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Prezenta fişă tehnică de securitate este conformă cu standardele şi reglementările Comunităţii Europene şi este 
posibil să nu conţină reglementările altor state. 

 
1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII 

1.1. Informaţii privind produsul 

Denumirea produsului : TRIMMER 

Sinonime     : B10044203 

 : DPX-L5300 75DF 

  
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi recomandări şi restricţii 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: 
 

Erbicid 

  
1.3. Detaliu despre furnizorul fişei tehnice de securitate 

Compania:    : DuPont România SRL 

 Şos. Bucureşti-Ploieşti, 42-44, 

 Băneasa Business & Technology Park 

 Clădirea B2. 

Telefon: : +40-31-620.41.00 

Telefax : +40-31-620.41.01 

Telefon de urgentă INSP : +40 (0)21 318 36 06 

Telefon de urgenţă: : +01 860 892 7692 
   

Furnizor: : DuPont International Operations S.a.r.l. 

 2, chemin du Pavillon 

 CH-1218 Le Grand-Saconnex / GE 

 Switzerland 

Telefone: : +41-22-717.5111 

Adresa e-mail: : sds-support@che.dupont.com 
   

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului 
Periculos pentru mediu R50/53: Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte 

adverse pe termen lung în mediul acvatic. 
 R43: Poate cauza sensibilitate prin contactul cu pielea. 

 
2.2. Elementele etichetei 

 
 
 
 
 

 
 
Periculos pentru mediu 
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R 50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe 
termen lung în mediul acvatic. 

  
Etichetă excepţională 
pentru anumite substanţe 
şi amestecuri 

Pentru evitarea riscului asupra fiinţei umane şi asupra mediului înconjurător 
respectaţi instrucţiunile de folosire. 

  
S 2            A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S 13          A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
S 20/21     Este interzis consumul de alimente şi băuturi, precum şi fumatul, în timpul 

utilizării. 
S 35          A se elimina rezidurile produsului şi ambalajul după ce s-au luat toate 

măsurile de precauţie. 
S 46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat  medicul şi a i se arăta ambalajul 

(recipientul) sau eticheta. 
S 57          A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. 
SP 1         Nu poluaţi apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. Nu se va curăţa 

echipamentul de aplicare lângă apele de suprafaţă. Se va evita contaminarea 
prin intermediul sistemelor de evacuare a apei provenind de la ferme sau 
drumuri. 

  
2.3. Alte pericole: 

Acest amestec nu conţine substanţe considerate ca fiind persistente, toxice şi care se bioacumulează 
(PBT).  
Acest amestec nu conţine substanţe considerate ca fiind foarte persistente sau în proporţie mare 
bioacumulante (vPvB). 

 
3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND INGREDIENŢII 
 
3.1. Substanţe 

Nu se aplică 
 
3.2. Amestecuri 
Număr de omologare Clasificare conform 

Directivei 67/548/EEC 
Clasificare conform 
Regulamentului 1272/2008 (CLP) 

Concentraţia 

Tribenuron metil 
CAS-No.101200-48-0  
EC-No.401-190-1 

N; R50/53 
R43 

Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

75 % 

Carbonat de sodiu 
CAS-No.497-19-8 
EC-No.207-838-8 

Xi; R36 
 

Eye Irrit.2; H319 
 

>= 1 - < 5% 

Metilnaftalensulfonat de sodiu 
CAS-No.26264-58-4 
EC-No.247-564-6 

Xi; R36/38 
 

Skin Irrit.2; H315 
Eye Irrit.2; H319 

>= 1 - < 5% 

 
Pentru textul complet al denumirilor R menţionate în această Secţiune, vezi Secţiunea 16. 
Pentru textul complet al specificaţiilor H menţionate în această Secţiune, vezi Secţiunea 16. 

    
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale : Nu încercaţi să forţaţi o persoană inconştientă să înghită. 
  
Inhalare                           : Se scoate persoana la aer curat. Dacă este necesar utilizaţi oxigen sau 

respiraţia artificială. Se va chema un medic imediat. 
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Contactul cu pielea : Se vor scoate imediat hainele şi încălţămintea contaminate. Se va spăla 

imediat cu săpun şi multă apă. În cazul unei iritaţii a pielii sau a unor reacţii 
alergice se va consulta un medic. Se vor spăla hainele contaminate înainte 
de refolosire. 

  
Contactul cu ochii : Dacă purtati lentile de contact, se indeparteaza dacă este posibil. Se vor ţine 

ochii deschişi şi se va spăla minuţios cu multă apă timp de 15 - 20 minute. 
Dacă iritaţia ochilor persistă, consultaţi un specialist. 

   
Ingerare    : Se va chema un medic. Nu se va induce voma fără aviz medical. Dacă 

victima este conştientă: se va clăti gura cu apă. 
   
4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

   
Simptome : Nu sunt cunoscute cazuri de intoxicare umană şi nici simtome de intoxicare 

experimentală. 
   

4.3. Indicaţii despre orice măsură necesară de asistenţă medicală imediată şi tratamente specifice 
   
Tratament : Tratament simptomatic. 
   

5. MĂSURI DE COMBATEREA INCENDIILOR 
 
5.1. Mijloace de stingerea incendiilor 
        Mijloace adecvate de   
        stingere a incediului 

: Apă pulverizată , spumă, produse chimice uscate, dioxid de carbon (CO2), 

   
Produse pentru 
stingerea   incendiului 
care nu trebuie folosite 
din motive de securitate                               

: Jet de apă puternic, (risc de contaminare). 

   
5.2. Pericole specifice cauzate de substanţa sau amestec 

   
Riscuri specifice în           
timpul stingerii incediului   

: Descompuneri riscante ale unor compuşi ce se formează în condiţii de foc. 
Dioxid de carbon (CO2). Oxizi de azot (NOx) 

 
5.3. Sfaturi pentru pompieri 

   
Echipament de protecţie     
special pentru pompieri 

: Purtaţi echipament de protecţie complet şi aparat respirator autonom. 

   
Alte informaţii        : 

 
 
 
 
 
 
: 
 
 

Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze 
apa de suprafaţă sau pânza de apă freatică. Se va colecta separat apa 
folosită la stingere, care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie 
eliminată în sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere şi apa folosită la 
stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale.  
(Pentru incendii mici) Dacă zona este puternic expusă focului şi dacă 
condiţiile o permit, se va lăsa focul să ardă, deoarece apa poate mări 
poluarea mediului. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de apă. 
 

6. MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

   



FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE conform Regulamentului CE 1907/2006 
şi 453/2010 
 

Trimmer 
 
Versiunea  5.0 
Data actualizării 21.12.2012                                  Ref. 130000000493 

Page 4 of 11 

 

Măsuri de prevenire           
individuale 

: Controlaţi accesul la zonă. A se evita formarea de praf. 
Ţineţi persoanele departe, opus direcţiei din care bate vântul şi a 
scurgerilor.Evitaţi inhalarea. 
Se va folosi echipament de protecţie individual. Măsurile de protecţie sunt 
enumerate în secţiunile 7 şi 8. 

   
6.2. Precauţii privind mediul 

   
Precauţii privind mediul : Preveniţi împrăştierea sau scurgerea ulterioră în cazul în care condiţiile de 

siguranţă vă permit. Utilizaţi containere specifice pentru a evita contaminarea 
mediului. Nu permiteţi contaminarea sistemului de colectare a apelor de 
suprafaţa sau sistemului sanitar de canalizare. Nu permiteţi ca materialul să 
contamineze pânza de apă freatică. În cazul scurgerilor semnificative care nu 
pot fi limitate trebuie înştiinţate autorităţile locale. Daca zona contaminată 
este poroasă, materialul contaminat trebuie colectat şi tratat ulterior sau 
distrus. Dacă produsul contaminează râurile şi lacurile sau canalele, 
autorităţile trebuie informate. 

   
6.3. Metode şi materiale pentru izolare şi curăţare 

   
Măsuri de curăţire : 

 
 
 
: 

Măsuri de curăţire – scurgeri reduse Se vor mătura sau aspira împrăştierile şi 
se vor colecta în containere corespunzătoare pentru a fi eliminate. 
Măsuri de curăţire – scurgeri importante. A se evita formarea de praf. 
Eliminati praful cu jet de apă. Se va folosi un aspirator industrial certificat sau 
se va realiza perierea umedă si se vor colecta  în containere 
corespunzătoare pentru eliminarea produsului in conformitate cu 
reglementările locale (sectiunea 13). 
Dacă produsul este răspândit în apropierea unor plante sau arbori rari, se vor 
îndepărta 5 cm din solul de la suprafaţă după curăţirea prealabilă.                                                     

   
Recomandări 
suplimentare 

: Nu se va reintroduce niciodată produsul împrăştiat în containerul original  
pentru a fi refolosit. Se va elimina în conformitate cu reglementările locale.  

   
6.4. Referire la alte secţiuni 

Pentru protectia individuala consultati sectiunea 8. Pentru instructiuni de eliminare consultati sectiunea 13. 

   
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
7.1. Măsuri de precauţie pentru manipularea în condiţii de siguranţă 

   
Recomandări pentru          
manipularea în siguranţă      

: Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după manipularea 
produsului. Hainele contaminate se scot şi se spăla înainte de refolosire. 
Folosiţi numai în conformitate cu recomandările noastre. Folositi doar 
echipament curat. Evitaţi contactul cu pielea, ochii si hainele. Nu inhalaţi 
vaporii sau ceaţa de pulverizare (aerosoli). Se va purta echipament individual 
de protecţie. Pentru protecţie personală, consultaţi secţiunea 8. Preparati 
soluţia de lucru, aşa cum figurează pe etichetă şi / sau instrucţiunile de 
utilizare. Utilizaţi soluţia pregătită de lucru, cât mai curând posibil - Nu 
depozitaţi. Asiguraţi ventilaţie de evacuare in apropierea locului unde se 
formeaza praf.  

   
Măsuri de protecţie            
împotriva incendiului si a 
exploziei                                                      

: Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi surse de aprindere.  
A se evita formarea de praf in zone inchise. 
În timpul procesării, praful poate forma un amestec exploziv în aer. 
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7.2. Depozitarea în condiţii de siguranţă, inclusiv eventualele incompatibilităţi 
   
Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere           

: Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului autorizat. Depozitaţi 
in containarul original. Se va păstra în containerul original, ermetic închis, 
într-un loc uscat, rece şi bine ventilat. Păstraţi în cointainere etichetate în 
mod corespunzător. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se pastra departe 
de hrană, bauturi si hrana pentru animale. 

   
Sfaturi pentru 
depozitarea în comun 

 Nu sunt restricţii de păstrare împreună cu alte produse. 
 

Temperatura de 
depozitare 

: <50 0C 

   
Alte informaţii : Stabil în condiţiile recomandate de păstrare. 
   

7.3. Utilizare finală specifică 
Produsele de protecţia plantei fac obiectul Regulamentului (EC) No.1107/2009. 
   

8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 
8.1. Parametri de control   

 
Dacă această subsecţiune este goală, atunci nu sunt valori aplicabile 
   

8.2. Controlul expunerii 
Măsuri tehnice : Se va asigura ventilaţie corespunzătoare, în special în locurile închise. Se va 

prevedea o ventilaţie corespunzătoare şi colectarea prafului automată. 
Asiguraţi o ventilaţie suficientă pentru a menţine expunerea angajaţilor sub 
limitele recomandate. 

   
Protecţia ochilor                    : Ochelari de protecţie cu apărători laterale EN166. 
   
Protecţia mâinilor                 : Material: cauciuc nitril 

Grosimea mănuşilor: 0,4 – 0,7 mm  
Lungimea mănuşilor: mănuşi de 35 cm sau mai mult. 
Indicele de protecţie: clasa 6 
Durata utilizarii: > 480 min 
Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile Directivei 
UE 89/686/CEE şi a standardului EN 374 derivat din aceasta.  
Vă rugăm respectaţi instucţiunile privind permeabilitatea şi timpul de 
străpungere, recomandate de furnizor. De asemenea luaţi în considerare 
condiţiile locale specifice în care este folosit produsul, repectiv pericolul de 
tăiere, rupere şi timpul de contact. Se va discuta cu producătorii mănuşilor de 
protecţie dacă pentru locul anume de muncă mănuşile sunt convenabile. 
Timpul de penetrare depinde, printre altele, de material, grosime şi tipul de 
manuşi prin urmare, trebuie să se masoare pentru fiecare caz. Timpul exact 
de pentrare poate fi obţinut de la producatorul manuşilor de protecţie, şi 
trebuie respectat. Mănuşile trebuie să fie inspectate înainte de utilizare. 
Mănuşile trebuie să fie eliminate şi înlocuite, dacă există vreun indiciu de 
degradare sau de degradare chimică. Mănuşi mai scurte de 35 cm lungime 
vor fi purtate pe sub mâneca combinezonului. Înainte de eliminarea 
mănuşilor se curăţă cu apă şi săpun. 

   
Protecţia pielii şi corpului     : Munca în fabricare şi procesare: Tipul de îmbrăcăminte de protecţie 5 (EN 

13982-2) 
Pentru amestecare şi încărcare: Echipament  complet de protecţie de tip 5+6 
(EN ISO 13982-2 / EN 13034), Cizme de cauciuc nitril (EN 13832-3 / EN ISO 
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20345).  
La aplicarea prin pulverizare – in spaţiu deschis: tractor / pulverizator cu 
cabină: nu este necesar echipament de protecţie.  
Tractor / pulverizator fară cabină: Echipament de protecţie complet de tipul 4 
(EN 14605). Cizme de cauciuc nitrilic (EN 13832-3 / EN ISO 20345).  
Echipament pulverizator purtat in spate: Echipament de protecţie complet de 
tipul 4 (EN 14605). Cizme de cauciuc nitrilic (EN 13832-3 / EN ISO 20345).  
Echipamentul individual de protecţie necesar pentru intrare timpurie: 
echipament de protectie complet tipul 6 (EN 13034), manuşi din cauciuc nitril 
clasa 2 (EN 374) şi cizme de cauciuc nitril (EN 13832-3 / EN ISO 20345).  
Pentru o optimizare ergonomică, poate fi recomandat să se folosească 
îmbrăcăminte din bumbac. Cereţi sfaturi de la furnizor. 
Materiale de îmbrăcăminte rezistente la vapori de apă şi aer, va maximiza 
purtarea confortabilă a echipamentului. Materialele trebuie să fie robuste 
pentru a menţine integritatea şi permeabilitatea în timpul folosirii. 
Rezistenţa ţesăturii la penetrare trebuie să fie verificate independent de tipul 
de protecţie recomandat, pentru a asigura un nivel de performanţă 
corespunzătoare adecvată agentului specific şi tipului de expunere. 

   
Măsuri de protecţie               : Tipul echipamentului de protecţie trebuie să fie selecţionat în conformitate cu 

concentraţia şi cantitatea de substanţă periculoasă specifică la locul de 
muncă. 
Toate costumele de protecţie chimică se vor inspecta înaintea  utilizării. 
Costumele şi mănuşile vor fi înlocuite în cazul deteriorării chimice sau fizice, 
precum şi în caz de contaminare. Numai muncitori protejaţi pot fi în zona, în 
timpul aplicării 

   
Măsuri de igienă                   : Se va utiliza în concordanţă cu buna practică de igienă industrială şi de 

siguranţă. Se va respecta curăţarea regulată a echipamentului de protecţie, a 
zonei de lucru, precum şi a hainelor. Păstraţi separat echipamentul de lucru. 
Hainele contaminate nu trebuie utilizate în afara locului de muncă. Pentru 
protejarea mediului înconjurător se va scoate şi spăla tot echipamentul de 
protecţie contaminat înainte de reutilizare. Îndepărtaţi îmbrăcămintea/PPE 
imediat după manipularea produsului. Spalaţi-l foarte bine si echipaţi-va cu 
alta imbracaminte. Apa utilizată la spălarea echipamentului se va elimina 
conform reglementările naţionale şi locale. Se vor spăla mâinile înainte de 
pauze şi imediat după manipularea produsului.  

   
Protecţia respiraţiei : Pentru prelucrare şi fabricare: Mască jumătate cu filtru pentru particule tip 

FFP1 (EN149).  
Pentru amestecare şi încărcare: Mască jumătate cu filtru pentru particule tip 
FFP1 (EN149).  
La aplicarea prin pulverizare – in spaţiu deschis: tractor / pulverizator cu 
cabină: nu este necesar echipament de protecţie. 
Tractor / pulverizator fară cabină: Mască jumătate cu filtru pentru particule tip 
FFP1 (EN149). Echipament pulverizator purtat in spate: Mască jumătate cu 
filtru pentru particule tip P1 (EN143).  

   
9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 
9.1. Informaţii de bază privind particularităţile fizice şi chimice 

Formulare   : Solid, granular 

Culoare   : Castaniu deschis 

Miros   : Usor, dulce 
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pH : 8,0 la 10g/l (25 0C) 

Punct de topire : Nu există date disponibile 

Punct de aprindere              : Nu se aplică. 

Inflamabilitate (solida, 
gazoasa) 

: Nu susţine combutia. 

Descompunere termică : Nu este disponibil pentru acest amestec. 

 : >400oC 

Proprietăţi de oxidare : Produsul nu oxidează. 

Proprietăţi explozive : Nu este exploziv. 

Presiunea de vapori : Nu este disponibil pentru acest amestec. 

Densitate in vrac : 730 kg/m3  

Densitate relativă : Nu este disponibil pentru acest amestec. 

Solubilitate în apă : Dispersabil 

Coeficient de partiţie n-
octanol / apă 

: Nu se aplică. 

Vâscozitate, dinamică : Nu se aplică. 
Densitatea relativă a 
vaporilor 

: Nu este disponibil pentru acest amestec. 

Rata de evaporare : Nu este disponibil pentru acest amestec. 
   

9.2. Alte informaţii 

Fizico-chimice / alte 
informaţii 

: Nu sunt alte date special menţionate. 

   
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

   
Reactivitate : Fără pericole special mentionate. 
   
Stabilitate chimică : Produsul este stabil chimic. 
   
Reacţii periculoase : Nu sunt cunoscute reacţii periculoase la utilizarea normală.  

Nu produce polimerizare.  
Stabil la temperatură normală şi în condiţii de păstrare.  

   
Condiţii de evitat : Temperatura de procesare : >140 0C Produsul se descompune lent la 

expunerea cu apa. Pentru a evita descompunerea termincă, nu se va 
supraincalzi. În condiţii de praf acest material poate forma amestecuri 
explosive în aer. 

   
Materiale de evitat                 : Nu sunt de menţionat materiale în mod special. 
   
Produse de 
descompunere 
periculoase 

: Nu sunt de menţionat materiale în mod special. 

   
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
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Toxicitate acută orală              

LD50/şobolan: > 5000 mg/kg  
                  (Date cu privire la produsul în sine) 

Sursa informaţiilor: Studiu intern                                              
 
Toxicitate acută dermală 

LD50/iepure:  > 2000 mg/kg 
Date cu privire la produsul în sine: Sursa informaţiilor: Studiu intern 

   
Iritaţia pielii   

Iepure                                                
Rezultat: Nu irită pielea.  
Date cu privire la produsul în sine: Sursa informaţiilor: Studiu intern 

   
Iritaţia ochilor                          

Iepure                                                
Rezultat: Nu irită ochii.  
Date cu privire la produsul în sine: Sursa informaţiilor: Studiu intern 

   
Sensibilizare     

Porcuşor de guinea 
Rezultate: Testele pe animale nu au produs o sensibilizare in contact cu pielea. 
(Date cu privire la produsul in sine). Sursa infomatiilor: Studiu intern. 

   
Toxicitate la doză repetată 
   

Tribenuron metil 
Următoarele reacţii au apărut la niveluri de expunere, care depăşesc semnificativ pe cele  
de aşteptat în condiţiile de utilizare din etichetă. 
 
Oral - şoarece 
Timp de expunere: 90 zile 
NOAEL: 500 mg/kg 
   
Oral - şoarece   

                    Timp de expunere: 28 zile 
Fără efecte toxicologice significante observate. 

 
Evaluare mutageneză 

 
Tribenuron metil 
 Nu a prezentat efecte mutagene în decursul experimentelor pe animale. 

       
Evaluarea toxicităţii asupra reproducţiei 

 
Tribenuron metil 
Fără toxicitate asupra reproducerii. 

 
Evaluare teratogenică   

                    
Tribenuron metil 
Testele pe animale au evidenţiat efecte asupra dezvoltării embrio-fetale la niveluri mai mici decat 
cele provocate de toxicitatea materna. 
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12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
12.1. Toxicitate   

   
Toxicitate la peşti   

Test static LC50/96h/Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu): > 260 mg/l 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 203 
(Date cu privire la produsul în sine) Sursa informaţiilor: Studiu intern 
 

Toxicitate la plantele acvatice 
EbC50/ 72 h/ Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi): 0,06 mg/l 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 
(Date cu privire la produsul în sine) Sursa informaţiilor: Studiu intern 

 
EC50/ 336 h/ Lemna gibba (lintita): 0,029 mg/l 
Metodă: ASTM E 1415-91 
(Date cu privire la produsul în sine) Sursa informaţiilor: Studiu intern 

 

 
Toxicitate la nevertebrate acvatice 
 

EC50/ 48 h/ Daphnia magna (puricele de apă):  > 1000 mg/l 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202 
(Date cu privire la produsul în sine) Sursa informaţiilor: Studiu intern 
 

Toxicitate la alte organisme 
 

Tribenuron metil  
LD50/ 48 h/ Apis mellifera (albine): > 0,098 mg/kg 
Contact 

             
LD50 / 48h/  Apis mellifera (albine): > 0,0091 mg/kg 
Oral 

 
Toxicitate cronică la peste 

 
Tribenuron metil  
NOEC / 21 zile / Oncorhynchus mykiss (păstrăvul curcubeu): > 560 mg/l  
 

Toxicitate cronică la nevertebrate acvatice 
 
Tribenuron metil 
NOEC / 21 zile / Daphnia magna (puricele de apă): 120 mg/l 
 

12.2. Persistenţă şi degradare 
 
Biodegradare    
Produsul nu este uşor biodegradabil. Estimări bazate pe datele obţinute cu substanţa activă. 
 

12.3. Potenţial bioacumulare 
 
Bioacumulare 
Acest amestec nu conţine substanţe considerate ca fiind persistente, toxice şi care se 
 bioacumulează (PBT). Acest amestec nu conţine substanţe considerate ca fiind foarte 
 persistente sau în proporţie mare bioacumulante (vPvB). 
 

12.4. Mobilitate în sol 
 

Mobilitate în sol 
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In actualele condiţii de utilizare nu există şanse rezonabile de mişcare a produsului din stratul 
superior de sol. 

 
12.5. Rezultate ale evaluării PBT şi vPvB 

 
Evaluare PBT şi vPvB 
Acest amestec nu conţine substanţe considerate ca fiind persistente, toxice şi care se 
bioacumulează (PBT). Acest amestec nu conţine substanţe considerate ca fiind foarte persistente 
sau în proporţie mare bioacumulante (vPvB). 
 

12.6. Alte efecte adverse 
Informaţii ecologice suplimentare 

 
Nu sunt alte efecte ecologice de menţionat special. 
Consulaţi eticheta produsului pentru instrucţiunile de aplicare, masuri de precauţie suplimenatare 
de mediu. 
 

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA AMBALAJELOR 
 

Metode de tratarea deşeurilor 
   
Produsul : Conform cu reglementările locale şi naţionale. Trebuie să fie incinerat într-o 

instalaţie acreditată pentru incinerare, având un permis eliberat de autorităţile 
competente. Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, 
cursurile de apă sau în pământ. 

   
Ambalaje contaminate          : Nu se vor refolosi containerele goale 
   
Numărul din Catalogul  
European al Deşeurilor       

: 020108: deşeuri care conţin substanţe periculoase 

 
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
   

ADR   
Clasa : 9 
Grupa de ambalare : III 
Cod clasificare : M7 
Nr.HI : 90 
Numărul UN : 3077 
Numărulul etichetării : 9 
Denumirea expediţiei : Substanţă periculoasă din punct de vedere al mediului înconjurător, solida, 

n.o.s. (Tribenuron metil) 
Cod de restricţie în tunel : (E) 

   
IATA_C   
Clasa : 9 
Grupa de ambalare : III 
Numărul UN : 3077 
Numărulul etichetării : 9MI 
Denumirea expediţiei : Substanţă periculoasă din punct de vedere al mediului înconjurător, solida, 

n.o.s. (Tribenuron metil) 
   

IMDG   
Clasa : 9 
Grupa de ambalare : III 
Numărul UN : 3077 
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Numărulul etichetării : 9 
Denumirea expediţiei : Substanţă periculoasă din punct de vedere al mediului înconjurător, solida, 

n.o.s. (Tribenuron metil) 
 

Poluant marin : Poluant marin 
   

Informaţii suplimentare :  Recomandări interne DuPont şi de transport: ICAO / IATA aeronave numai 
de marfă 

 
15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE 
   

Reglementari specificice substantelor sau amestecurilor privind siguranta, sanatea si mediul 
   

Alte reglementari : Nu exista informaţiii cu privire la alte regelementări / legislaţie pentru a fi 
menţionate. 

   
Evaluarea siguranţei din punct de vedere chimic 

   
Pentru acest/ aceste produse  nu este necesara o evaluare a securitaţii chimice. 
Amestecul este inregistrat ca un produs de protecţie a plantelor in conformitate cu Regulamentul (EC) Nr.  
1107/2009. 
Se refera la etichetă pentru evaluarea expunerii. 

   
16. ALTE INFORMAŢII   
   

Textul denumirilor R menţionate în Secţiunea 3 
 

R 36  Iritant pentru ochi. 
R 36 / 38                                          Iritant pentru ochi si piele. 
R 43                                     Poate determina sensibilitate prin contact cu pielea. 
R 50 / 53                  Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe 

termen lung în mediul acvatic. 
  

Textul denumirilor H menţionate în Secţiunea 3 
   
H315  Provoaca iritarea pielii. 
   
H317  Poate provoca o reacţie alergica a pielii. 
   
H319  Cauzeaza iritaţii serioase pentru ochi. 
   
H400  Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
   
H410  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

   
Informaţii suplimentare 
 
Înainte de utilizare citiţi informaţiile DuPont privind siguranţa. Se vor lua în considerare  instrucţiunile de 
folosire de pe etichetă. 
Informaţiile conţinute în aceste Norme de Tehnică şi Securitatea Muncii au fost stabilite pe baza 
cunoştinţelor, informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Aceste informaţii 
sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea, fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea şi eliminarea în condiţii corespunzătoare de securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un 
certificat de calitate sau de garanţie. Informaţiile de mai sus se referă numai la produsul(ele) specificat(e) 
acolo şi nu pot fi valabile când acest produs se găseşte (găsesc) în combinaţie cu orice alt produs sau în 
orice proces de fabricaţie sau dacă produsul este alterat ori procesat, fără specificaţie expresă. 

 


