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1.) ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
Търговско наименование

ГАТ Омега / GAT Omega
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се
препоръчват

Релевантни идентифицирани приложения
инсектицид , акарицид

Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Производител: Адрес

GAT Microencapsulation AG
Gewerbezone 1
A-2490 Ebenfurth
Телефонен номер + 43 - 2624-53922
Номер на факса + 43 - 2624-53922 38

ДД

Дистрибутор
              ДД„КАМПО 2007” ЕООД
                   ул. „Княз Борис І-ви” № 59

            Тел./факс: 02/ 915 0500

                    Телефонен номер при спешни случаи
Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н.И. Пирогов” - тел.: 02/ 9154409

2.) ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
Класифициране на веществото или сместа

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H302
STOT RE 2*; H373
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Класифициране съгласно Директива 67/548/ЕИО или 1999/45/ЕО
R43
Xn; R22
Xn; R48/20/22
N; R50/53

Информация за   класифицирането
Класификацията и етикетирането се базират и на резултатите от токсикологични изследвания.

Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
Пиктограми за опасност

GHS07 GHS08 GHS09
сигнална дума

Внимание
съдържа:

абамектин
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Предупреждения за опасност
H302 Вреден при поглъщане.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H373 Може да причини увреждане на нервната система при продължителна или

повтаряща се експозиция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност
P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици.
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на

лекар при неразположение.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
P330 Изплакнете устата.
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински

съвет/помощ.
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в специални плътно затварящи се и

обозначени контейнери

3.) СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Идентифициране на веществото/ продукта
Химическа характеристика

Суспензия капсули (КС/CS) на абамектин

Съдържание на опасни вещества
No Име на веществото Допълнително

позоваване
CAS / EO / Индекс /
REACH No

Класификация
67/548/ЕИО

Класификация (ЕО)
272/2008 (CLP)

Концентрация Маса.
%

 1 Нефтени разтворители, тежки, ароматни, керосин-
неспецифициран
64742-94-5
265-198-5
649-424-00-3
-

N; R51/53
R66
R67
Xn; R65

Aquatic Chronic 2; H411
Asp. Tox. 1; H304
EUH066
STOT SE 3; H336

> 10,00 - < 30,00 Маса.
%

 2 абамектин
71751-41-2
-
-
-

T+; R26/28
N; R50/53
Repr.Cat.3; R63
T; R48/23
T; R48/25

Acute Tox. 2; H300
Acute Tox. 2; H330
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
STOT RE 1; H372
Repr. 2; H361d

1,87 Маса.
%

3. бутилхидрокситолуен
128-37-0
204-881-4

Xn ; R22, R36/38
R51/53

Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
Chronic aquatic; Н 411

> 1,00 - <  5,00 Маса.
%

За пълния текст на R-, H- и EUH-фразите: виж раздел 16

No Бележка Специфични пределни концентрации М-
коефициент

 2 - STOT RE 2*; H373: C >= 0,5%
STOT RE 1; H372: C >= 5%

M = 10
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4.) МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
Общи указания

При злополука или неразположение веднага да се извика лекар. Сменете замърсените, просмукани дрехи. В
случай на опасност от изпадане в безсъзнание, пострадалият да се постави и транспортира в
стабилизирано положение.

При вдишване
Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух При затруднено дишане/спиране на дишането: изкуствено

дишане. Веднага да се извика лекар.
При контакт с кожата
 Засегнатите части на кожата  веднага да се измият с течаща питейна вода и сапун.

При симптоматика да   се потърси лекарска помощ
При контакт с очите
Да се отстранят контактните лещи, незабавно изплакнете окото/очите с питейна хладка, бавно течаща вода в

продължение най-малко на 15 минути, като държите клепачите отворени. Внимавайте да не изпръскате незамърсеното
око със замърсената вода. Потърсете незабавно лекарска помощ.

При поглъщане
Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се извика лекар и да се покаже  опаковката или етикетът. На

лице, което е в безсъзнание да не се дава нищо през устата.

5.) Противопожарни мерки
Подходящи средства за гасене на пожар

водна мъгла; Водна аерозолна струя; Въглероден диоксид (CO2); Сухо огнегасещо средство; Пяна
Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

силна водна струя
Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на
изгарянето и отделящи се газове

При горене се образува гъст, черен дим. Вдишването на опасни продукти на разлагане може да причини
сериозно увреждане на здравето. Газовете, отделящи се при изгаряне на органични материали,
задължително се окачествяват като дихателни отрови.

Специални предпазни средства за пожарникарите
Да се използва апарат за дишане, независим от околната среда

6.) МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ
Лични предпазни мерки

Да се избягва  контакт с кожата, очите и облеклото. Да се използва индивидуално защитно облекло. Да се
съблюдават мерките за защита (виж раздели 7 и 8).

Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата и изпускане в канализацията.
Да не се изхвърля продукта и/или контаминирани с продукта материали в канализацията, водоизточници и водни
системи. В случай на инцидент и/или разсипване/разливане на продукта, да се предприемат мерки за неговото локализиране и
ограничаване.  Събраните количества да се третират като отпадък съгласно националните  разпоредби –  съхраняват се
временно в специални, плътно затварящи се и бозначени контейнери и се предават на лица, притежаващи разрешение
по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.
В случай на изпускане в канализацията,повърхностните и подземните води,почвата да се уведоми компетептният орган– РИОСВ
Обезвреждане: Отпадъците от биоцида като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални
плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.
37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г).
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Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се ограничи разлива при използване на инертни абсорбиращи материали (например пясък, пръст, кизелгур);
да се събере и постави разлятото количество в контейнер за временно съхранение, след което да се предаде на лица,
притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от ЗУО

Контаминирани материали да се третират като отпадък съгласно т. 13.

7.) РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ
Работа

Предпазни мерки за безопасна работа
Да се избягва контакт с кожата и очите. Съдовете да се съхраняват добре затворени. Рискът при работа с
продукта да се намали до минимум чрез прилагане на защитни и профилактични мерки. Работният метод -
доколкото позволява съвременното състояние на техниката - трябва да се организира така, че да не се
освобождават опасни вещества или да се изключи контактът с кожата. Да не се яде и пие по време на
работа - да не се пуши.

Предпазни мерки за защита срещу пожар и експлозия
Да се пази от източници на горене. Да не се пуши

   Съхранение
Изисквания към помещения за съхранение и съдове/контейнери

Съдове/контейнери да се съхраняват плътно затворени, във вертикално положение, за да се избегнат
каквито и да било утечки. Да се съхранява само в в оригиналните опаковки. Да се съхраняват на хладно,
добре проветряемо място

Указания за съвместно съхранение
Да не се съхранява заедно с  хранителни продукти.

8.) КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Гранични стойности на експозицията

Гранични стойности във въздух на работно място, съгласно Наредба № 13 за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на химични агенти при работа:

№
по
ред

Химичен агент CAS № Гранична стойност
– 8 часа

Гранична стойност
– 15 минути

108 Бутилхидрокситолуен /
Дибутилпаракрезол

128-37-0 10 mg/m3 50 mg/m3

Контрол на експозицията
Лични предпазни срества

Защита на дихателните пътища
При превишение на граничните стойности за работното място трябва да се използват подходящи средства
за дихателна защита. Филтър A или независим от циркулационния въздух противогаз.

Защита на ръцете
В случай на евентуален контакт кожата, използването на ръкавици , изпитани напр. съгласно EN 374
представлява достатъчна защита. Във всички случаи трябва да се провери, дали защитните ръкавици
отговарят на специфичните изисквания на работното място (например механична издръжливост,
съвместимост с продукта, антистатичност). Да се спазват указанията и информационните материали на
производителя на ръкавиците за тяхното приложение, съхранение, поддържане и смяна. Защитните
ръкавици трябва да се сменят веднага щом се забележат повреди или първите признаци на износване.
Работните операции така да се формират, че да не се налага постоянно да се носят защитни ръкавици.

Защита на очите
Плътно прилягащи защитни очила (DIN EN 166)

Защита на тялото
Устойчиво на химикали работно облекло.
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Общи защитни и хигиенни мерки
Да не се яде и пие по време на работа - да не се пуши. След работа и преди паузи се погрижете за основно
почистване на кожата. Да не се съхранява заедно с храни и напитки; Да не се вдишват пари. Замърсените,
дрехи веднага да се съблекат

9.) Физични и химични свойства
Общи данни

Форма/ агрегатно състояние течен
Цвят кафяв
Мирис ароматен

Важни данни за защита и безопасност на здравето и околната среда
Промяна на състоянието

Забележка няма налични дани
Точка на възпламеняване

Стойност > 100 °C
Парно налягане

Забележка няма налични дани
Плътност

Стойност 0,9 - 1,0 g/cmі
Температура на измерване 20 ° C

Вискозитет
Начин динамичен
Стойност 0,1 - 0,5 Pa*s
Температура на измерване 20 °C
Начин Yield Point
Стойност < 5 Pa

Разтворимост във вода
Забележка диспергиращ

pH стайности
Стойност 4 - 6
Температура на измерване 20 ° C

10.) СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
Условия, които трябва да се избягват

Стабилен при спазване на препоръчаните изисквания  за съхранение и начин на използване (виж част 7).
Несъвместими материали

Не са известни.
Опасни продукти на разпадането

Опасни продукти, получаващи се при разлагането, не са известни.

11.) ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Остра токсичност

Остра орална токсичност
LD50 500 mg/kg
Вид (род) плъхове
Метод OECD 423

Остра дермална токсичност
LD50 > 2000 mg/kg
Метод OECD 402

Остра инхалаторна токсичност
LC50 > 5,6 mg/l
Вид (род) плъхове
Метод OECD 403
Метод OPPTS 870.1300
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Дразнещо/ корозивно действие
Кожно дразнене

Вид (род) зайци
Продължителност на
експозицията

4 час

Оценяване не е дразнител
Метод OECD 404

Очно дразнене
Вид (род) зайци
Оценяване не е дразнител
Метод OECD 405

Дразнене на респираторния тракт
Забележка Не са налични данни.

Сенсибилизиращо действие
Вид (род) Мишки
Оценяване предизвиква сензибилизация
Метод OECD 429

Практически опит
Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

12.) ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Токсичност

Данните са за абамектин
LC50 , Риби - Oncorhynchus mykiss (96 часа ) - 3.6 μg./L
EC

50
Daphnia pulex - - 0.12 μg./L (48 часа) (абамектин)

EC
50

 Daphnia magna - 0.082 μg./L (48 часа) ( [8,9-Z]-a авермектин B
1a

  )
EC

50
 Daphnia magna - 1.6 μg./L  (48 часа) ( 8a-hydroxy-avermectin B

1a
  )

EC
50

Daphnia magna - 0.28 / l (48 часа) ( 4”-оксо- авермектин B
1a

)
LC50 Mysidopsis bahia - 0.02  µg/L(96 часа )

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води,почвата и изпускане в канализацията.

13.) ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Код на отпадъците
02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества
07 04 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични препарати за

растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), препарати за консервация на дървесина (с изкл.
на 03 02) и други биоциди; 07 04 01* промивни води и матерни луги

Опаковка, код на отпадъка 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или
замърсени с опасни вещества

Посочените кодове на отпадъци, съгласно европейския каталог на отпадъците (AVV) са
препоръчителни. Окончателно определяне следва да се извърши чрез съгласуване с регионалните фирми
за обезвреждане на отпадъци. Отпадъците от биоцида като остатъчни количества и опаковки да се
събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на
лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр.
86/2003 г). Този материал и неговата опаковка да се унищожават по безопасен начин. Опаковката да не се
използва повторно за никакви цели.

14.) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО
транспорт ADR/RID/ADN

Клас 9
Класификационен код M6
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Опаковъчна група III
Размер на опасност (Кемлерово
число)
(транспортиране съгласно ADR)

90

Номер съгласно ООН 3082
Точното име на пратката Опасни за околната среда вещества. Течни., N.O.S (I абамектин)

Носител на опасност абамектин
Код за тунелно ограничение E
Етикет 9
Маркировка за опасни да
околната среда вещества

Символ „риба и дърво”

транспорт IMDG
Клас 9
Опаковъчна група III
Номер съгласно ООН 3082
Точното име на пратката Опасни за околната среда вещества. Течни., N.O.S (I абамектин)

Носител на опасност абамектин
EmS F-A+S-F
Етикет 9
маркировка за морски
замърсител

Символ „риба и дърво”

транспорт ICAO/IATA
Клас 9
Опаковъчна група III
Номер съгласно ООН 3082
Точното име на пратката Опасни за околната среда вещества. Течни., N.O.S (I абамектин)

Носител на опасност абамектин
Етикет 9
Маркировка за опасни да
околната среда вещества

Символ „риба и дърво”

15.) ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността,
здравето и околната среда

ЕО и национална нормативната уредба
Закон за опазване на околната среда – Приложение № 3, таблица 3, т. 9 категория Опасно за околната среда R 50/53:
колона 2-100 тона; колона 3 – 200 тона и  Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за
ограничаване на последствията от тях. (Директива  96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които
включват опасни вещества)

16.) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Източници на данни, които са използвани за изготвяне на информационния лист  за безопасност:

Директива 67/548/EИО респ. Директива 99/45/EО в съответната валидна редакция.
Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP) в съответната валидна редакция.



Състояние: 23.09.2011Търговско название: GAT Omega
Дата на печатане: 22.11.2011Номер на продукта: 001052 Вариант: 1.0.0 / BG

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006
с 1907/2006/EС

Страница 8(9)

Директива 2000/39/ЕО за установяване на първи списък на индикативни гранични стойности на експозиция
при прилагане на Директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове,
свързани с химични агенти при работа;

Директива 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на експозиция
на работещите при прилагане на Директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от
рискове, свързани с химични агенти при работа и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО;

Директива 2009/161/ЕО за  съставяне  на  трети  списък  с  индикативни  гранични  стойности  на
професионална  експозиция  в изпълнение  на  Директива 98/24/ЕО  на  Съвета  и  за  изменение  на  Директива
2000/39/ЕО  на Комисията

Национални нормативи на граничните стойности на въздуха на работното място в съответната валидна
редакция, приети в съответната страна - съгласно:

Транспортни инструкции съгласно ADR, RID, IMDG, IATA в съответната валидна редакция.
Източници на информация, използвани за определяне на физични, токсикологични и екотоксилогични данни,
се посочват непосредствено в съответните раздели.

Пълният текст на посочените в раздел 3 R-фрази
R26/28 Силно токсичен при вдишване и при поглъщане.
R48/23 Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при

продължителна експозиция чрез вдишване.
R48/25 Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при

продължителна експозиция при поглъщане.
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини

дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни

неблагоприятни ефекти във водната среда.
R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност.
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при

поглъщане.
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или

напукване на кожата.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.

Пълният текст на посочените в раздел H- и EUH-фрази
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на

кожата.
H300 Смъртоносeн при поглъщане.
H302 Вреден при поглъщане.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H330 Смъртоносен при вдишване.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H361d Предполага се, че уврежда плода.
H372 Може да причини увреждане на нервната система при продължителна или

повтаряща се експозиция.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Работно място за изготвяне на информационния лист за безопасност
UMCO Umwelt Consult GmbH
Georg-Wilhelm-Str. 183 , D-21107 Hamburg
Tel.: +49 40 / 79 02 36 300   Fax: +49 40 / 79 02 36 357  e-mail: umco@umco.de
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Информацията, представена в този Информационен лист за безопасност се основава на нашите
настоящи познания за продукта. Тази информация  не следва  да се счита за гаранция в случай
на  проява на специфични за продукта свойства и не освобождава получателите да предприемат
други предпазни мерки, описани в документи, различни от упоменатите, отнасящи се до
съхранението и употребата на продукта, за които те са единственото отговорните лица


