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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 
 

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на 
фирмата/предприятието 
 
1.1.Наименование на веществото /сместа:  
Търговско наименование: Tрибе 75 ВГ/Tрину 75 ВГ/Тенурон 75 ВГ 
 
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение:  
Употреба на сместа: Хербицид за употреба в селското стопанство. 
 
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
Sharda Cropchem Ltd. 
(позната преди като Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) 
Domnic Holm 
29th Road, Bandra (West) Mumbai – 400050, India 
Tel: + 91 22 6678 2800 
Fax: + 91 22 6678 2828 
e-mail: regn@shardaintl.com 
 
1.4. Телефонен номер при спешни случаи 
Телефон за 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:  
2.1.1. Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: 
Skin sens. 1 – H317 
Eye irrit. 2 – H319 
Aquatic Acute 1  - H400 
Aquatic Chronic  1  - H410 

 
2.2. Елементи на етикета:  
   GHS07         GHS09                                            

          
 
Сигнална дума: Внимание 
Предупреждения за опасност:  
H317 Може да предизвика алергична реакция по кожата 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите  
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H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
EUH 401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се 
спазват инструкциите за употреба 
 
Препоръки за безопасност:  
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила. 
P 305+351+338 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.  
P391 Съберете разлятото. 
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното 
законодателство. 
Допълнително етикетиране: 
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата 
опаковка. ( Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна 
защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на 
ферми или пътища). 
SPo 2 Цялото защитно облекло да се изпере след употреба. 
SPe 3  Да се осигури нетретирана буферна зона от 10 м до повърхностни води с цел 
опазване на водните организми, които не са обект на третиране.  
SPe 3  Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи с цел 
опазване на неприцелните растения които не са обект на третиране. 
РАЗДЕЛ 3. Състав /информация за съставките  

3.1 Вещества: неприложимо 
3.2. Смеси: Опасни вещества и концентрацията им в сместа: 

 
Химическо 
наименование 

CAS №  % т/т Класифициране 
в съответствие с 
Регламент ЕС 
1272/2008 
Категория за 
опасност 

Класифициране в 
съответствие с 
Регламент ЕС 
1272/200 
Н фрази 

Трибенурон 
метил 

101200-48-0 75 Skin sens. 1                      
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H317 
H400 
H410 

 
Пълният текст на H- фразите виж в раздел 16 
 
РАЗДЕЛ 4. Мерки за оказване на първа помощ. 
 
4.1 Описание на мерките за първа помощ: 
Общи съвети: Винаги носете оригиналния контейнер на продукта, етикета и 
информационния лист за безопасност, когато се обаждате на спешна помощ или 
посещавате лекар за лечение. 
Вдишване: Преместете експонираното лице на чист въздух.  
При контакт с кожата: Измийте с вода. 
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При контакт с очите: Незабавно измийте обилно с вода, също и под клепачите в 
продължение на най-малко 15 минути. 
При поглъщане: Изплакнете устата с вода и 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 
Съвет за лекаря: Симптоматично лечение. 
 
РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки 
 
5.1 Средства за гасене на пожар 
Подходящи средства за гасене на пожар: Воден спрей (да не се разпръсква), сух 
гасителен прах, пяна, въглероден диоксид. 
 
5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Опасни продукти от горенето: При горене може да се отдели въглероден моноксид, 
серен диоксид и азотни оксиди. 
 
5.3 Съвети за пожарникарите. Специални предпазни мерки за пожарникарите:  
Носете автономен дихателен апарат и специално защитно облекло. 
 
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 носи защита за дихателните пътища. Носете защитни 
средства за очите, ръцете и пълна защита на тялото. 
Проветрете помещението, след това. Съберете разлива, за да се избегне освобождаване 
в околната среда. Информирайте властите. 
 
Процедури при спешни случаи: Евакуирайте зоната в случай на спешност. 
 
За лицата, отговорни за спешни случаи: 
В зависимост от риска, да се носи плътна, дълга престилка и ботуши или подходящо 
химически защитно облекло. Облеклото трябва да е за защита от прах. 
Да се носят защитни средства за дихателните пътища. Носете очила със странични 
защита. Винаги използвайте ръкавици. 
 
6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:  
Да се избегне замърсяването с прах или / и да се съберат промивните води. Да не се 
допуска изпускане в околната среда. Да се информират компетентните органи в случай 
на изпускане. 
 
6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: 
Незабавно почистете разлива, като внимателно изметете мястото на разлива. Съберете 
разлятото количество в ясно обозначен контейнер със систематично описание на 
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съдържанието му. Предайте го на съответните органи за обезвреждане. Внимателно 
измийте района веднага след премахване на разлива. 
 
6.4 Позоваване на други раздели 
За обезвреждане на разлива виж раздел 13.  
За предпазни мерки виж раздел 8. 
 
РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение. 
 
7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: 
Мерките за защита на околната среда: Да не се допуска образуване на прах. Да се 
избягва попадане на оттока във водни потоци. 
 
Съвети за обща професионална хигиена:  
По време на работа да не се яде, пие или пуши.  
Измийте ръцете си след употреба.  
Свалете замърсеното облекло и предпазни средства преди влизане в местата за хранене. 
Цялото защитно облекло да се изпере старателно след употреба. 
 
7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  
Технически мерки и условия за съхранение:  
Да се съхранява в оригиналната опаковка, плътно затворен и на сухо, хладно и добре 
вентилирано място.  
Да се съхранява в подходящ склад за пестициди.  
Да се съхранява далече от храни и напитки за хора и животни. 
 
Допълнителна информация за условията на съхранение  
Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Измийте старателно контейнера, 
излейте промивните води в резервоара на пръскачката и ги изхвърлете по безопасен 
начин. 
 
7.3 Специфична крайна употреба (и): хербицид. 
 
РАЗДЕЛ 8. Контрол при експозицията и лични предпазни средства. 
 
8.1 Параметри на контрол: 
Не съдържа вещества с гранични стойности на експозиция във въздуха на работната 
среда в съответствие с Наредба 13 / 2003 г. 
 
8.2 Контрол на експозицията: 
Предпазни мерки: Приоритетните технически мерки. 
Предпазване на дихателните пътища: Филтри за частици P2 или P3, цветен код бял, 
ако е необходимо. 
Защита на ръцете: Да се носят предпазни ръкавици от нитрил. 
Защита на очите: Да се носят предпазни очила (в съответствие с европейски стандарт 
EN 166) 
 
РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства. 
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9.1 Информация относно основните физични и химични свойства 
 
Физично състояние: Водоразтворими гранули 
Цвят: Бледо жълт 
Мирис:  Слаб мирис 
рН: 6-7 
Плътност в насипно състояние: 0.755 g/ml 
Точка на топене / Точка на 
замръзване: Няма данни 

Запалимост: Не е запалим 
Температура на самозапалване: Не е самозапалим 
Температура на разпадане: Няма данни 
Експлозивни свойства: Не е експлозивен 
Оксидиращи свойства: Не е оксидиращ 
 
РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивоспособност 
 
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 директна слънчева 
светлина. 
 
10.5 Несъвместими материали: Няма известни. 
 
10.6 Опасни продукти на разпадане: Не са известни опасни продукти от разпадането. 
 
РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация. 
 
11.1 Информация за токсикологичните ефекти: 
Може да предизвика алергични реакции при контакт с кожата. 
 
11.2 Релевантни токсикологични свойства 
Данни за веществото: 
LD50 (орална, плъх):   >5000 мг / т.м. кг . 
LD50 (дермална, плъх):  > 5000 мг / т.м. кг 
LC50 (инхалаторна, плъх):  5.6 мг / л въздух  
Дразнене на кожата (заек):   Не е дразнещ 
Дразнене на очите (заек):   Не е дразнещ 
Кожна сенсибилизация (морско свинче): Сенсибилизиращ 
Мутагенност:    Няма ефекти 
Репродуктивна токсичност:  Няма ефекти 
Канцерогенност:    Няма ефекти 
Тератогенност:    Няма ефекти 
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11.2 Ефекти при възможните пътища на експозиция:  
Вдишване, контакт с кожата и очите. 
 
11.3 Друга информация 
Няма налични данни. 
 
РАЗДЕЛ 12. Екологична информация. 
 
12.1. Токсичност:   
Силно токсичен за водните организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни 
ефекти във водната среда. 
Данни за веществото: 
LC50 (48h) Daphnia magna:  >100 mg/L 
EC50 (96h) водорасли: <1 mg/L 
LC50 (96h) пъстърва: >100 mg/L 
 
12.2. Устойчивост и разградимост:  
Биоразградимост:   Не е лесно биоразградим  
 
12.3. Биоакумулираща способност:  
Коефициент на разпределение октанол/вода Log Pow: 2.6 
 
12.4. Преносимост в почвата: Потенциално преносим в алкални почви. 
 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB: Не е класифициран като PBT и vPvB. 
 
12.6. Други неблагоприятни ефекти: Няма съобщени такива. 
 
РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане  на отпадъците. 
 
13.1 Методи за третиране на отпадъци:  
Подходящи методи за третиране на продукта / опаковка:  
Измийте старателно контейнера, излейте промивните води в резервоара на пръскачката 
и го изхвърлете по безопасен начин в съответствие с местните разпоредби. 
Да не се изпуска в канализацията. 
 
РАЗДЕЛ 14. Информация за транспортиране. 
 
14.1 UN номер: 3077 
 
14.2 UN точното име на пратката: Опасна за околната среда субстанция, твърдо 
вещество N.O.S. (съдържа трибенурон метил) 
 
14.3 Клас на опасност при транспортиране: 9 
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14.4 Опаковъчна група: ІІІ 
 
14.5. Опасности за околната среда: Морски замърсител 
 
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:  
 
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.  
15.1.Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство 
относно безопасността, здравето и околната среда:  
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с Регламент (ЕС) No. 
1907/2006 и 1272/2008, последно актуализиран. 
Съответното приложимо национално законодателство, може да се намери в националния 
ИЛБ. 
15.2.Оценка на безопасност на химичното вещество или смес:  
Оценка на химическата безопасност: Обърнете се към раздели 7 и 8 за съответната 
консултация. 
 
16. Друга информация 
 
Относно инструкциите за употреба вижте етикета. 
Пълен текст на класификация, предоставена в раздели 2 и 3 е даден по-долу за 
справка 
 
H317 Може да предизвика алергична реакция по кожата. 
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. 
H400 Силно тoксичен за водните организми 
H410 Силно тoксичен за водните организми, с дълготраен ефект 
 
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. 
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна 
маска за лице. 
 


