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1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ ТА ВИРОБНИКА 

У ВИПАДКУ ЕКСТРЕННИХ ОБСТАВИН 

ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ТАС 24 год. 

+54 341-448-0077/424-2727 

І/АБО 0800-888-ТОКСІ (8694) 

SYNGENTA (24 год.) +54 11 4561-6000 

/+54 11 4561-7000 

 
1.1 Назва продукту МІРАВІС™ ДУО 

 

1.2 Виробник 

 

 

 

 

 

 

1.3. Хімічні назви 

 

Syngenta Production France S.A.S., Francia - Route de la Gare, BP 1 - 30670 

Aigues Vives, Francia. / Syngenta Limited Grangemouth Manufacturing 

Centre, Reino Unido - Earls Road, Grangemouth, Stirlingshire FK3 8XG, Reino 

Unido. / Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Suiza - Breitenloh 5, CH-

4333, Münchwilen, Suiza 

 

Діфеноконазоль: 

IUPAC: cis,trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl methyl)-1,3-

dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether CAS-name: 1 -[2-[2-chloro-4-(4-

chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl- 1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole  

  

Підіфлуметофен: 

IUPAC-name: 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[(RS)-1- methyl-2-

(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide CAS-name: 1H-

Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-W- methoxy-1-methyl-W-[1 -methyl-

2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]- Other CAS name: 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-

1-methyl-N-[1- methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-

carboxamide. 

 

1.4 Єдина числова ідентифікація хімічної 

сполуки (СAS) №  

 

Діфеноконазоль: 119446-68-3 

Підіфлуметофен: 1228284-64-7 

 

1.5. Молекулярна вага 

 

Діфеноконазоль: 406.3 

Підіфлуметофен: 426.7 

 

1.6. Використання 

 

Фунгіцид 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ.  
  

2.1 Горючість Негорючий 

 

2.2 Токсикологічна ідентифікація Помірно небезпечний. Клас ІІІ 

 

  

 
1 Національна служба охорони і якості сільськогосподарських продуктів харчування. 
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3. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. 
 

3.1 Фізичний вигляд Концентрована суспензія (КC) - Рідина. 

 

3.1.1. Колір 

 

Білий. 

 

3.1.2. Запах 

 

Не характерний, слабкий. 

  

3.2 Паровий тиск Немає даних 

 

3.3 Точка плавлення 

 

Немає даних 

 

3.4. Точка кипіння 

 

Немає даних 

 

3.5 Розчинність у воді 

 

Немає даних  

 

3.6 Температура розкладання 

 

Немає даних 

 

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ  
  

Загальні рекомендації У РАЗІ  ОТРУЄННЯ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОГО 

ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ. ПОМІСТИТИ ПАЦІЄНТА В ДОБРЕ 

ПРОВІТРЮВАНОМУ МІСЦІ. У разі, якщо будете телефонувати за 

номером телефону екстреної допомоги до компанії Syngenta або до Центру 

допомоги у разі отруєння, або до лікаря, потрібно мати під рукою флакон з 

виробом з інформаційною етикеткою або інформаційний аркуш стосовно 

безпеки препарату.  

 

4.1 Вдихання препарату 

 

Переведіть потерпілого у провітрюване місце. Якщо у потерпілого дихання 

порушене, необхідно зробити йому штучне дихання. Вкрийте пацієнта   та 

тримайте його в спокійному стані. Зверніться до лікаря та зателефонуйте до 

Центру токсикологічної допомоги. 

 

4.2 Контакт зі шкірою Негайно зняти весь забруднений одяг. Негайно вимити відкриту ділянку 

великою кількістю води, принаймні протягом 15-20 хвилин. Якщо 

роздратування не зникає, дзвоніть до лікаря. Обов’язково випрати 

забруднений одяг перед тим, як знову його використовувати. 

 

4.3. Контакт з очима 

 

Вимити очі великою кількістю води, відтягуючи повіки від очей пальцями, 

протягом не менше 15 хвилин. Зняти контактні лінзи. Не намагатися 

нейтралізувати забруднення хімічними препаратами. Негайно звернутися до 

лікаря. 

 

4.4. Потрапляння препарату в органи травлення 

 

Негайно звернутися до лікаря. Не намагатися викликати блювоту. Випити та 

прополоскати рот великою кількістю чистої води. Нічого не вводити 

оральним шляхом людині, яка втратила свідомість. Показати лікарю аркуш 

безпеки та/або етикетку з інформацією про препарат. 

 

Інструкція для лікаря 

 

Спеціального антидоту не існує. Застосовувати симптоматичну терапію. 
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5. ЗАХОДИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ПОЖЕЖОЮ 

  

5.1 Засоби для гасіння пожежі Для невеликих пожеж: Використовувати воду шляхом її розпилювання, 

стійку до спирту піну, сухі хімічні речовини або вуглекислий газ. 

Для великих пожеж: використовувати стійку до спирту піну або воду у 

вигляді дощу. Не використовувати прямий суцільний водяний струмінь, 

оскільки він може розповсюдити і збільшити площу вогню. 

Використовувати відповідний захисний одяг та кисневу маску. Зняти шар 

ураженої ділянки. Під час пожежі при термічному розпаді або горінні можуть 

утворюватися токсичні та подразнювальні гази. Може утворюватися чорний 

дим, оскільки препарат містить органічні горючі компоненти. Не заходити на 

уражену ділянку, поки вона не буде знезаражена. Не допускати поширення 

вогню і потрапляння його в каналізаційний або водопровідний трубопровід. 

Місця з розлитим препаратом накрити вбираючим матеріалом (землею або 

піском). Зібрати поглинений препарат і помістити його у добре ідентифіковані 

мішки або контейнери для  подальшої утилізації відповідно до 

місцевих/національних норм. Не створювати хмари пилу, використовуючи 

щітку або стиснене повітря. Ретельно очистити забруднену поверхню. 

 

5.2 Особливі способи боротьби з вогнем Продукти горіння токсичні та/або подразнювальні. Слід вжити заходів для 

запобігання проникнення препарату в ґрунт або неконтрольованого 

розпорошення забрудненої вогнегасної речовини. Під час гасіння пожежі слід 

використовувати автономний дихальний апарат та відповідний захисний одяг. 

Уражену ділянку необхідно ізолювати. Не користуватися ураженим місцем до 

його знезараження.  

 

6. РОБОТА З ПРЕПАРАТОМ ТА ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ 

  

6.1 Особисті запобіжні заходи Перед використанням препарату уважно прочитати інформацію на етикетці. 

Не зберігати та не перевозити його з харчовими продуктами, медикаментами 

або одягом. Зберігати препарат в місці, недоступному для дітей, 

недосвідчених людей та тварин. Передбачити забезпечення водою в робочій 

зоні. Не приймати їжу, не пити та не палити під час контакту та/або 

використання препарату. Працювати з препаратом у добре провітрюваних 

приміщеннях. Використовувати предмети особистого захисту 

(водонепроникні рукавички, підборідний пасок, маску, шолом або шапку, 

гумові чоботи, штани та сорочку з довгими рукавами). Після роботи з 

препаратом обмитися великою кількістю води з милом. Випрати одяг після 

його використання при роботі з препаратом окремо від іншого одягу. 

Зберігати препарат, що залишився, в щільно закритій оригінальній ємкості. 

Очистити обладнання, що використовувалося, і робоче місце. 

 

6.2 Зберігання 

 

Зберігати препарат в щільно закритій оригінальній ємкості, зрозуміло 

ідентифікованій та віддаленій від людських продуктів харчування та кормів. 

Зберігати в недоступному для дітей, недосвідчених людей та домашніх тварин 

місці. Зберігати препарат у закритому на ключ приміщенні. Уникати 

попадання на препарат прямих сонячних променів, тримати подалі від 

джерел, що випромінюють тепло, та окиснювачів. Зберігати при температурах 

не нижче 0°C і не вище 35° C. 
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7. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКТИВНІСТЬ  

  

7.1 Стійкість  Стійкий при нормальних умовах зберігання та поводження з ним. 

 

7.2 Реактивність 

 

Не реактивний. В умовах термічного розкладання або горіння можуть 

утворюватися токсичні та подразнювальні гази. 

 

8. ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  

  

8.1 Вдихання препарату Використовувати засоби індивідуального захисту та уникати контакту з 

розпиленим препаратом. У разі вдихання препарату, постраждалого винести 

на свіже повітря. Якщо спостерігається порушення дихальної функції, 

негайно надати медичну допомогу.  

 

8.2 Контакт з очима 

 

Використовувати засоби індивідуального захисту та уникати контакту очей з 

препаратом. У разі контакту  очей з препаратом промити їх, відтягуючи повіки 

пальцями, великою кількістю води протягом не менше 15 хвилин. У разі 

користування контактними лінзами зняти їх. Не намагатися нейтралізувати 

забруднення хімікатами. Негайно надати медичну допомогу. 

 

8.3 Контакт зі шкірою 

 

Уникати контакту препарату зі шкірою за допомогою засобів індивідуального 

захисту. У разі контакту негайно зняти забруднений одяг та взуття. Промити 

відкриту ділянку шкіри великою кількістю води, принаймні протягом 15-20 

хвилин. Випрати одяг, який ймовірно був у контакті з препаратом. Негайно 

надати медичну допомогу.  

 

8.4 Потрапляння препарату в органи травлення 

 

Негайно надати медичну допомогу. Не намагатися викликати блювоту. 

Випити та прополоскати рот великою кількістю чистої води. Нічого не 

вводити оральним шляхом людині, яка втратила свідомість.  

 

8.5 Гостра токсичність 

 

8.5.1 Оральна ДЛ 50 

 

8.5.2 Шкірна ДЛ 50 

 

8.5.3 Вдихання СЛ 50 

 

8.5.4 Подразнення шкіри 

 

8.5.5 Чутливість шкіри 

 

8.5.6 Подразливість очей 

 

8.6 Під-гостра токсичність  

 

8.7 Хронічна токсичність 

 

8.8 Мутагенез 

 

 

 

= 5000 мг/кг маси тіла (щури). Категорія ІІІ. 

 

> 5000 мг/кг маси тіла (щури). Категорія ІV.  

 

> 4.43 мг/л (щури). Категорія ІІІ. 

 

Легкий подразник (кролик). Категорія ІV. 

 

Не чутливий (морська свинка). 

  

Легкий подразник (кролик). Категорія ІV. 

 

Немає 

 

Немає 

 

Не мутагенний   
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9. ЕКО-ТОКСИЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

  

9.1 Гострота токсичності для риб Для риб та водних організмів помірно токсичний. Запобігати контакту 

препарату з водними середовищами. Не забруднювати зрошувальну воду або 

водоймища, такі як озера, ставки або водосховища. Не забруднювати водні 

джерела, коли очищувальна рідина видаляється з обладнання, а суміш, що 

залишилася, розпилити на зораному полі або ґрунтовій дорозі.   

 

9.2 Токсичність для птахів Практично нетоксичний. Слід бути обережним, щоб не забруднити потенційні 

питні джерела залишками препарату чи обладнанням, що використовувалося. 

 

9.3 Токсичність для бджіл 

 

Потенційно нетоксичний. Суворо дотримуватися правил обробки землі та 

часу внесення препарату в ґрунт відповідно до норм, записаних на етикетці. 

Вивезти найближчі вулики приблизно за 4 км від ділянки, яку необхідно 

засіяти,  мінімум на 30 днів. Вжити заходів з тим, щоб не забруднити можливі 

джерела води бджіл. 

 

9.4 Стійкість в ґрунті 

 

Не піддається біологічному розкладанню.  

 

9.5 Ефект контролю 

 

Невідомий. 
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10. ДІЇ У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН 

  

10.1 Проливи препарату Покрити місця проливу препарату абсорбуючим матеріалом (землею або 

піском). Зібрати ґрунт або пісок, який абсорбував препарат, і помістити його 

в пакети або контейнери з чіткою ідентифікацією для  подальшої нейтралізації 

його уповноваженими підприємствами. Вимити забруднені поверхні 

газованою або мильною водою, потім промивну воду влити в ємкість. 

Уникайте забруднення стоячої або текучої  води. У разі проливу препарату у 

водні джерела негайно припинити споживання води людьми та тваринами з 

цього джерела та звернутися до центру надзвичайних ситуацій компанії. 

 

10.2 У разі пожежі 

 

У разі пожежі при термічному розкладанні та горінні препарату можуть 

утворюватися подразнюючі та, можливо, токсичні гази. У якості засобів 

гасіння використовувати сухі хімічні речовини, піну або вуглекислий газ. 

Надягати спеціальний  одяг для повного захисту та автономні кисневі маски. 

Евакуювати персонал, який не є необхідним для гасіння, з метою запобігання 

враження від вогню, диму та продуктів горіння. Обмежити користування 

будівлями, обладнанням та забрудненими ділянками до їх знезараження. Слід 

вжити заходів для запобігання проникнення препарату в ґрунт або 

неконтрольованого розбризкування забрудненої вогнегасної речовини. 

Блокувати та збирати розлитий препарат за допомогою негорючого 

абсорбуючого матеріалу (наприклад, піску, землі, діатомової землі, 

вермикуліту) і зберігати в контейнері для утилізації відповідно до місцевих / 

національних норм. 

 

10.3 Заключне положення 

 

Порожні ємкості не можуть бути використані повторно. Дотримуватися 

наступних інструкцій для потрійного їх миття відповідно до Стандарту 12.069 

Аргентинського інституту стандартизації та сертифікації: Заповнити водою 

ємкість на четверть її об’єму, закрити і бовтати протягом 30 секунд. Потім 

перелити воду з ємкості в дозуючу ємкість (врахувати цей об'єм води в межах 

рекомендованого об’єму суміші). Повторити цю процедуру 3 рази. Нарешті, 

привести ємкість в непридатність, пробивши в ній отвори, при цьому, під час 

виконання цієї операції намагатися не пошкодити етикетку. Перфоровані 

ємкості повинні бути поміщені в контейнери для відправки на 

спеціалізований завод для їх остаточного знищення. Не закопувати та не 

спалювати під відкритим небом ємкості та інші відходи.  
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11. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

  

11.1 Наземний транспорт  

ШОСЕ (ADR)  / ЗАЛІЗНИЦЯ (RID):  

№: ОДИН 

 

3082 

Клас: 9 

Номер етикетки по ризику: 9 

Група ємкості ІІІ 

Відповідна назва відвантаження СУБСТАНЦІЯ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА, 

РІДИНА, N.O.S. (ДИФЕНОКОНАЗОЛЬ ТА ПІДІФЛУМЕТОФЕН) 

 
11.2 Повітряний транспорт  

Міжнародна Асоціація Повітряного транспорту 

(IATA)-DGR: 

 

№: ОДИН 3082 

Клас: 9 

Номер етикетки по ризику: 9 

Група ємкості ІІІ 

Відповідна назва відвантаження СУБСТАНЦІЯ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА, 

РІДИНА, N.O.S. (ДИФЕНОКОНАЗОЛЬ ТА ПІДІФЛУМЕТОФЕН) 

 
11.3 Морський транспорт  

IMDG:  

№: ОДИН 3082 

Клас: 9 

Номер етикетки по ризику: 9 

Група ємкості ІІІ 

Відповідна назва відвантаження СУБСТАНЦІЯ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА, 

РІДИНА, N.O.S. (ДИФЕНОКОНАЗОЛЬ ТА ПІДІФЛУМЕТОФЕН) 

Забруднювач морської води: Забруднювач морської води 

 


