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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 
ФОЛПЕТ 80 ВГ 

 

 

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА ФИРМАТА / 
ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
1.1 Наименование на веществото / сместа:  
Наименование на продукта: ФОЛПЕТ 80 ВГ 
 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:  
Фунгицид за употреба в селското стопанство. 
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. 
Domnic Holm 
29th Road, Bandra (West) Mumbai – 400050, India 
Tel : + 91 22 5678 2800 
Fax : + 91 22 5678 2828 
Email: reg@shardaintl.com  
 
1.4.- Телефонен номер при спешни случаи 
Център за първа помощ в Република България: 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 
Тел. +359 2 9154 409  
poison_centre@mail.orbitel.bg    
http://www.pirogov.bg 
 

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ 
 
2.1. Класифициране на веществото или сместа:  
Класифициране в съответствие с Директива 1999/45 / ЕО и  Директива 67/548 / ЕИО     
Carc. Cat.2; Xn; N        
Класифициране в съответствие с Регламент (CE) 1272/2008 CLP 
Carc. Cat.2; Tox. Acute inhalt.Cat.1; Irr. Eyes Cat.2; Остра токсичност за водните организми Cat.1  
 

2.2. Елементи на етикета:  
Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 / ЕО и  Директива 67/548 / ЕИО     

Символи за опасност 

             Xn                           N 

    
        Вреден         Опасен за околната среда     

Рискови фрази:  

R 20 Вреден при вдишване. 

R36 Дразни очите. 

R40 Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект.    

R50 Силно токсичен за водни организми. 

Съвети за безопасност:  
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S2 Да се пази далече от достъп на деца. 

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. 

S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. 

S29 Да не се изпуска в канализацията. 

S35 Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. 

S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици. 

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист 

за безопасност.    

Етикетиране в съответствие с Регламент EС 1272/2008 CLP 

   GHS07               GHS08                 GHS09 

 

            
Сигнална дума: Внимание 

Предупреждения за опасност: 

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H332 Вреден при вдишване. 
H351 Предполага се, че причинява рак. 
H400 Силно токсичен за водните организми. 
 
Препоръки за безопасност:  

Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. 

P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. 

P261 Избягвайте вдишване на прах. 

P264 Да се измие ... старателно след употреба. 

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. 

P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства. 

 
РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 

 
3.2 Смеси  
 
 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКТИВНОТО 
ВЕЩЕСТВО 

% СЕ Класификация 

НАИМЕНОВАНИЕ  CAS №  
 

Директива 67/548 
СЕЕ 

Регламент 
1272/2008 СЕ CLP 

Фолпет  
 

133-07-3  
 

80 Carc. Cat.2 R40; 
Xn R20; 

Carc. Cat.2; H351 
Tox. Acute 



Стр. 3 от 6 
 

 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ФОЛПЕТ 80 ВГ 

 

 

Xi R36, R43; 
N R50 
 

inhalt.Cat.1; H332 
Irr. Eyes Cat.2; H319 
Skin Sensit. Cat.1 
H317 
Tox. Acute aquatic 
organism Cat.1 H400 
 

 
Пълният текст на R- и H- фразите виж в раздел 16. 
 

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 
4.1 Описание на мерките за първа помощ: 
Общи мерки: Покажете етикета и информационния лист за безопасност на лекаря. 
При поглъщане: Изплакнете устата с вода и се обадете на лекар. Никога не давайте нищо през устата на 
човек в безсъзнание. 
При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, направете изкуствено дишане. 
Обадете се на лекар.  
При контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло и измийте със сапун и вода.  
При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива, след първите 5 минути и продължавайте да 
промивате очите. Потърсете медицинска помощ. 
 
4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:  
 
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 
 

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
 
5.1 Средства за гасене на пожар 
Подходящи средства за гасене на пожар: Воден спрей (да не се разпръсква), сухо пожарогасителен 
прах, пяна, въглероден диоксид. 
 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
При изгаряне може да се отделят опасни продукти като серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, 
хлороводород. 
 
5.3 Съвети за пожарникарите.  
Да се носи автономен дихателен апарат и специален костюм. 
 

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 
 
6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:  
За персонал, който не отговаря за спешни случаи: При спешни случаи трябва да се носят средства за 
дихателна защита. Да се носят защитни средства за очите, ръцете и пълна защита на тялото. 
 
Предпазни средства: Бъдете внимателни. Проветрете помещението след това и измийте мястото на 
разлива. По-големите разливи може да представляват опасност за повърхностните води, намиращи се в 
близост. Информирайте властите. 
 
Процедури при спешни случаи: При спешни случаи евакуирайте района. 
 
За персонал, който отговаря за спешни случаи: В зависимост от риска, да се носи здрава, дълга 
престилка и ботуши или подходящо химически защитно облекло. Облеклото трябва да предпазва от  
прах. Да се носят защитни средства за дихателните пътища. Да се носят очила със странична защита. 
Винаги използвайте ръкавици. 
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
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Да се предотврати изтичане или разлив. Да не се допуска да навлезе в канализационната система. 
Избягвайте изпускане или изхвърляне в околната среда. 
 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 
Незабавно да се почисти разлива, като внимателно се помете. Съберете разлятото количество в ясно 
обозначен контейнер със систематично описание на съдържанието му и с предупреждението за опасност. 
Предайте на съответните органи за изхвърляне. След отстраняване на разлива незабавно измийте 
внимателно площта. 
 
6.4 Позовавания на други раздели:  
Виж раздел 8 за информация за личните предпазни средства.  
Вижте раздел 13 за информация относно изхвърлянето. 
 

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.  
Мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска оттока да навлезе в канализационната система. 
Да не се замърсяват повърхностните води или канавки с химически или употребявани контейнери. 
 
Съвети относно общата хигиена: Да не се яде, пие или пуши в работните помещения. Измийте ръцете 
си след употреба. Свалете замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене. 
Измийте цялото защитно облекло старателно след употреба. 
 
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости :  
Технически мерки и условия на съхранение Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно 
затворен, на сухо, хладно и добре проветриво място. 
 
7.3 Специфична крайна употреба (и): Фунгицид 
 

РАЗДЕЛ 8:  КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 
8.1 Параметри на контрол: 
Гранични стойности за въздуха на работната среда: Няма гранични стойности за въздуха  
на работното място съгласно Наредба 13 /ДВ.бр.8/2003 г. 
8.2 Контрол на експозицията: 
Предпазни средства: Приоритетни технически мерки 
 
Защита на дихателните пътища: Филтър за частици P2 или P3, цветен код бял, ако е необходимо. 
 
Защита на ръцете: Носете ръкавици от нитрил. Винаги измивайте ръцете си преди ядене, пиене, 
пушене. 
 
 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
 
9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
Физично състояние:    твърдо вещество 
Цвят:      бял 
Мирис:     на гума 
pH (1% воден разтвор№:                         7.34  
Налягане на парите:    Не е приложимо 
Плътност:     pour density 0.721 g/ml – tap density 0.805 g/ml 
Повърхностно напрежение:  Не е приложимо 
Пламна точка:     Не е приложимо 
Запалимост:      Не е запалим 
Температура на самозапалване: Не е приложимо 
Експлозивни свойства:   Не е експлозивен 
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Оксидиращи свойства:   Не е оксидиращ 
 
9.2. Допълнителна информация:  
 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 
 
10.1 Реактивност: Няма налична информация 
10.2 Химична стабилност: Няма налична информация 
10.3 Възможност за опасни реакции: Няма налична информация. 
10.4 Условия, които трябва да се избягват: Високи температури и пряка слънчева светлина.  
10.5 Несъвместими материали: Основи. 
10.6 Опасни продукти на разпадане: Няма опасни реакции, когато се съхранява и манипулира в 
съответствие с инструкциите. 
 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти: 
Смес Фолпет 80 ВГ  
Канцерогенност: Фолпет е класифициран като Кат.3 R40 
 
11.2 Релевантни токсикологични свойства на сместа: 
LD50 (орална, плъх):> 2000 мг / кг телесно тегло 
LD50 (дермална, плъх):> 2000 мг / кг телесно тегло 
Дразнене на кожата (заек): Не е дразнещ 
Дразнене на очите (заек): Дразнещ 
Кожна сенсибилизация (морско свинче): Не е сенсибилизиращ 
 
11.3 Ефекти при възможните пътища на експозиция 
Поглъщане, вдишване, контакт с кожата и очите. 
 
11.4 Допълнителна информация 
Няма налична информация 
 

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
12.1. Токсичност:   
Силно токсичен за водните организми. 
 
Експериментални данни (смес) 
EC50 (48h) водни бълхи: 6.61 мг / л 
ErC50 (96h) водорасли: 73.96 мг / л (Subcapitata P.) 
LC50 (96h) пъстърва: 0.71 мг / л (D. rerio) 
 
12.2. Устойчивост и разградимост:  
Устойчивост: ниска устойчивост (Фолпет) 
Биоразграждане: Лесно биоразградим (Фолпет) 
 
12.3. Биоакумулираща способност:  
Коефициент на разпределение log Pow: 3 при 20 ° C (Фолпет) 
 
12.4. Преносимост в почвата:  
Средно мобилен Koc: 304 мл / г Фолпет 
 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB:  
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Не е класифициран като PBT и vPvB 
12.6. Други неблагоприятни ефекти 
Няма докладвани. 
 

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
13.1 Методи за третиране на отпадъци:  
Изхвърляне на продукта / опаковката: Измийте старателно контейнера, изпразнете промивните води в 
резервоара на пръскачката и изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. 
 
Изхвърляне в канализацията - релевантна информация: да не се изпуска в канализацията 
 

 РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО 
 
14.1 UN номер:     3077 
 
14.2 UN точното име на пратката:  Опасно за околната среда вещество, твърдо вещество, n.o.s. 

(съдържа фолпет)  
 
14.3 Клас на опасност при транспортиране: 9  Други опасни вещества и изделия. 
 
14.4 Опаковъчна група:  III 
 
14.5. Опасности за околната среда:  Морски замърсител   
     
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: Проверете специфичните местни разпоредби, 
които са  в сила. 
 

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
 
15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно 

безопасността, здравето и околната среда:  
 
Този лист за безопасност е изготвен в съответствие с Регламент на ЕО №. 1907/2006 и неговите 
актуализации: 
Приложимото релевантно национално законодателство, може да бъде намерено в националния лист за 
безопасност. 
 
15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес: Вижте раздели 7 и 8. 
 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Относно инструкциите за употреба, вижте етикета на продукта. 
Пълният текст на R- и Н фразите от раздел 3. 
 
R20 Вреден при вдишване. 
R36 Дразни очите. 
R40 Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект. 
R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. 
R50 Силно токсичен за водни организми. 
 
H317 Може да предизвика алергична реакция по кожата. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H332 Вреден при вдишване. 
H351 Предполага се, че причинява рак. 
H400 Силно токсичен за водните организми. 


