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Версія 13   Сторінка 1 з 14 

 

РОЗДІЛ 1: ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/СУМІШІ ТА КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Ідентифікатор продукту 

Назва продукту:   GEOXE 50 WG (ДЖЕОКСЕ 50 WG) 

Код дизайну:  А8240D 

1.2. Відповідно визначені способи використання речовини або суміші та нерекомендовані 

способи використання 

Використання :  Фунгіцид 

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпеки продукту 

 

Компанія : Syngenta Crop Protection AG/Сингента Кроп Протекшн АГ 

А/с 

CH-4002 Базель 

Швейцарія 

Телефон : +41 61 323 11 11 

Телефакс : +41 61 323 12 12 

Електронна пошта : sds.ch@syngenta.com 

1.4. Телефон для екстреного зв’язку 

 

Телефон для екстреного 

зв’язку 

: +44 1484 538444 

 

РОЗДІЛ 2: ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕК 

 

2.1. Класифікація речовини або суміші 

Класифікація відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 

 

Сенсибілізація шкіри Категорія 1 Н317 

Гостра токсичність для водного середовища Категорія 1 Н400 

Хронічна токсичність для водного середовища Категорія 1 Н410 

 

Повний текст фраз ризику, зазначених у цьому розділі див. у розділі 16. 

 

Класифікація відповідно до Директиви ЄС 67/548/ЕЕС або 1999/45/ЕС 

Хі, Викликає подразнення 

N, Небезпечно для навколишнього середовища 

R43: Може викликати сенсибілізацію шкіри при контакті. 

R50/53: Дуже токсичний для водяних організмів, може викликати довготривалі несприятливі 

ефекти у водному середовищі 
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2.2. Елементи маркування 

Маркування: Регламент (ЄС) № 1272/2008 

Піктограми небезпеки:  

   
 

Сигнальне слово: Увага 

Визначення небезпеки: Н317  Може викликати сенсибілізацію шкіри при контакті 

Н410   Дуже токсичний для водних організмів з довготривалими 

ефектами. 

 

Заходи застереження  

  P102  Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Р261  Уникати вдихання пилу. 

Р273  Уникати розлиття у навколишнє середовище. 

Р280  Використовувати захисні рукавички/захисний одяг. 

P302 + P352 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Промити великою 

кількістю води і мила. 

P391  Зібрати пролиту рідину. 

Р501  Утилізувати вміст/ контейнер на затверджених заводах з 

утилізації відходів. 

 

Додаткова інформація: EUH 401  З метою уникнути ризиків для здоров'я людини і 

навколишнього середовища, слід дотримуватися інструкції з застосування. 

 

Небезпечні компоненти повинні зазначатися на етикетці: 

 

Маркування:   Директиви ЄС 67/548/ЕЕС або 1999/45/ЕС 

 

Символ(и) 

  
Викликає 

подразнення 

Небезпечний для 

навколишнього 

середовища 

 

R-фраза(и): R43: Може викликати сенсибілізацію шкіри при контакті 

R50/53 Дуже токсичний для водних організмів, може викликати 

довгостроковий несприятливі ефекти у водному середовищі 
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S-фраза(и): S2  Зберігати в недоступному для дітей місці. 

S13  Зберігати подалі від харчових продуктів, напоїв та тваринних 

кормів. 

S20/21  При використанні речовини не слід їсти, пити та палити. 

S35  Цей матеріал і його контейнер слід утилізувати в безпечний спосіб. 

S36/37  Застосовувати відповідний захисний одяг та рукавички. 

S57  Використовувати відповідний контейнер для запобігання 

забруднення навколишнього середовища. 

 

Додаткові 

елементи 

маркування: 

Уникати ризиків для людини та навколишнього середовища, дотримуватися 

інструкцій із застосування. 

 

2.3. Інші види небезпеки 

Може утворювати горючі суміші пилу та повітря. 

 

РОЗДІЛ 3: СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ 

3.2. Суміші: 
 

Небезпечні компоненти 

 

Хімічна назва 

CAS № 

ЄС № 

Реєстраційний 

номер 

Класифікація 

(67/548/EEC) 

Класифікація (Регламент (ЄС) 

№ 1272/2008) 
Концентрація 

Флудіоксоніл 131341-86-1 N 
R50/53 

Гостра токс. водних орг. 1; Н400 

Хронічна токс. водних орг. 1; 

Н410 

50% м/м 

Натрію дибутил-
нафтален-

сульфонат 

25417-20-3 

246-960-6 

Xn 

R20/22 

R36/38 

R52/53 

Гостра токс. 4; Н302 
Гостра токс. 4; Н332 

Подразн. шкіри  2, H315 

Подразн. очей 1; Н319 
Хронічна токс. водних орг. 3; 

Н412 

1 – 5% м/м 

 
Речовини, для яких встановлено гранично допустимі значення Спільноти для впливу на робочому місці. 

Повний текст зазначених вище фраз ризику див. у розділі 16 

Повний текст зазначених вище фраз небезпеки див. у розділі 16. 

 

 

РОЗДІЛ 4: ЗАХОДИ ПЕРШОЇ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ 

4.1 Опис заходів першої невідкладної допомоги 
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Загальні рекомендації: Зберігати контейнер продукту, етикетку або паспорт безпеки речовини під 

час виклику екстреної служби компанії Syngenta, токсикологічного центру 

або лікар, або до початку лікування. 

 

При вдиханні: Вивести постраждалого на свіже повітря. 

Якщо дихання є нерівномірним або при зупинці дихання, забезпечити 

штучне дихання. 

Залишати пацієнта у теплому місці та у стані покою. 

Негайно зателефонувати лікарю або у токсикологічний центр. 

 

При потраплянні на 

шкіру: 

Негайно зняти забруднений одяг. 

Негайно промити великою кількістю води.  

Якщо подразнення зберігається, зверніться до лікаря. 

Перед повторним використанням забруднений одяг необхідно випрати. 

 

При потраплянні в очі: Негайно промити великою кількістю води, також під повіками, щонайменше, 

протягом 15 хвилин. 

Зняти контактні лінзи. 

Необхідна негайна медична допомога. 

 

При проковтуванні: При проковтуванні негайно звернутися по медичну допомогу та показати 

контейнер та етикетку. 

НЕ ВИКЛИКАТИ блювання. 

  

4.2 Найбільш важливі симптоми та ефекти впливу, які проявляються одразу або з затримкою 

 

Симптоми: Інформація відсутня. 

 

4.3. Призначення невідкладної медичної допомоги та необхідність особливого лікування 

Рекомендації щодо 

лікування: 

Специфічного антидоту не існує. 

Лікувати симптоматично. 

 

РОЗДІЛ 5: ЗАХОДИ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

5.1 Засоби пожежогасіння 

 Засоби пожежогасіння - невеликі пожежі 

Використовути розбризкування води, стійку до спиртів піну, сухі хімічні 

речовини і діоксид вуглецю. 

Засоби пожежогасіння - великі пожежі 

Спиртостійка піна 

Або 

Струмінь води 

  

Не застосовувати неперервний потік води, оскільки вона може розтектися та 

поширити пожежу. 
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5.2 Особливі види небезпеки, які може викликати речовина або суміш 

 Оскільки продукт містить горючі органічні компоненти, вогонь буде 

виробляти щільний чорний дим, який містить небезпечні продукти горіння 

(Дивіться розділ 10). 

Вплив продуктів розкладання може становити небезпеку для здоров’я. 

 

5.3 Рекомендації для пожежників 

 Пожежники повинні вдягати відповідне захисне спорядження та систему для 

автономного дихання (САД). 

 

 Не допускати стікання води від пожежогасіння в каналізацію або водойми. 

Охолоджувати закриті контейнери, що знаходяться в зоні пожежі за 

допомогою розпорошеної водою. 

 

РОЗДІЛ 6: ЗАХОДИ СИТУАЦІЙ РАЗІ ВИПАДКОВОГО ВИКИДУ 

6.1 Заходи індивідуальної безпеки, захисне обладнання та порядок дій під час виникнення 

аварійних ситуацій 

 Див. заходи безпеки, зазначені у розділах 7 та 8. 

Уникати утворення пилу. 

 

6.2 Засоби захисту навколишнього середовища 

Не допускати потрапляння в поверхневі води, стоки та каналізацію. 

 

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення 

 Локалізувати розлиття, зібрати за допомогою електроізольованого пилососу 

або вологої щітки та перенести в контейнер для утилізації відповідно до 

місцевих правил (дивіться розділ 13). 

Не утворювати хмар порошку за допомогою щітки або стисненого повітря. 

Ретельно очистити забруднені поверхні. 

 

 Якщо продукт забруднює річки і озера або стоки, інформувати відповідні 

органи. 

 

6.4 Посилання на інші розділи 

Див. заходи застереження, зазначені у розділі 7 та 8. 

Див. рекомендації з утилізації, зазначені у розділі 13. 

 

РОЗДІЛ 7: ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

7.1. Запобіжні заходи для безпечного поводження 

 Цей матеріал здатний утворювати займисті хмари пилу в повітрі, які, в 

разі запалення, можуть призвести до вибуху пиловою хмарою. Полум’я, 
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гарячі поверхні, механічні іскри та електростатичні розряди можуть 

виступати в якості джерел займання для цього матеріалу. Електричне 

обладнання повинно бути сумісним з характеристиками займистості 

цього матеріалу. Займисті характеристики будуть погіршуватися, якщо 

матеріал містить сліди займистих розчинників або обробляється в 

присутності легкозаймистих розчинників. 

Уникати контакту зі шкірою та очима. 

При використанні не їсти, не пити і не палити. 

Для особистого захисту дивись розділ 8. 

 

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи перелік несумісних матеріалів 

 Зберігати контейнери щільно закритими в сухому, прохолодному і добре 

вентильованому місці. 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Тримати подалі від харчових продуктів, напоїв та тваринних кормів. 

 

 : Фізично і хімічно стабільний протягом принаймні 2-х років при 

зберіганні в оригінальний невідкритому контейнері при температурі 

навколишнього середовища. 

 

7.3. Особливе цільове застосування 

 Зареєстровані засоби захисту рослин: Для правильного та безпечного 

використання цього продукту, будь ласка, див. затверджені умови, 

зазначені на етикетці продукту. 

 

 

РОЗДІЛ 8: КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ /ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

8.1. Параметри контролю 

 

Компоненти Гранично допустима межа Тип межі впливу Джерело 

Флудіоксоніл 10 мг/м3 8 год. TWA SYNGENTA 

 

Наступні рекомендації для контролю впливу/засоби індивідуального захисту призначені для 

виробництва, розробка та упаковка продукту. 

 

8.2. Виробник: контроль шкідливого впливу  

 

Належні інженерно-технічні 

заходи контролю: 

Обмеження та/ або сегрегація є найбільш надійним засобом технічного 

захисту, якщо впливу не можливо уникнути. 

Ступінь цих захисних заходів залежить від фактичного ризику, 

пов'язаного з використанням. 

Якщо в повітрі утворюється пил, то слід використовувати місцеві 

засоби витяжної вентиляції. 
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Оцінити ступінь впливу та будь-які додаткові заходи, щоб утримувати 

концентраціє речовини у повітрі на рівні, нижчому за відповідні 

гранично допустимі значення. 

У разі необхідності, звернутися за додатковою консультацією з питань 

промислової гігієни на робочому місці. 

 

Заходи захисту: Використання технічних заходів повинно завжди мати пріоритет над 

використанням засобів індивідуального захисту.  

При виборі засобів індивідуального захисту, застосовувати відповідні 

професійні рекомендації. 

Засоби індивідуального захисту повинні перевірятися на відповідність 

необхідним стандартам. 

 

Захист органів дихання: Як правило, застосування індивідуальних засобів захисту органів 

дихання не потрібно. Респіратор з фільтром від часток може 

знадобитись до установки ефективних технічних засобів захисту. 

 

Захист рук: Необхідно використовувати захисні рукавички, стійкі до впливу 

хімічних речовин. 

Рукавички повинні бути сертифіковані згідно з відповідним 

стандартом. 

Рукавички повинні мати мінімальний час прориву, який підходить для 

тривалість впливу. 

Час прориву рукавичок змінюється в залежності від товщини матеріалу, 

та виробника. 

Рукавички необхідно зняти та замінити, за наявності будь-яких ознак 

руйнування матеріалу або хімічного прориву. 

Підходящий матеріал 

Нітриловий каучук 

 

Захист органів зору: Як правило, захист очей не потрібен. 

Дотримуватись будь-яких специфічних методик захисту очей. 

 

Захист шкіри та тіла: Оцінку впливу та вибір хімічно стійкого одягу базується на ймовірності 

контакту та характеристиках пропускання/ проникності матеріалу 

одягу. 

Випрати водою з милом після зняття захисного одягу. 

Провести знезараження одягу перед повторним використанням, або 

використовувати одноразовий одяг (костюми, фартухи, рукава, чоботи і 

т.д.) 

У разі необхідності застосовувати: 

непроникний захисний костюм. 
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РОЗДІЛ 9: ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
 

9.1. Інформація щодо основних фізичних та хімічних властивостей 

 

Фізичний стан: Тверда речовина 

Форма: Гранули 

Колір: Бежевий або коричневий. 

Запах: Без запаху 

Межа відчуття запаху: Дані відсутні. 

рН: 7-11 в концентрації 1% (водна суспензія) 

Температура/діапазон 

плавлення: 

Дані відсутні. 

Температура/діапазон кипіння: Дані відсутні. 

Температура займання: Дані відсутні. 

Інтенсивність випаровування: Дані відсутні. 

Займистість (тверде тіло, газ): Не є легкозаймистим. 

Верхня межа вибуховості: Дані відсутні. 

Нижня межа вибуховості: Дані відсутні. 

Тиск пари: Дані відсутні. 

Відносна щільність пари: Дані відсутні. 

Густина: Дані відсутні. 

Розчинність в інших 

розчинниках: 

Не розчиняється. 

Коефіцієнт розподілу: n-

октанол/вода: 

Дані відсутні. 

Температура самозаймання: Дані відсутні. 

Температура розпаду: Дані відсутні. 

В’язкість, динамічна: Дані відсутні. 

В’язкість, кінематична: Дані відсутні. 

Вибухові властивості: Не вибухова. 

Окислювальні властивості: Не окислювальна. 

 

9.2. Інша інформація 

Мінімальна температура 

займання: 

600оС 

Клас вибуховості пилу: Утворює вибуховий пил. 

Макс. енергія займання: >1 Дж. 

Щільність нерозфасованої 

речовини: 

0,53 г/см3 

Змішуваність: Змішується 

Номер горіння: 2 при температурі 20оС 

 2 при температурі 100оС 
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РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність 
 

10.1. Реактивність:  

Інформація відсутня 

 

10.2. Хімічна стабільність:  

Інформація відсутня 

 

10.3. Можливість небезпечних реакцій: 

 

 Не відомі 

Небезпечні реакції полімеризації не відбуваються. 

10.4. Умови, яких слід 

уникати: 

 

Інформація відсутня. 

 

10.5. Несумісні матеріали:  

Інформація відсутня. 

 

10.6. Небезпечні продукти 

розпаду: 

Під час горіння або термального розкладання виділяється токсичні та 

подразнювальні випаровування. 

 

РОЗДІЛ 11: ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

11.1. Інформація щодо токсикологічних ефектів  

 

Гостра оральна токсичність: ЛД50, самці та самки щурів, >2000 мг/кг 

Токсикологічні дані отримані з даних для продуктів з аналогічним 

складом. 

 

Гостра інгаляційна 

токсичність: 

ЛД50, самці та самки щурів, >2,5 мг/л, 4 години 

Токсикологічні дані отримані з даних для продуктів з аналогічним 

складом. 

 

Гостра шкіряна токсичність: ЛД50 самці та самок щурів, >2000 мг/кг 

Токсикологічні дані отримані з даних для продуктів з аналогічним 

складом. 

 

Роз’їдання/подразнення шкіри: Кролі: не викликає подразнення. 

Токсикологічні дані отримані з даних для продуктів з аналогічним 

складом 

 

Серйозне 

пошкодження/подразнення 

очей: 

Кролі: Викликає помірне подразнення. 

Токсикологічні дані отримані з даних для продуктів з аналогічним 

складом. 
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Сенсибілізація органів 

дихання або шкіри: 

Тест Бюхлера на морських свинках: Не є сенсибілізуючим агентом 

для шкіри в випробуваннях на тваринах. 

Токсикологічні дані отримані з даних для продуктів з аналогічним 

складом. 

 

Мутагенність ембріональних 

клітин:  

Флудіоксоніл: 

 

 

Не демонструє мутагенних ефектів в експериментах на тваринах. 

 

Канцерогенність: 

Флудіоксоніл: 

 

Не демонструє канцерогенних ефектів в експериментах на тваринах. 

 

Репродуктивна токсичність: 

Флудіоксоніл: 

 

Не демонструє ефектів репродуктивної токсичності в експериментах 

на тваринах. 

 

STOT - повторний вплив: 

Флудіоксоніл: 

 

В дослідженнях хронічної токсичності несприятливі явища не 

спостерігаються. 

 

РОЗДІЛ 12: ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

12.1. Токсичність 

 

Токсичність для риб: ЛК50 Oncorhynchus mykiss (райдужна форель), 7,7 мг/л, 96 годин 

На підставі результатів дослідження, отриманих для аналогічного 

продукту. 

 

ЛК50 Lepomis macrochirus (Синьожаберний сонячник), 3,4 мг/л, 96 

год 

На підставі результатів дослідження, отриманих для аналогічного 

продукту 

 

Токсичність для водних 

безхребетних: 

ЕК50 Daphnia magna (водяна блоха), 2,3 мг/л, 48 годин 

На підставі результатів дослідження, отриманих для аналогічного 

продукту. 

 

Токсичність для водних 

рослин: 

EКб50 Pseudokirchneriella subcapitata (зелені водорості), 0,25 мг/л , 72 

години 

 

12.2. Стійкість та здатність до розпаду 

Здатність до біологічного 

розкладання: 

Флудіоксоніл: 

 

 

Флудіоксоніл не здатний до повного біорозкладання. 



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ РЕЧОВИНИ відповідно до Регламенту (ЕС) № 1907/2006 

 

GEOXE 50 WG (ДЖЕОКСЕ 50 WG) 

Версія 3 – Ця версія замінює всі попередні версії 

Дата змінення: 29.11.2013 р.  Дата друку: 29.11.2013 р. 

 

Версія 15  Сторінка 11 з 14 

Стабільність в воді: 

Флудіоксоніл: 

 

Період напіврозкладання: прибл. 450-700 днів. 

Флудіоксоніл є стабільним у воді. 

Стабільність в ґрунті: 

Флудіоксоніл: 

 

Період напіврозкладання: 14 днів. 

Не зберігається у ґрунті 

 

12.3. Потенціал до біонакопичення 

Флудіоксоніл: Не здатний до біонакопичення 

12.4. Рухливість у ґрунті 

 

Флудіоксоніл: Флудіоксоніл не є рухливим у ґрунті. 

 

12.5. Результати оцінювання PBT (стійкі біоакумулятивні токсичні речовини) та vPvB (дуже 

стійких та дуже біоакумулятивні речовини) 

 

Флудіоксоніл: Ця речовина не вважається стійкою, біоакумулятивною або токсичною 

(РВТ). 

Ця речовина не вважається дуже стійкою і біоакумулятивною (vPvB). 

12.6. Інші небажані ефекти:  

Інша інформація: Класифікація продукту заснована на сумі концентрацій класифікованих 

компонентів. 

 

РОЗДІЛ 13: РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ 

 

13.1. Методи утилізації відходів 

 

Продукт: Не забруднювати ставки, водні шляхи або канави хімічною сполукою 

або використаними контейнерами. 

Не скидати відходи в каналізацію. 

Якщо можливо, переробка є переважною для утилізації або 

спалювання. 

Якщо переробка є практично неможливою, утилізувати відповідно до 

місцевих правил. 

 

Забруднена упаковка: Видалити залишки. 

Тричі промивати контейнери. 

Порожні контейнери підлягають прийманню на схвалений завод з 

утилізації відходів для переробки або утилізації. 

Не застосовувати порожні контейнери повторно. 

 

РОЗДІЛ 14: ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ 

 

Наземний транспорт (ADR/RID) 

14.1 Номер ООН:      UN 3077 
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14.2 Точне найменування для транспортування: ШКІДЛИВА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА РЕЧОВИНА, ТВЕРДА, інше не 

зазначене (ФЛУДІОКСОНІЛ) 

14.3 Клас(и) небезпеки підчас транспортування:  9 

14.4 Група упаковки:    ІІІ 

Етикетки:   9 

14.5 Небезпека для навколишнього середовища:  Шкідливий для навколишнього середовища 

 

Морський транспорт (IMDG) 

 

14.1 Номер ООН:      UN 3077 

14.2 Точне найменування для транспортування: ШКІДЛИВА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА РЕЧОВИНА, ТВЕРДА, інше не 

зазначене (ФЛУДІОКСОНІЛ) 

14.3 Клас(и) небезпеки підчас транспортування:  9 

14.4 Група упаковки:    ІІІ 

Етикетки:   9 

14.5 Небезпека для навколишнього середовища:  Забруднювач моря 

 

Повітряний транспорт (IATA/DGR) 

14.1 Номер ООН:      UN 3077 

14.2 Точне найменування для транспортування: ШКІДЛИВА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА РЕЧОВИНА, ТВЕРДА, інше не 

зазначене (ФЛУДІОКСОНІЛ) 

14.3 Клас(и) небезпеки підчас транспортування:  9 

14.4 Група упаковки:    ІІІ 

Етикетки:   9 

 

14.6 Особливі заходи застереження для користувача: 

 Відсутні. 

 

14.7 Транспортування навалом відповідно до Додатку ІІ конвенції MARPOL 73/78 та 

Міжнародного кодексу перевезення небезпечних хімічних речовин навалом: 

 Не застосовується 

 

РОЗДІЛ 15: НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

15.1. Нормативні/законодавчі постанови з безпеки, захисту здоров’я та навколишнього 

середовища, які необхідно враховувати при роботі з речовиною або сумішшю 

 

Маркування GHS (Узгоджена на глобальному рівні система класифікації загроз та маркування хімічної 

продукції) 
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Піктограми небезпеки:  

   
 

Сигнальне слово: Увага 

Визначення небезпеки: Н317  Може викликати сенсибілізацію шкіри при контакті 

Н410   Дуже токсичний для водних організмів з довготривалими 

ефектами. 

 

Заходи застереження  

  P102  Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Р261  Уникати вдихання пилу. 

Р273  Уникати розлиття у навколишнє середовище. 

Р280  Використовувати захисні рукавички/захисний одяг. 

P302 + P352 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Промити великою 

кількістю води і мила. 

P391  Зібрати пролиту рідину. 

Р501  Утилізувати вміст/ контейнер на затверджених заводах з 

утилізації відходів. 

 

Додаткова інформація: Класифіковано з використанням всіх класів та категорій небезпеки GHS. 

Якщо GHS має варіанти, необхідно обрати найбільш консервативний 

варіант. 

Виконання GHS на регіональному або національному рівні не може 

відтворити всі класи та категорії небезпеки. 

 

Небезпечні компоненти повинні зазначатися на етикетці: 

 

15.2. Оцінка хімічної безпеки: 
Для цієї речовини оцінка хімічної безпеки не потрібна. 

 

РОЗДІЛ 16: ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Додаткова інформація 

Повний текст скорочень факторів ризику, зазначених у розділах 2 та 3: 
R20/22 

R36/38 

R50/53 

 

R52/53 

Шкідливий при вдиханні та проковтуванні. 

Викликає подразнення очей та шкіри 

Дуже токсичний для водних організмів, може викликати довгострокові небажані 

явища у водному середовищі. 

Шкідливий для водних організмів, може викликати довгострокові небажані 

явища у водному середовищі. 
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Повний текст скорочених видів небезпеки, зазначених у розділах 2 та 3: 
H302 

H315 

H317 

H319 

H332 

H400 

H410 

H412 

Шкідливий при ковтанні. 

Викликає подразнення шкіри. 

Викликає алергічні реакції шкіри. 

Викликає серйозне подразнення очей. 

Шкідливий при вдиханні. 

Дуже токсична для водної флори і фауни. 

Дуже токсична для водної флори та фауни з довгостроковими наслідками. 

Шкідливо для водної флори та фауни з довгостроковими наслідками. 

 

 

Інформація, представлена в даному паспорті безпеки, є вірною відповідно до знань, інформації та 

переконань, відомих нам на дату його опублікування. Інформація призначена тільки в якості 

керівництва для безпечного поводження, використання, переробки, зберігання, транспортування, 

утилізації та випуску, і не вважається гарантією або специфікацією якості. Дана інформація стосується 

лише конкретного матеріалу і може бути недійсною для подібного матеріалу, що використовується в 

комбінації з будь-якими іншими матеріалами або в будь-якому процесі, що не зазначений в тексті. 

 

Зміни в останній версії виділені на полях. Ця версія замінює всі попередні версії.  

 

Назви продуктів є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії «Syngenta 

Group Company». 


