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Информационен лист за безопасност 
В съответствие с Регламент 1907/2006 

 
Лице, което пуска на пазара                        Дата на издаване: 31.08.2011 
химичният препарат: 
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.  
Domnic Holm 
29th Road , Bandra (West) 
Mumbai - 400050 , India    Стр.(брой) -9 
    
                                    

Наименование на препарата 
 

ДЕКА 
 

1. Наименование на препарата и фирмата 
1.1. Наименование на веществото /препарата  
ДЕКА 
 
1.2. Употреба на веществото/препарата 
Инсектицид. 
 
Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК). 
 
1.3. Наименование и адрес на  лицето, което пуска на пазара химично 
вещество/препарат 
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.  
Domnic Holm 
29th Road , Bandra (West) 
Mumbai - 400050 , India 
 
1.4. Телефон за връзка в случай на спешност 
Национален Информационен Токсикологичен Център (Пирогов): 02/9154 409.  
 
2. Описание на опасностите 
 

 
 
Сигнална дума: ОПАСНО 
 
Предупреждения за опасност: 
H226 Запалими течност и пари. 
H302 Вреден при поглъщане. 
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
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H332 Вреден при вдишване. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба. 
 
Препоръки за безопасност: 
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други 
източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.   
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен. 
P261 Избягвайте вдишване на изпарения/аерозоли. 
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице. 
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО 
ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в 
позиция, улесняваща дишането. 
P305+P351+P338  ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в 
продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и 
доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.  
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. 
P330 Изплакнете устата. 
P331 НЕ предизвиквайте повръщане. 
P391 Съберете разлятото. 
P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба. 
 
Съдържа: делтаметрин; Въглеводороди, C9, ароматни. 
 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с 
неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до 
повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или 
пътища. 
Spe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 м при зеленчукови насаждения, от 
20 м при лозя и от 10 м при овощни насаждения от границата на третираните площи до 
повърхностните води и 30 м до неземеделски земи с цел опазване на водните 
организми/нецелевите сухоземни растения/полезните насекоми. 
 
За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 
инструкциите за употреба 
 
3. Състав на препарата  
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3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно 
съдържание. 
Инсектицид. Емелсионен концентрат (ЕК). 
 
3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за 
препарати, класифицирани като опасни  
 
 
Наименование CAS № / EC 

№ 
Концентрация 

% 
 

Класифициране 
67/548/EEC 

Класифициране 
1272/2008/EC 

Делтаметрин 52918-63-5/  
258-256-6 

2.85 T, R23/25 
N, R50/53 

Acute Tox. 3*, H331 
Acute Tox. 3*, H301 

Aquatic Acute 1, 
H400 

Aquatic Chronic 1, 
H410 

Бензенсулфонова 
киселина, моно-

C11-13-разклонен 
алкил 

производно., 
калциева сол 

68953-96-8 / 
273-234-6 

> 1.00 – 
< 5.00 

Xi, R38, R41 
N, R51/53 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 2, 

H411 

2-метилпропан-1-
ол 

78-83-1 / 
201-148-0 

> 1.00 – 
< 5.00 Xi, R10, R37/38, 

R41, R67 

Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3,  H336 

Разтворител нафта 
(петролеум) лека, 

ароматна 

64742-95-6 / 
265-199-0 

> 25.00 
T, R45, R46, R65 

Carc. 1B, H350 
Muta. 1B, H340 

Asp. Tox. 1, H304 
 
Пълният текст на R- и H- фразите е посочен в т.16. 
 
4. Мерки за оказване на първа помощ. 
Общи мерки: 
Свалете незабавно замърсеното работно облекло. 
При вдишване 
При вдишване, пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Дръжте го на топло и 
спокойно мякто. Ако симптоматиката продължи, потърсете квалифицирана лекарска 
помощ.  
При контакт с кожата 
При контакт с кожата, незабавно измийте с вода и сапун за не по-малко от 15 минути. 
Горещата вода може да засили ефектът на дразнене / парестезия. Това не е симптом на 
системно отравяне. В случай на кожно дразнене се препоръчва прилагането на вит. Е 
съдържащи кожни масла/кремове или лосиони. Ако симптоматиката продължи, 
потърсете квалифицирана лекарска помощ.  
При контакт с очите  
Изплакнете незабавно обилно с вода за не по-малко от 15 минути, също под клепачите. 
Отстранете контактните лещи, ако има такива, след първите 5 минути от изплакването, 
след това продължете изплакването. Горещата вода може да засили ефектът на 
дразнене / парестезия. Това не е симптом на системно отравяне. Използвайте 
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успокояващи очни капки, ако е необходимо, приложете анестезиращи очни капки. Ако 
дразненето продължи, потърсете квалифицирана лекарска помощ.  
При поглъщане 
Изплакнете устатата и дайте вода на млаки глътки. Да НЕ се предизвиква повръщане. 
При поглъщане или при повръщане има опасност от попадане на продукта в белите 
дробове. При поглъщане, потърсете незабавно лекарска помощ и покажете опаковката 
или етикета.  
 
 
Информация за лекаря: 
Симптоми: 
 
Локални: парестезия на кожата и очите, която може да бъде тежка, обикновено е 
преходна и обратима в рамките на 24 часа. Дразнене на кожата, очите и мукозните 
мембрани. Кашлица. 
Системни: дискомфорт в гръдният кош, тахикардия, хипотензия, главоболие, гадене, 
болки в корема, диария, повръщане, светъвъртеж, нарушено зрение, анорексия, 
сомнолентност, припадък, кома, тремор, изтощение. 
 
Информация за лекаря: Внимание: този продукт съдържа пиретроид. ДА НЕ се бърка с 
фосфорорганични продукти. 
 
Системно лечение: Първоначално лечение: симптоматично. Наблюдение на 
дихателната и сърдечната дейност. При поглъщане на голямо количество, може да се 
предприеме стомашна промивка само в рамките на първите два часа. Приложението на 
активен въглен и натриев сулфат винаги е препоръчително. Дръжте свободни 
дихателните пътища. Ако е необходимо дайте кислород или направете изкуствено 
дишане.  
Противопоказания: атропин и производни на адреналина. 
Антидот: няма специфичен антидот. 
Възстановяването настъпва спонтанно без последствия. 
 
5. Мерки при гасене на пожар. 
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар 
Подходящи средства за гасене: воден спрей, алкохол-резистентна пяна, въглероден 
диоксид,сух химикал. 
 
5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност 
Неподходящи средства за гасене: водна струя под налягане. 
 
5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и 
произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове 
При изгаряне се образуват опасни газове. 
 
5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите  
Да се носят автономни дихателни апарати и пълно защитно пожарникарско облекло. 
Охлаждайте застрашените от пожара опаковки с вода, за да избегнете избухването им 
поради повишаването на налягането в тях. 
Да не се позволява оттичащата се вода от гасенето да попадне в канализацията или 
открити водни басейни. 
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6. Мерки при аварийно изпускане. 
6.1.  Лични предпазни мерки 
Дръжте хората надалеч и не стойте срещу вятъра. Избягвайте контакт с разлетият 
продукт и замърсените повърхности. Да не се яде, пие и пуши докато се обезврежда 
разливът. 
 
6.2. Мерки за опазване на околната среда 
Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, 
почвата, както и изпускане в канализацията.  
 
6.3. Средства за почистване 
Да се изхвърли в подходащ, затворен контейнер. Да се попие разливът с инертни 
материали (напр. пясък, силика гел, киселинно свързващо средство, универсално 
свързващо средство). Измийет замърсените повърхности и обекти с много вода. 
 
7. Работа с препарата и съхранение. 
7.1. Работа с препарата 
Не са необходими специфични предпазни мерки при работа с неотворените 
опаковки/контейнери; следвайте релевантните предпазни мерки при ръчна работа. Да 
се използва само на места с подходяща всмукателна вентилация. 
Да се дължи далече от топлина и източници на запалване. Парите могат да образуват 
експлозивни смеси с въздуха. 
 
7.2. Съхранение 
Да се съхранява на места достъпни само за оторизирани лица. Да се държи далече от 
пряка слънчева светлина. Дръжте контейнерите плътно затворени, на сухо, хладно и 
добре проветриво място. Да се държи далече от храни за хора и животни, напитки. 
Температурни граници мин. -20 ° C, макс. 40 ° C 
 
Специфична употреба  
Няма специфична употреба. 
 
8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства. 
8.1. Граници на експозиция  
Хигиенни мерки: Да на се яде, пие и пуши по време на работа. Незабавно свалете 
замърсените дрехи и ги почистете старателно преди повторна употреба. Измивайте 
ръцете си веднага след работа, ако е необходимо вземете душ. 
 
8.2. Контрол на експозиция 
8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда 
Вещества, чиято концентрация във въздуха на работната среда следва да се 
мониторира съгласно изискванията на Наредба №13: 
Пиретроиди- 5 mg/m3 (8 часова експозиция). 
Препоръчителни концентрации във въздуха: 
2-метилпропан-1-ол – 310 mg/m3 – 15 минутна експозиция; 50 ppm – 8 часова 
експозиция 
Ароматни въглеводороди – 100 mg/m3. 
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При нормални условия на работа и употреба се обръщайте към етикета. Във всички 
други случаи трябва да се спазват долупосочените мерки за безопасност. 
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – респиратор с филтър за органични газове и 
пари (защитен фактор 10) отговарящ на изисванията на Европейска норма EN 140 
Филтър Тип А или еквивалентен. Средства за дихателна защита трябва да се използват 
за контрол на остатъчният риск при кратковременна експозиция, когато всички 
останали практически осъществичи мерки са взети, за да се намали експозицията при 
източника, в т.ч. ограничаване и / или локална смукателна вентилация. Инструкциите 
на производителя на дихателното оборудване по отношение на употребата и 
подръжката му трябва да се спазват. 
8.2.1.2. Защита на ръцете – Да се носят защитни ръкавици от нитрилова гума 
(дебелина минимум 0.40 mm) притежаващи CE марка. Измийте ги при замърсяване. 
Изхвърлете ги ако се замърсят отвътре или ако замърсяването отвън не може да се 
отстрани. Измивайте ръцете си преди ядене, пиене, пушене или използване на 
тоалетната. 
8.2.1.3. Защита на очите -  да се носят защитни очила в съответствие с EN 166 (област 
на употреба 5 или еквивалентни).   
8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – носете стандартен работен комбинезон и костюм 
тип 6. За предпочитане използвайте двуслойни работни дрехи: костюм за химическа 
защита като вътрешен слой и работен комбинезон направен от полиестер/памук или 
памук. Комбинезонът трябва периодично да се изпира от професионални перални. В 
срлучай на значимо замърсяване на костюма, отстранете от него колкото е възможно и 
го обазвредете съгласно инструкциите на производителя. 
8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда 
Да не се допуска изпускане в околната среда. 
 
9. Физични и химични свойства. 
9.1. Обща информация 
- Външен вид – течност 
- Цвят – бистра, жълта. 
- Мирис- ароматен. 
 
9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и 
околната среда 
-   pH – 4.0 - 6.0 за 1% разтвор (23 °C) 
- Пламна точка – 48°C 
- Плътност – 0.89 g/cm3 при 20 °C 
- Смесимост с вода – смесим. 
- Кинематичен вискозитет – 1.09 mm2/s при 40 °C 
- Повърхностно напрежение - 27.3 mN / m при 40 ° C 
 
9.3. Друга информация 
 
10. Стабилност и реактивоспособност 
Реактивоспособност:  
Няма опасни реакции при употреба и съхранение съгласно инструкциите. 
 
Химическа стабилност 
Стабилен при препоръчаните условия на съхранение. 
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Не са известни. 
Няма опасност от полимеризация. 
 
Условия, които трябва да се избягват 
Екстремни температури и директна слънчева светлина 
 
11. Токсикологична информация. 
Остра токсичност: 
LD50 (орална, плъх) - 416 mg/kg 
LD50 (дермална, плъх) > 2000 mg/kg 
LC50 (плъх)= 2.69 mg/l (4 часа) 
Сенсибилизация:сенсибилизатор при контакт с кожата. 
Кожно дразнене (заек): дразни кожата 
Очно дразнене (заек): силно дразни очите 
 
12. Информация за околната среда. 
 
Екотоксичност 
48 h-EC50 – Daphnia Magna 0.0039 [mg/L] 
96 h-LC50 – Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) 0.0091 [mg/L] 
96 h-EC50 – Algae (Selenastrum capricornutum) 59.6 [mg/L] 
 
Потенциал за биоакумулиране 
Lepomis macrochirus. BCF: 1,400 
 
13. Третиране на отпадъците. 
 
Изхвърляне/обезвреждане: Продуктът трябва да се изхвърли / обезвреди в съответствие 
с местните разпоредби и ако е необходимо след консултация с компетентните ортани. 
 
Замърсени опаковки: Изплакнете опаковките 3 пъти. Не използвайте отново празните 
опаковки. Напълно изпразнените и изплакнати опаковки от пестициди трябва да се 
върнат без да се плаща такса на системата за приемане на опаковки PAMIRA. Не 
изпразнените опаковки не могат де се изхвърлят като опасни отпадъци. 
 
14. Информация за транспортиране. 
Транспрот по шосе (ADR/RID/ADNR): 
UN-номер 1993 
Клас на опасност 3 
Група опаковки III 
Номер на опасност 30 
UN наименование на товара Запалима Течност, N.O.S. (делтаметрин, разтворител нафта 
(петролна) лека ароматна разтвор) 
Тунелен код D/E 
Специални изисквания 640E 
Тази спецификация на класификацията не е одобрена за транспорт при товари 
екипирани с цистерни. 
Моля обърнете се за допълнителна информация към производителя. 
 
Транспорт по море (IMDG): 
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UN-номер 1993 
Клас на опасност 3 
Група опаковки III 
EmS F-E, S-E 
Морски замърсител морски замърсител 
UN наименование на товара Запалима Течност, N.O.S. (делтаметрин, разтворител нафта 
(петролна) лека ароматна разтвор) 
 
Транспорт по въздух (IATA): 
UN-номер 1993 
Клас на опасност 3 
Група опаковки III 
UN наименование на товара Запалима Течност, N.O.S. (делтаметрин, разтворител нафта 
(петролна) лека ароматна разтвор) 
 
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  
 
Класифициране и етикетиране в съответствие с Директива 1999/45/EC и допълненията 
и. 
 
Оценка за химическа безопасност 
Оценка за химическа безопасност е извършена при одобрението на продукта от 
компетентният орган. Използвайте продуктът само в съответствие с инструкциите 
посочени на етикета. 
 
16. Друга информация 
 
R10 Запалим. 
R23/25 Токсичен при вдишване и при поглъщане 
R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата. 
R38 Дразни кожата. 
R41 Риск от тежко  увреждане на очите. 
R45 Може да причини рак. 
R46 Може да причини наследствено генетично увреждане. 
R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни 
неблагоприятни  ефекти във водната среда. 
R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 
ефекти във водната среда. 
R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане 
R67 Парите могат да предизвикат  сънливост и световъртеж. 
 
H226 Запалими течност и пари. 
H301 Токсичен при поглъщане. 
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. 
H315 Предизвиква дразнене на кожата. 
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
H331 Токсичен при вдишване. 
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. 
H340 Може да причини генетични дефекти 



9/ 9 
 

H350 Може да причини рак 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
Информацията посочена в този Информационен лист за безопасност е предназначена 
да даде общи инструкции за безопасност при съхранението и транспортът на 
веществото/препаратът за който се отнася. Изискванията, в резултат на извършената 
оценка на риска от употребата на веществото/препарата за всяко конкретно работно 
място, трябва да имат предимство пред посочените в информационният лист за 
безопасност препоръки, където има различия по отношение на предоставената 
информация. Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на 
съвременните познания към датата на изготвяне и ще бъдат актуализирани когато това е 
необходимо. Не се приема каквато и да било отговорност по отношение на евентуални 
увреждания, загуби или наранявания в резултат на неспособността да се вземат в предвид 
информацията или съветите съдържащи се в този информационене лист за безопасност. 


