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ЕС-ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА

СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 1907/2006/ЕЕС

1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

1.1 Информация за продукта
Фостоксин пелети

1.2 Употреба
Продукт за растителна защита

1.3. Доставчик:
Деция Дегеш ГмбХ
Ул. Д-р Вернер-Фрейберг 11
Д-69514 Лауденбах
Германия

Телефон +49/6201/708-(0)-503
Факс +49/6201/708-427
Имейл sicherheitsdatenblaetter@detia-degesch.de

1.4. Телефон за спешни случаи:
+49/6201/708-(0)-503

2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на веществото или сместа
GHS02, GHS06, GHS09

Сигнална дума:
Опасност
Предупрежденията за опасност:
H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.
H300 - Смъртоносeн при поглъщане.
H311 - Токсичен при контакт с кожата.
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400 - Силно токсичен за водните организми.
EUH029 - При контакт с вода се отделя токсичен газ.



Издание: 13.01.2011 стр. 2/11
Предишно издание: - Фостоксин пелети

EUH032 - При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

Препоръки за безопасност:
P223: Да се избягва всякакъв възможен контакт с вода поради бурна реакция и възможно
внезапно запалване.
P232: Да се пази от влага.
P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
P273: Да се избягва изпускане в околната среда.
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/ предпазна
маска за лице.
P301+P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P321: Специализирано лечение: в случай на отравяне, причиняващо дразнене на белите
дробове, да се вземе спрей, съдържащ Беклометазон (напр. Ventolair® 100) или
подходящо лекарствено средство за предотвратяване на оток на дихателните пътища и
натрупването на течност в белите дробове (белодробен оток).
P335: Отстранете от кожата посипаните частици.
P370+P378: При пожар: Използвайте сух пясък или прах, след което въглероден диоксид
за гасене.
P402+P404: Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд.
P405: Да се съхранява под ключ.
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответните пунктове за отпадъци, празната
опаковка да се изхвърли в съответните пунктове за рециклиране.

Класификация съгласно Директива 67/548/ЕЕС или Директива 1999/45/ЕС
Символ:
F, T+, N

Описание на опасностите:
силно запалим, много токсичен, опасен за околната среда
R-фрази:
15/29 – При контакт с вода се отделя токсичен, изключително запалим газ.
21 - Вреден при контакт с кожата
26/28 – Много токсичен при вдишване и при поглъщане.
32 - При контакт с киселини се отделя много токсичен газ.
36 - Дразни очите.
50 - Силно токсичен за водни организми.

S-фрази:
1/2 - Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
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3/9/14/49 - Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далече от вода и
киселини.
7/8 - Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.
30 - Никога да не се добавя вода в този продукт.
36/37/39 - Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за
очите/лицето.
43 - При пожар да се използва сух пясък или прах и тогава с CO2. Никога да не се
използва вода.
45 - При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и
когато е възможно, да се покаже етикетът.
60 - Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
61 - Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/
информационния лист за безопасност.

При контакт с вода или киселини продуктът отделя изключително токсичен и запалим
фосфороводород.

2.2. Обозначения на етикета
Вж. класификацията съгласно Директива 67/548/EEC или Директива 1999/45/EC

2.3. Други опасности

3: СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества
Продуктът представлява смес

3.2. Смеси

Препарат с подтискащи възпламеняването добавки
Хим. Характеристика / Концентрация / Символ / R-фрази / CAS-No
Алуминиев фосфид    56% F, T+, N R 15/29-21-26/28-32-50 CAS No. 20859-73-8

GHS02, H260
GHS06, H300- H311- H319
GHS09, H400

Амониев карбамат >20% Xn R 22-36 CAS-No. 1111-78-0

4: МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Оказване на първа помощ
При вдишване: при главоболие, замайване, чувство на стягане, затруднено дишане и
гадене веднага да се напусне опасната зона и да се потърси свеж въздух; консултирайте
се с лекар; да се вдишат продукти за остро третиране след излагане на димен газ
(беклометасон (Ventolair®) спрей).
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При контакт с очите: да се премахнат остатъците от препарата с гладък плат (не
мъхест); да се изплакне обилно с вода и да сложат капки за очи само след като вече няма
видими прашинки.
При контакт с кожата: да се махнат остатъците с четка; само тогава да се използва вода
за почистване.
При поглъщане: да се предизвика повръщане (само ако лицето не е в безсъзнание).
Незабавно изведете пострадалия на чист въздух и потърсете медицинска помощ (при
възможност покажете етикета).

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, остри и със забавено действие
Главоболие, замайване, чувство на стягане, затруднено дишане и гадене

4.3. Специални препоръки за оказване на първа помощ:
Ако пострадалият е в безсъзнание, потърсете спешна помощ.
да има на разположение метилпреднизолон (приложение от лекар) и продукти за остро
третиране след излагане на димен газ (беклометазон (Ventolair®) спрей).

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Подходящи средства за горене на пожар
пожарите в близост да се гасят със сух пясък или прах и тогава с CO2

5.2 Специфични опасности от самото вещество, продукти на горенето или пари
при пожар се образуват опасни газове от горенето: разяждащи аерозоли на фосфорната
киселина (фосфорен пентоксид)

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите
Стойте в опасната зона само при наличие на автономен дихателен апарат.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазна екипировка и аварийни мерки
веднага да се напусне опасната зона, да се осигури подходяща вентилация. Да се
предупредят всички лица в близост до опасната зона. Да се носи предпазна екипировка.
Да се забрани достъпът на незащитени лица. Да се предотврати образуването на пари. Да
се избягва контакт с изпуснат продукт или замърсени повърхности.

6.2 Мерки за опазване на околната среда
Не се допуска замърсяването на води и почви с продукта, както и големи количества
замърсена измивна вода.

6.3 Средства за почистване
Продуктът да се третира като отпадък съгласно т. 13. Да се осигури подходяща
вентилация. Да не се измива с вода или почистващи средства на водна основа. Да се
използват подходящи контейнери за изхвърляне. Да се избягва образуването на пари.

6.4. Препратка към други раздели
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7: РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО / ПРОДУКТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Съвети за безопасна работа:
съгласно наредбите за работа с опасни продукти GefStoffV, TRGS500), включващи
следните основни предпазни мерки:
- Да не се яде, пие или пуши на работната площадка
- Да се носи предпазна екипировка/ ръкавици и маска/очила
- Замърсените облекло и екипировка да се свалят преди влизането в обекти за хранене
- Да се избягва образуването на пари

Защита от пожар или експлозия
Да има на разположение екипировка за дихателна защита. Да се държи далеч от вода и
киселини.

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимост
Да се спазват изискванията за съхранение на силно токсични и токсични вещества
(TRGS514).
Да се съхранява на хладно, добре проветриво място, далеч от вода, околна влажност и
киселини. Никога да не се добавя вода в продукта. Да се държи заключено и далече от
достъп на деца.

Изисквания за складове и контейнери:
Друга информация за условията на съхранение: да се избягва контакт с вода, околна
влажност и киселини.
VCI категория на съхранение: 4.3

7.3 Специфични употреби
Вж. 7.1 и 7.2
Премахване на остатъци и замърсявания от повърхността.

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Контролни показатели (съгласно TRGS900)
фосфороводород (фосфин) ПДС: 0.1 ml/m3 (ppm), 0.14 mg/m3 CAS-No. 7803-51-2 (1b)

Граница на мириса за хидроген фосфид: 0.02 до 3 ppm, в зависимост от степента на
чувствителност (TRGS402)

Дихателна защита: подходяща дихателна екипировка за фосфороводород, филтър Б,
сив цвят (DIN EN 141)
Защита на ръцете: да се носят подходящи ръкавици, например ръкавици от Нитрил и
Латекс (AQL: 1.5), тествани съгласно EN-374-2 и EN374-3
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Защита на очите: подходящи очила съгласно (EN 166:2001)
Защита на тялото: подходящо защитно облекло съгласно BGR 189 (ATL: “Правила за
употребата на защитна екипировка”)
Топлинна опасност: Стойте в опасната зона само при наличие на автономен дихателен
апарат

8.2. Контрол на експозицията:
Вж. т. 6 и 7

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Основни физични и химични свойства
Външен вид:
Форма: под влияние на околния въздух твърдите продукти отделят газообразен фосфин
Цвят: сиво-зелен прах
Мирис: чеснов или карбидоподобен
pH-стойност (200C): не е приложим показател
Точка на кипене / интервал на кипене (в 0C): не е приложим показател
Точка на топене / интервал на топене (в 0C): алуминиев фосфид > 500 0C 11)

Данни, свързани с безопасността:
Точка на запалване в 0C: не е приложим показател
Запалимост: при контакт с вода/ влага, киселини се отделя изключително запалим газ
Самовъзпламеняване: съдържа добавки, които предотвратяват самозапалването
Повишаващи горимостта свойства: не е приложим показател
Опасност от експлозия в об.%:
Долна граница на експлозия: фосфороводород: 1,8 1a) (1.79-1.89)
Горна граница на експлозия: не е налично
Друга информация:
Налягане на парите: фосфороводород: 34.6 bar (20 0C) 9)

Насипна плътност: не е приложим показател
Относителна плътност: 2.014712)

Обща разтворимост
Разтворимост във вода: не е приложим показател, търпи разлагане
Мастна разтворимост/ разтворител: не е тествана
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода): не е приложим показател

9.2 Друга информация
Не е налична

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ
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10.1 Реактивоспособност:
При контакт с вода се отделя токсичен и изключително запалим газ. При контакт с
киселини се отделя силно токсичен газ.

10.2 Химична стабилност
Продуктът е стабилен в среда от инертен газ

10.3 Влияние върху безопасността:
При контакт с атмосферната влага се отделя силно токсичен фосфин.
Неконтролируемото отделяне на фосфороводород може да причини пожар.

10.4 Условия, които трябва да се избягват
Виж т. 7 по-горе

10.5 Вещества, които трябва да се избягват
Вода и киселини предизвикват алуминиевия фосфид да се разлага с бурна реакция на
изключително запалимия и токсичен фосфороводород (фосфин)

10.6 Опасни продукти на разлагането
 Фосфорен хидрид, фосфорен пентоксид, фосфорна киселина, виж т. 5.3

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Токсикологичен ефект
Остра токсичност
При поглъщане, ЛД50 плъх орално (мг/кг): алуминиев фосфид: 8,7 2), Фостоксин: 11,5 3)

Инхалаторно, ЛК50 плъх инхалаторно (4 часа): фосфороводород: 11 ppm = 0.015 мг/л 4)

При контакт с кожата, ЛД50 плъх дермално (мг/кг): 900
При контакт с очите: не е налично
Ефект при изгаряне: въз основа на наличните данни, не отговаря на изиксванията за
класифициране.
Сенсибилизиращ ефект: въз основа на наличните данни, не отговаря на изиксванията за
класифициране10)

Хроничен ефект: не е известен
Канцерогенен ефект: въз основа на наличните данни, не отговаря на изиксванията за
класифициране.
Ефект върху промяната на генотипа: въз основа на наличните данни, не отговаря на
изискванията за класифициране.
Ефект върху възпроизвеждането: въз основа на наличните данни, не отговаря на
изиксванията за класифициране.
Друга информация: вдишването и поглъщането на много големи количества може да
доведе до много сериозно отравяне. Много опасно след ½ до 1час концентрацията на
фосфин вече е 400-600 мг/м3 = 290-430 ppm 1c)

IDLH (Непосредствено опасно за живота и здравето) = 282 мг/м3 = 200 ppm (US EPA,
1985) Фосфин 5)
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12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

12.1 Токсичност
Водна токсичност: ЛК50 (дъгова пъстърва, 96 часа) = 7,98 μg/l 6)

ЕК50 (Daphnia magna, 24 часа) = 0.18 mg/l7)

ЕrК50 (Selenastrum capricornutum, 48 часа) = 1,44 mg/l 16)

12.2 Стабилност и разлагане
Фосфинът се разлага в атмосферата в рамките на 5 – 28 часа 8)

12.3 Потенциал за биоакумулиране
Log Pow = 0.9 от PH3

12.4 Подвижност в почвата
Не е възможно замърсяване на почвата с фосфин

12.5 Екотоксикологични данни от оценката на характерните свойста на веществата,
отнасящи се до PBT (Персистентност, Биоакумулиране и Токсичност) и vPvB
(Висока степен на персистентност и биоакумулиране)
Въз основа на наличните данни, не отговаря на изиксванията за класифициране.
Алуминиевият фосфид и фосфин не се отнасят към веществата, за които са в сила
горепосочените свойства.

12.6 Други неблагоприятни ефекти
Категория на опасност за водите: 2 – опасно за водите

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

13.1 Метод за третиране на отпадъците
За вещество / препарат / остатъци: продукт: код за отпадъци #: 061301,
Материали за обезгазяване, код за отпадъци #: 060316,
Препоръка:
Материалите за обезгазяване трябва да се изхвърлят като се спазват действащите
наредби
Замърсени опаковки
Празните опаковки да се направят негодни за повторна употреба преди изхвърляне

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

14.1 UN Номер
1397

14.2 UN име при превоз
ADR/RID
Алуминиев фосфид
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IMDG-код
АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

ICAO-TI/IATA-DGR
Алуминиев фосфид

14.3 Клас на опасност при транспортиране
4.3(6.1)
Етикет: Опасен, когато е мокър 4 = риск от първостепенно значение

Токсичен = риск от второстепенно значение
14.4 Опаковъчна група: I
14.5 Опасност за околната среда:

Няма

14.6 Специални препоръки за безопасност на потребителя
ADR: Предупредителен сигнал: започва от 20 кг нетно тегло
Забележки: ограничени количества съгласно глава 3.4 с изключение на No. 3 GGAV не е
възможно
Изпращане по пощата: не се допуска
IMDG-код: EmS-код: F-G, S-N
IMDG-Code: EmS-Code: F-G, S-N
ICAO-TI/IATA-DGR: инструкции за пакетиране: 487, само въздушен товар
Забележки: макс. тегло 1 кг/вътрешно пакетиране, 15 кг/външно пакетиране само
въздушен товар

14.7  Превоз в насипно състояние съгласно Приложение II на MARPOL73/78 и IBC –
кода
Не е приложимо

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ
15.1 Регламенти за безопасност на условията на труд, здравето и околната среда/

законодателство, специфично за веществата или смесите
Законодателство на ЕС

Регламент 2037/2000/ЕС (вещества, които разрушават озоновия слой):
Не се прилага

Регламент 689/2008/ЕС (внос и износ на опасни химикали):
Не се прилага

Национално законодателство:
Наредба за опасни вещества (GefStoffV) и TRGS500
TRGS514 (Съхранение на силно токсични и токсични вещества)
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TRGS900
Клас на опасност за водите: 2 – опасно за водите
Опаковката да не се използва повторно

15.2  Оценка на безопасността на химикалите
Вж. CA-доклада върху Алуминиев фосфид

16. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ‘ЕN 31.5.2010 ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ L133/43

Промени в предишното издание
Съгласно Регламент 453/2010 е изготвено ново издание на настоящия лист за

безопасност

Използвани източници:
Правила
Директива за смеси 1999/45/ЕС, впоследствие изменена от Регламент 1907/2006
Директива за вещества 67/548/ЕЕС, впоследствие изменена от Директива 2009/2/ЕС
Регламент 1907/2006/ЕС/ REACH, впоследствие изменен от Регламент 453/2010
Регламент 1272/2008 /ЕС, впоследствие изменен от Регламент 790/2009.

Предупрежденията за опасност, описани в т. 2 и 3:
Съгласно Регламент 1272/2008
GHS02, GHS06, GHS09

H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.
H300 - Смъртоносeн при поглъщане.
H311 - Токсичен при контакт с кожата.
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400 - Силно токсичен за водните организми.
EUH029 - При контакт с вода се отделя токсичен газ.
EUH032 - При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

Съгласно Директива 67/548/ЕЕС
15/29 – При контакт с вода се отделя токсичен, изключително запалим газ.
21 - Вреден при контакт с кожата
26/28 – Много токсичен при вдишване и при поглъщане.
32 - При контакт с киселини се отделя много токсичен газ.
36 - Дразни очите.
50 - Силно токсичен за водни организми.
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ПДС = Пределна Допустима Стойност
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Горепредставената информация  се основава на нашите познания за продукта към датата на
издаване на информационния лист за безопасност. Тя описва продукта по отношение на
изискваните мерки за безопасност и следователно не гарантира специфичните свойства, не
трябва да се променя или копира за други продукти.


