje modificata de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 
2004/12/CE) si HG 247/2011. 
 

Registrul National al Produselor Biocide 
Regulamentul (CE) nr. 528/2012 – privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide ; 
Regulamentul delegat (CE) nr. 736/2013 – privind durata de lucru pentru examinarea substantelor active biocide existente; 
Regulamentul (CE) nr. 334/2014 – privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide, in ceea ce priveste 
anumite conditii de de acces pe piata; 
Regulamentul (CE) nr. 1451/2007/CE – privind a doua etapa a programului de lucru de 10 ani prevazut la articolul 16 alineatul (2) 
din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind introducerea pe piata a produselor biocide ; 
 

16.  Alte informatii 
Fraze de pericol din sectiunile 2 si 3: 
 

 

H302 - Nociv în caz de înghiţire. 
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H311 – Toxic in contact cu pielea 
H315  - Provoacă iritarea pielii. 
H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H318 - Provoacă leziuni oculare grave. 
H319  - Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H331 - Toxic în caz de inhalare. 
H332 - Nociv în caz de inhalare. 
H372 - Provoacă leziuni ale organelor tinta în caz de expunere prelungită sau repetată. 
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen 
EUH 066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
 
 
Alte surse de informare 
ESIS ( European Chemical Substances Information System ) 

Aceasta informatie se bazeaza pe cunostintele detinute la data mentionata mai sus. 
Se refera numai la produsul mentionat si nu constituie o garantie a calitatii pentru cazurile particulare. 
Este de datoria utilizatorului sa se asigure ca aceste informatii sunt adecvate si corespund domeniului specific de utilizare  
Aceasta FDS anuleaza si inlocuieste pe cele emise anterior. 
 
 
 Editat: SERV.TEHNIC   

      Inlocuieste rev: 4/14.07.2016 
      Modificarile  au fost facute la cap.  15 
 


