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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés : WAKIZASI
A termék formája : Keverékek
Típus (Nufarm) : Country Specific
Ország (Nufarm) : Magyarország
CA kód (Nufarm) : 2352
Termékkód : CA2352
Oracle kód (Nufarm) : OR2352
Termékkód : 110000220
UFI : 1DTC-8SX2-SEAN-QQN4

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória : Foglalkozásszerű felhasználás
Az anyag/készítmény felhasználása : Rovarölő szer

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : Organisme français INRS +33 1 45 42 59 59; Nufarm S.A.S +33 1 40 85 51 15

Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi 
telefonszám

Megjegyzés

Magyarország Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.
1097 Budapest

+36 80 20 11 99 Levelezési cím: 1437 
Budapest, Pf. 839

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4 H302 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória H319 
A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória H400 
A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. kategória H410 
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Lenyelve ártalmas. Súlyos szemirritációt okoz. Szemirritációt okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Gyártó
Nufarm S.A.S
Immeuble WEST PLAZA
11 rue du débarcadère
92700 COLOMBES - FRANCE
T +33 1 40 85 50 50 - F +33 1 47 92 25 45
FDS@nufarm.com

mailto:FDS@nufarm.com
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2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :

GHS07 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H302 - Lenyelve ártalmas.

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem használata kötelező.
P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz, TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P330 - A szájat ki kell öblíteni.
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok 
gyűjtőhelyén.

EUH-mondatok : EUH401 - Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be 
kell tartani a használati utasítás előírásait.

További mondatok : SP 1 - A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban 
vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést .
SPe 3 - A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől szántóföldi növényeknél 
és zöldségféléknél 20 m, szőlőben és gyümölcsösben 50 m távolságban tartson meg egy 
kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-ízeltlábúak védelme érdekében a nem 
mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági 
övezetet! .
SPe 8 - Méhekre mérsékelten veszélyes! A virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési 
időszaka idején nem alkalmazható!.

2.3. Egyéb veszélyek

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének 
(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 
sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint 
endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.. 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Név Termékazonosító % Osztályozás a 1272/2008/EK 
rendelet szerint

Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin (CAS-szám) 64742-94-5
(EK-szám) 922-153-0
(REACH sz) 01-2119451097-39

10 - 25 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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lambda-cihalotrin (ISO); a következő anyagok 
keveréke: (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz-3-
(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropán-
karboxilát; (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S)-cisz-3-
(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropán-
karboxilát (1:1)

(CAS-szám) 91465-08-6
(EK-szám) 415-130-7
(Index-szám) 607-252-00-6

5.21 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Aquatic Acute 1, H400 (M=10000)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=10000)

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-
alkene, sodium salts

(CAS-szám) 68439-57-6 1 – 5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- (CAS-szám) 77-92-9 1 – 5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános : Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, 

hogy könnyen tudjon lélegezni. Adjon oxigént vagy végezzen mesterséges lélegeztetést 
szükség esetén.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és kellő mennyiségű vízzel 
azonnal le kell mosni. Óvatos lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi 
ellátást kell kérni.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően

: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi ellátást 
kell kérni.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : TILOS hánytatni. Öblítse ki vízzel a szájat. Rosszullét esetén forduljon toxikológiai 
központhoz vagy orvoshoz. Lehetőség szerint mutassuk meg a biztonsági adatlapot.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 
követően

: Szemirritációt okoz.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag : Vízpermet. Száraz oltópor. Hab.
Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízsugarat.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes 
védőruházat.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a kiömlés területét.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. 

szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Visszatartásra : A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Tisztítási eljárás : A terméket mechanikusan gyűjtse össze.
Egyéb információk : A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő 

egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Használjon egyéni védőfelszerelést.
Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden 

művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
Tárolási hőmérséklet : > 0 °C
Kevert tárolásról szóló információ : Tartsuk távol élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól. Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Különleges csomagolási előírások : Az eredeti edényben tartandó. Zárt edényben tárolandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Rovarölő szer.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.1.1 Foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő és biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.5. Ellenőrző sáv
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
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8.2. Az expozíció elleni védekezés

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Minimalizálja az expozíciót olyan intézkedésekkel, mint elszigetelt és zárt rendszerek, megfelelően megtervezett és karbantartott dedikált 
berendezések és megfelelő általános/helyi elszívás alkalmazása.

8.2.2. Egyéni védőeszközök

Egyéni védőfelszerelés:
The recommendations in this section are for employees in manufacturing, formulations and conditioning. For farm users and handlers, please  read 
the product label for suitable personnel protective equipment and apparatus.
Személyi védőfelszerelések jele(i):

  

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

faj Alkalmazási terület Tulajdonságok Előírás

Védőszemüveg oldalsó védelemmel EN 166

8.2.2.2. A bőr védelme

Bőr- és testvédelem:

A használati körülmények szerint használjon védőkesztyűt, kötényt, csizmát, fej- és arcvédőt. EN ISO 13982

Kézvédelem:

Viseljen megfelelő vegyszerálló kesztyűt

faj Anyag Permeáció Vastagság (mm) Áteresztés Előírás

Többször használatos 
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR) 6 (> 480 perc) 0.4 EN ISO 374

Többször használatos 
kesztyű

Kloroprén gumi (CR) 6 (> 480 perc) 0.5 EN ISO 374-1/A1 , 
EN 16523+A1 (type 
A)

Többször használatos 
kesztyű

Butilgumi 6 (> 480 perc) 0.7 EN ISO 374-1/A1 , 
EN 16523+A1 (type 
A)

Egyszerhasználatos 
kesztyű

EN ISO 374-1/A1 ,  
EN ISO 374-2 (A,B, or 
C type)

A bőr más jellegű védelmét
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:

Feltétel Anyag Előírás

A használati körülmények szerint használjon 
védőkesztyűt, kötényt, csizmát, fej- és arcvédőt

EN ISO 13982

8.2.2.3. Légutak védelme
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Légutak védelme:

Javasoljuk, hogy a használók foglalkozási expozíciós határértékeket vagy más, azzal egyenértékű határértékeket vegyenek figyelembe. 
Biztosítani kell, hogy a munkahelyi egészségügyi határérték alatt van.

Eszköz Szűrőtípus Feltétel Előírás

Légzésvédelem kötelező. faj P2, (FFP2) Porképződés EN 143, EN 149

8.2.2.4. Hőveszély
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

Egyéb információk:
Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést. Használat közben tilos az evés, ivás vagy dohányzás. Tartsa távol a gyermekeket. 
Távolítsa el a szennyezett ruházatot. A munkaruhát és az utcai ruhát különítsük el. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék 
kezelése után azonnal mosson kezet. The wearing of PPE will have to be adapted to working conditions and any discomfort felt during the 
operation.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot : Szilárd
Szín : Bézs. fehér.
Külső jellemzők : Granulátumok.
Szag : jellegzetes.
Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre
Olvadáspont : Nem áll rendelkezésre
Fagyáspont : Nem alkalmazható
Forrásponttartomány : Nem áll rendelkezésre
Tűzveszélyesség : Nem tűzveszélyes
Robbanásveszélyes tulajdonságok : A termék nem robbanásveszélyes.
Oxidáló tulajdonságok : Az európai uniós szempontok szerint nem minõsül égéstápláló anyagnak.
Robbanási határértékek : Nem alkalmazható
Alsó robbanási határ (ARH) : Nem alkalmazható
Felső robbanási határ (FRH) : Nem alkalmazható
Lobbanáspont : Nem alkalmazható
Öngyulladási hőmérséklet : > 400 °C
Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre
pH-érték : 7.2 @21°C
pH-érték, oldat koncentráció : 1 %
Viszkozitás, kinematikus : Nem alkalmazható
Viszkozitás, dinamikus : Nem alkalmazható
Oldékonyság : Nem áll rendelkezésre
Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) : Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás : 2 x 10E-7 Pa @20°C
Gőznyomás 50°C-on : Nem áll rendelkezésre
Sűrűség : 567 kg/m³ Halmazsűrűség
Relatív sűrűség : Nem alkalmazható
Relatív gőznyomás 20°C-on : Nem alkalmazható
Részecskeméret : Nem áll rendelkezésre
Részecskeméret eloszlása : Nem áll rendelkezésre
Részecske alakja : Nem áll rendelkezésre
Részecske méretarányai : Nem áll rendelkezésre
Részecs aggregációs helyzet : Nem áll rendelkezésre
Részecs agglomerációs helyzet : Nem áll rendelkezésre
Részecske fajlagos felülete : Nem áll rendelkezésre
Részecs porzás : Nem áll rendelkezésre
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9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények

Nedvesség.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Oxidálószer.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás (szájon át) : Lenyelve ártalmas.
Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva

WAKIZASI 
LD50 szájon át, patkány 300 – 2000 mg/kg

LD50 bőrön át, patkány > 2000 mg/kg

LC50 Belélegzés - Patkány 1.26 mg/l/4ó

ATE CLP (gőzök) 1.26 mg/l/4ó

ATE CLP (por, köd) 1.26 mg/l/4ó

lambda-cihalotrin (ISO); a következő anyagok keveréke: (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-
trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropán-karboxilát; (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-
2,2-dimetilciklopropán-karboxilát (1:1) (91465-08-6)
LD50 szájon át, patkány 92.6 mg/kg nőstény

LD50 szájon át 79.4 mg/kg rat,male

LD50 bőrön át, patkány 1080 mg/kg nőstény

LC50 bőrön keresztül 1470 mg/kg rat, male
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LC50 Belélegzés - Patkány 0.501 g/m³

Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin  (64742-94-5)
LD50 szájon át, patkány > 5000 mg/kg

LD50 bőrön át, nyúl > 2000 mg/kg

LC50 Belélegzés - Patkány > 4778 mg/m³

Bőrmarás/bőrirritáció : Bőrirritáció
pH-érték: 7.2 @21°C

Kiegészítő adatok : nyúl
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz.

pH-érték: 7.2 @21°C
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek)

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek)

1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy- (77-92-9)
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Légúti irritációt okozhat. 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek)

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek)

WAKIZASI 
Viszkozitás, kinematikus Nem alkalmazható

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok
Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros 
egészségi hatásokról

: A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan 
anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem 
azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagot/anyagokat.

11.2.2 Egyéb információk

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
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Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 
(krónikus)

: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

WAKIZASI 
CL50 96 óra  halak 0.021 mg/l Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)

CE50 48 óra rákfélék 5 μg/l Daphnia magna (Vízibolha)

EC50 96h alga 0.005 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (Zöldalga)

LC50, Eisenia fetida (Földigiliszta) ≥ 1000 mg/kg (14 d)

Egyéb ökotoxikológiai információ

lambda-cihalotrin (ISO); a következő anyagok keveréke: (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-
trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropán-karboxilát; (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-
2,2-dimetilciklopropán-karboxilát (1:1) (91465-08-6)
CL50 96 óra  halak 0.000078 mg/l Leuciscus idus (jászkeszeg)

CL50 96 óra  halak 0.00016 mg/l Ictalurus punctatus (channel catfish)

EC50 96h alga 0.005 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (Zöldalga)

ErC50 alga > 0.3 mg/l

NOEC (krónikus) 0.00022 µg/l Mysidopsis bahia (opossum shrimp)

NOEC krónikus hal 0.031 µg/l

NOEC krónikus rákfélék 1.98 ng/l Daphnia magna (Vízibolha)

LD50, Apis mellifera (méh), kontakt 0.91 µg/méh

LD50, Apis mellifera (méh) 0.038 µg a.s/bee

Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin  (64742-94-5)
CL50 96 óra  halak 0.315 mg/l Crimson Spotted rainbow trout

CE50 48 óra rákfélék 1.1 mg/l Daphnia magna (Vízibolha)

EC50 72 óra alga 0.22 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

lambda-cihalotrin (ISO); a következő anyagok keveréke: (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-
trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropán-karboxilát; (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-
2,2-dimetilciklopropán-karboxilát (1:1) (91465-08-6)
DT50 DT50 water = 15.1 d

 DT50 (Soil) DT50 soil = 174.6 d

Biológiai lebomlás Not easily biodegradable in soil; not persistent in water

Szénhidrogének, C10, aromás, <1% naftalin  (64742-94-5)
Biológiai lebomlás 69.99 % 28D

12.3. Bioakkumulációs képesség

lambda-cihalotrin (ISO); a következő anyagok keveréke: (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-
trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropán-karboxilát; (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-
2,2-dimetilciklopropán-karboxilát (1:1) (91465-08-6)
BCF - Hal [1] 3635

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) 5.5 (@ 20°C; neutral pH; 97.2 % w/w; no pH effect anticipated)
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12.4. A talajban való mobilitás

WAKIZASI 
Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Koc) Koc = 38000

lambda-cihalotrin (ISO); a következő anyagok keveréke: (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1R)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-
trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropán-karboxilát; (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(Z)-(1S)-cisz-3-(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-
2,2-dimetilciklopropán-karboxilát (1:1) (91465-08-6)
A talajban való mobilitás Koc 38000 mg/L

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

WAKIZASI 
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros 
környezeti hatásokról

: A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan 
anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem 
azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagot/anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell 
hulladékba dobni.

Európai hulladék katalógus kód (EWC) : 02 01 08* - veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-szám vagy azonosító szám
UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
KÖRNYEZETRE 

VESZÉLYES SZILÁRD 
ANYAG, M.N.N. (Lambda-

cyhalothrin)

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. (Lambda-

cyhalothrin)

Environmentally hazardous 
substance, solid, n.o.s. 
(Lambda-cyhalothrin)

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES SZILÁRD 

ANYAG, M.N.N. (Lambda-
cyhalothrin)

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES SZILÁRD 

ANYAG, M.N.N. (Lambda-
cyhalothrin)
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Fuvarokmány leírása

UN 3077 KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES SZILÁRD 

ANYAG, M.N.N. (Lambda-
cyhalothrin), 9, III

UN 3077 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, 

N.O.S. (Lambda-
cyhalothrin), 9, III, MARINE 

POLLUTANT

UN 3077 Environmentally 
hazardous substance, solid, 

n.o.s. (Lambda-
cyhalothrin), 9, III

UN 3077 KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES SZILÁRD 

ANYAG, M.N.N. (Lambda-
cyhalothrin), 9, III

UN 3077 KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES SZILÁRD 

ANYAG, M.N.N. (Lambda-
cyhalothrin), 9, III

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
9 9 9 9 9

 

14.4. Csomagolási csoport
III III III III III

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes : 

Igen
Környezetre veszélyes : 

Igen
Tengeri szennyező anyag : 

Igen

Környezetre veszélyes : 
Igen

Környezetre veszélyes : 
Igen

Környezetre veszélyes : 
Igen

További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Szárazföldön történő szállítás
Osztályozási kód (ADR) : M7 
Különleges előírások (ADR) : 274, 335, 375, 601
Korlátozott mennyiség (ADR) : 5kg
Engedményes mennyiség (ADR) : E1
Csomagolási utasítások (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Különleges csomagolási előírások (ADR) : PP12, B3 
Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP10 
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer utasítások 
(ADR)

: T1, BK1, BK2, BK3

Különleges előírások a mobil tartányokra és az 
ömlesztettárukonténerekre (ADR)

: TP33

Tartánykód (ADR) : SGAV, LGBV
Jármű a tartányos szállításhoz : AT
Szállítási kategória (ADR) : 3
Különleges előírások a küldeménydarabok 
szállítására (ADR)

: V13

Különleges előírások az ömlesztett szállításra 
(ADR)

: VC1, VC2 

Különleges előírások a szállításra - Berakás, 
kirakás és árukezelés (ADR)

: CV13

Veszélyt jelölő szám (Kemler szám) : 90 
Narancssárga táblák :

Tengeri úton történő szállítás
Különleges előírások (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969
Korlátozott mennyiség (IMDG) : 5 kg
Engedményes mennyiség (IMDG) : E1
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Csomagolási utasítások (IMDG) : P002, LP02
Különleges csomagolási előírások (IMDG) : PP12
Csomagolási előírások GRV (IMDG) : IBC08 
IBC különleges előírások (IMDG) : B3
Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3 
Tartányokra vonatkozó különleges előírások 
(IMDG)

: TP33 

EmS-szám (tűz) : F-A
EmS-szám (kiömlés) : S-F
Rakodási kategória (IMDG) : A
Tárolás is kezelés (IMDG) : SW23
Légi úton történő szállítás
Engedményes mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA)

: E1

Korlátozott mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA)

: Y956

Maximális nettó mennyiség korlátozott 
mennyiségnél utasszállító és teherszállító 
repülőgépen (IATA)

: 30kgG 

Csomagolási utasítás utasszállító és teherszállító 
repülőgépen (IATA)

: 956

Maximális nettó mennyiség utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA)

: 400kg

Csomagolási előírások csak teherszállító 
repülőgépen (IATA)

: 956

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító 
repülőgépen (IATA)

: 400kg

Különleges előírások (IATA) : A97, A158, A179, A197
ERG-kód (IATA) : 9L
Belföldi folyami szállítás
Osztályozási kód (ADN) : M7 
Különleges előírások (ADN) : 274, 335, 375, 601
Korlátozott mennyiség (ADN) : 5 kg
Engedményes mennyiség (ADN) : E1
Szükséges felszerelés (ADN) : PP, A
Kék kúpok/fények száma (ADN) : 0
Egyéb követelmények/megjegyzések (ADN) : * Only in the molten state. ** For carriage in bulk see also 7.1.4.1. ** * Only in the case of 

transport in bulk.
Vasúti szállítás
Klasszifikációs kód (RID) : M7 
Különleges előírások (RID) : 274, 335, 375, 601
Engedményes mennyiség (RID) : E1
Csomagolási utasítások (RID) : P002, IBC08, LP02, R001
Különleges csomagolási előírások (RID) : PP12, B3
Egybecsomagolási előírások (RID) : MP10 
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer - 
Utasítások (RID)

: T1, BK1, BK2, BK3 

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer - 
Különleges előírások (RID)

: TP33 

Tartálykód RID tartályoknál (RID) : SGAV, LGBV
Szállítási kategória (RID) : 3
Szállítás - Különleges előírások a 
küldeménydarabokra (RID)

: W13

Szállítás - Különleges előírások az ömlesztett 
szállításra (RID)

: VC1, VC2

Szállítás - Különleges előírások az árukezelésre, 
be- és kirakásra (RID)

: CW13, CW31

Expressz csomagok (RID) : CE11
Veszélyt jelölő szám (RID) : 90
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14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok

15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACH XVII. mellékletében (Korlátozási feltételek) felsorolt anyago(ka)t
Nem tartalmaz a REACH-jelölt anyagok jegyzékében szereplő anyago(ka)t
Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t
Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t
Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szereplő anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról)

15.1.2. Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Utalások változásra:

Szakasz Változott tétel Módosítás Megjegyzések

2 Osztályozás a 1272/2008/EK 
rendelet szerint

Hozzáadva

11.1 Hozzáadva

12.1 Hozzáadva

12.2 Hozzáadva

12.4 Hozzáadva

A H és az EUH mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 2 (Inhalation) Akut toxicitás (belélegzéssel), 2. kategória

Acute Tox. 3 (Oral) Akut toxicitás (szájon át), Kategória 3

Acute Tox. 4 (Dermal) Akut toxicitás (bőrön át), 4. kategória

Acute Tox. 4 (Oral) Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4

Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória

Aquatic Chronic 1 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. kategória

Aquatic Chronic 2 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória

Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, légúti irritáció
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H301 Lenyelve mérgező.

H302 Lenyelve ártalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H330 Belélegezve halálos.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati 
utasítás előírásait.

NUFARM SDS TEMPLATE

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó 
követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus 
tulajdonságára vonatkozó garanciaként.


