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Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma 

SANMITE® 20% WP 1 2011. február 15. 
 
 

 
BIZTONSÁGI ADATLAP 

(a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. 
módosított rendelete szerint) 

 
 

 
 
1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
 
1.1  Termékazonosító:     
Kereskedelmi név: SANMITE® 20% WP 
Egyéb megnevezések: Pyridaben 20% WP 
    Poseidon® 
A készítmény típusa: 200 g/kg nedvesíthető por (WP, wettable powder)  
   
1.2  Az anyag vagy keverék felhasználása (ill. ellenjavallt felhasználása):  
Funkció:  Növényvédőszer, inszekticid/akaricid (atkaölő) 
 
1.3 Forgalmazó:   ARYSTA LifeScience Magyarország Kft. 
          1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 
     Tel: (36-1)-335-2100 

Fax: : (36-1)-335-2103 
     info@arysta-agro.hu   www.arystalifescience.hu 
 Vészhelyzet információ:  Tel: (36-1)-335-2100 
 
1.4 Gyártó és a Biztonsági adatlap kibocsátója:   

Gyártó: Nissan Chemical Industries 
Kowa Hitotsubashi Building, 7-1, 3-chome, Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054 

 Japan 
Kapcsolattartó: Mr. Toshiaki Sato 
Tel: +81-(0)-3-3296-8151, Fax: +81-(0)-3-3296-8016 
A biztonsági adatlap kibocsátója: Nissan Chemical Europe S.A.R.L. 
Parc d’affaires de Crecy 2 rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d’or, France 
Kapcsolattartó: Mr. Tomoya Kakimoto 
Tel: +33 (0)4 37 64 40 20,  Fax: +33 (0)4 37 64 68 74 
 

1.5 Sürgősségi telefon:  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat:  
H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: 06-80-201-199 

 
2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 

 
2.1       Az anyag vagy keverék osztályozása: 

Keverékek (osztályozás a 1999/45 EK direktíva és a hazai szabályozás alapján) 
Fizikai és kémiai veszélyek:   
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Egészségügyi veszélyek:  
Környezeti veszélyek: (A veszély jellege és a megfelelő R mondat) 

2.2 Címkézési elemek (címkézés a 1999/45/EK rendelet alapján):  
 Lásd a 2.1 pontot. 

 Veszélyjel: 
 

               
            Xn 

Xn Ártalmas 
   Xi Irritatív 
   N A környezetre veszélyes 
 
 R-mondatok: R20 Belélegezve ártalmas 
   R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 
   R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben  
    hosszan tartó károsodást okozhat 
 
 S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
   S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
   S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő 
   S35 Az anyagot és edényzetét megfelelő (biztonságos) módon  
    ártalmatlanítani kell 
   S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni 
   S57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell 
    használni. 
 SP mondatok: 
  

2.3 Egyéb veszélyek:  
A készítmény sem PBT-nek (perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyag), sem vPvB-nek (nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag) nem minősül. 
 
3 ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

 
Anyag vagy keverék: Keverék 
 
Kémiai összetétel:  
Piridaben      20,0 tömeg%  
Egyéb inert összetevők     80,0 tömeg% 
 
 
3.1 Kémiai adatok: 

A formuláció típusa: 
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Hatóanyagnév 

 
EC szám CAS 

szám 
Osztályozás 
67/548/EK 

Osztályozás 
1272/2008 (EK) 

Koncentráció 
(%, g/lit.) 

Piridaben  96489-
71-3 

T: Toxikus,  
N: A 

környezetre 
veszélyes, 
R23, R25, 

R50/53 
Xn, R20/22, 

stb. 

Acute Tox 3 (Akut 
toxicitás 3. 
kategória) 

Aquatic Acute 1 
(Akut vízi toxicitás 

1. kategória) 
Aquatic Chronic 1, 

(Krónikus vízi 
toxicitás, 1. 

kategória) H301, 
H331, H410 

  

  
Kódszám:  NC-129 
Kémiai név (CA):  4-kloro-2-(1,1-dimetiletil)-5-[[[4-(1,1-dimetiletil)fenil]metil]tio]-

3(2H)-piridazinon 
Kémiai név (IUPAC): 2-terc-butil-5-(4-terc-butilbenziltio)-4-kloropiridazin-3(2H)-on 
REACH reg. szám: nincs megadva 
EINECS vagy ELINC szám: EC No. 405-700-3 
 
Az  itt szereplő R mondatok teljes szövegét ld. a 16. fejezetben! 
 
4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
 
4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: 

Általánosságban: 
Belégzést követően: Légzészavarok esetén a sérültet friss levegőre kell vinni. 

Ha nincs légzés, a sérültet szájból-szájba (vagy 
mesterségesen) kell lélegeztetni. A test lehűlésének 
megakadályozása érdekében be kell takarni, és nyugalmi 
testhelyzetet kell biztosítani számára. Kérjen sürgős 
orvosi segítséget. 

 
Szemmel történő érintkezés után: Azonnal kezdje el, és 15 percig folytassa a szem folyó 

vízzel történő öblítését. Forduljon orvoshoz.  
 
Bőrrel történő érintkezés után: Távolítsa el a szennyezett ruházatot, cipőt és zoknit az 

érintett területről. Azonnal öblítse le folyó vízzel. A bőrt 
mossa le alaposan vízzel és szappannal. Az irritáció tartós 
fennállása esetén forduljon orvoshoz. 

 
Lenyelést követően: Hánytatni tilos. A szájat vízzel ki kell öblíteni. Szájon 

keresztül semmit ne próbáljon beadni az öntudatlan 
betegnek. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

 
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: 
Mostanáig embereken semmiféle tünet jelentkezését nem figyelték meg.  
 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:  
A páciens tüneteinek megfelelő kezelés a kezelőorvos döntése alapján. Specifikus antidotum nem 
ismert. 
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5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
5.1 Oltóanyagok: 
Megfelelő oltóanyagok:  Víz, hab, száraz por vagy széndioxid. 
 
Oltóanyagok, amelyek biztonsági okokból  
nem használhatók:  Nagynyomású vízsugár. 
 
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 
Hő hatására bomlástermékként széndioxid, szénmonoxid, hidrogénklorid, valamint nitrogén- és 
kénoxidok szabadulhatnak fel. 
 
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: 
Tűz, illetve robbanás bekövetkezése esetén a füst belélegzését kerülni kell. Használjon zárt rendszerű 
légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.  
 
A készítményt tartalmazó tartályokat távolítsa el a tűz közeléből, vagy más módon, víz segítségével 
biztosítsa ezek hűtését, hogy megakadályozza a hő hatására fellépő nyomásemelkedést. 
 
6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és eljárások vészhelyzetben: 
Viseljen megfelelő védőruházatot, cipőt, kesztyűt és szemüveget. Kerülje a véletlenszerűen kijutott 
készítménnyel vagy szennyezett felületekkel való érintkezést.  A véletlenszerűen kijutott készítmény 
eltávolítása során enni, inni vagy dohányozni tilos. 
 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Az illetéktelen személyeket, gyermekeket és állatokat tartsa távol az érintett területtől.  El kell kerülni, 
hogy a véletlenszerűen kijutott készítmény a csatornahálózatba vagy vízfolyásokba kerüljön. 
 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
Gondosan seperje össze és szedje fel a kiömlött anyagot egy inert abszorbens anyag (homok, 
vermikulit vagy fűrészpor), és helyezze egy ártalmatlanításra alkalmas, zárt tartályba (hordóba).  
Távolítsa el (a nagy mennyiségeket) szippantókocsi segítségével.  Ne kavarja fel a port.  Az érintett 
területet mosószeres vízzel mossa fel. 
 
6.4 Hivatkozások egyéb fejezetekre:  
Az egyéni védőfelszerelést lásd a 8. pontban. 
A hulladék ártalmatlanítását lásd a 13. pontban.  
 
7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
A fel nem bontott csomagok/tartályok kezelése során specifikus óvintézkedésekre nincs szükség.  A 
port ne lélegezze be.  A készítmény bőrrel való érintkezését vagy szembe jutását kerülni kell.  A 
tartályokat védeni kell a fizikai sérüléstől.  A készítmény kezelése során viseljen megfelelő 
védőruházatot, cipőt, kesztyűt és szemüveget.  A munka során enni, inni és dohányozni tilos.  El kell 
kerülni, hogy a véletlenszerűen kijutott készítmény a csatornahálózatba vagy vízfolyásokba kerüljön. 
 
7.2 Biztonságos tárolás feltételei (az esetleges összeférhetetlenséggel együtt): 
A készítményt eredeti, felcímkézett tartályában, szorosan lezárva kell tartani.  Tárolás hűvös, száraz 
helyen, közvetlen napfénytől védve.   Gyermekektől elzárva tartandó.  Ételektől, italoktól, valamint 
állati takarmánytól elkülönítve tárolandó. 
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7.3 Meghatározott végfelhasználás: 
A készítmény kizárólag növényvédelmi célra használható. 
 
8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE – EGYÉNI VÉDELEM 
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek: 
Expozíciós határértékek (DNEL, PNEC,  
származtatott hatásmentes szint,  
becsült hatásmentes koncentráció): Nem meghatározott. 
 
8.2 Az expozíció ellenőrzése:  
Az expozíció ellenőrzése 
   Foglalkozásegészségügyi expozíció kontrollja 
 Általános eljárás: 

Légzésvédelem: Porvédő gázálarc/maszk 
A kéz védelme: Vegyi anyagoknak ellenálló kesztyű, gumikesztyű 
A szem védelme: Védőszemüveg  
A bőr védelme: Nem áteresztő anyagú ruházat; védőkesztyű, kötény vagy 
 PVC-csizma 
 

8.3 A környezeti expozíció ellenőrzése: 
A véletlenszerűen kijutott készítmény a csatornahálózatba vagy vízfolyásokba nem kerülhet. 
 
9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
9.1 Alapvető fizikai és kémiai információk: 

Megjelenés:  Sárgásfehér por 
Szag:     Szagtalan 
pH-érték:    5,8 (1 vegyes%-os szuszpenzió) 
Olvadáspont/olvadási tartomány: Nincs adat. 
Forráspont/forrástartomány C: Nem alkalmazható, mivel a készítmény normál 

környezeti hőmérsékleten szilárd halmazállapotú. 
Lobbanáspont C: Nem alkalmazható, mivel a készítmény normál 

környezeti hőmérsékleten szilárd halmazállapotú. 
Tűzveszélyesség:   Nem tűzveszélyes. 

 Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes. 
Oxidáló tulajdonságok:    Nem oxidáló. 
Gőznyomás:    < 1 x 10-5 Pa  52,7 C-on (piridaben) 
Sűrűség:    0,60 g/ml (térfogatsűrűség) 
Relatív sűrűség: 
Oldhatóság: 
- vízben:    vízoldékony 
- szerves oldószerben: 
Megoszlási együttható  n-octanol/víz: 6,37  23 C–on (piridaben) 
Öngyulladási hőmérséklet:  Nincs adat. 
Bomlási hőmérséklet:   Nincs adat. 
Viszkozitás:    Nem alkalmazható, mivel a készítmény normál  

      környezeti hőmérsékleten szilárd halmazállapotú. 
Relatív gőzsűrűség (levegő = 1):  Nem alkalmazható, mivel a készítmény normál  

      környezeti hőmérsékleten szilárd halmazállapotú. 
Párolgási együttható:   Nem alkalmazható, mivel a készítmény normál  

      környezeti hőmérsékleten szilárd halmazállapotú. 
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9.2 Egyéb adat: 
Egyéb adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
10   STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
10.1 Reakciókészség: 
Erős bázisokkal, savakkal vagy erősen oxidáló ágensekkel – például klorátokkal, nitrátokkal, 
peroxidokkal - reakcióba léphet. 
 
10.2 Kémiai stabilitás: 
Normál környezeti tárolási körülmények között stabil. 
 
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: 
Veszélyes reakciók bekövetkezésére nem kell számítani. 
 
10.4 Kerülendő körülmények: 
A magas hőmérsékletet kerülni kell.  A készítményt óvni kell a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól, 
hőforrásoktól és nedvességtől. 
 
10.5 Kerülendő anyagok: 
Erős bázisokkal, savakkal vagy erősen oxidáló ágensekkel – például klorátokkal, nitrátokkal, 
peroxidokkal - reakcióba léphet. 
 
10.6 Veszélyes bomlástermékek: 
Normál tárolási körülmények és felhasználás mellett veszélyes bomlástermékek képződésére nem kell 
számítani.  A hő hatására bekövetkező bomlás során szénmonoxid, kénoxidok és halogénezett 
vegyületek jönnek létre. 
 
11   TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 
Készítmény 
11.1 Akut toxicitás: 

Orális LD50 patkányon (H/N):  3.350/3.020 mg/kg 
Dermális LD50 patkányon:   > 2.000 mg/kg 
Belégzés LC50 (4 h) patkány (H/N) 1,68/1,44 mg/L 
Bőrirritáció (nyúl):   nem irritatív hatású 
Szemirritáció (nyúl):   nem irritatív hatású 
Bőrérzékenység (tengerimalac):  szenzitizáló hatású 
 

11.2 Szubkrónikus toxicitás: 
 
Az alábbiakban a piridaben hatóanyagra vonatkozó adatokat adjuk meg 
 
Toxikokinetika, metabolizmus és eloszlás: A test valamennyi szövetében eloszlik, de 

akkumulálódásra nem hajlamos. Kiterjedten 
metabolizálódik, és sehol nem haladja meg a bejutott 
dózis 5%-át. 

Rövidtávú orális toxicitás (90 nap): NOEL (patkány, H/N) 2,30/2,64 mg/kg/nap 
Rövidtávú orális toxicitás (1 év): NOEL (kutya)  1,0 mg/kg/nap 
Rövidtávú orális toxicitás (21 nap): NOEL (patkány) 100 mg/kg/nap 
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11.3 Krónikus toxicitás:  
 Krónikus toxicitás (1,5 év):  NOEL (egér)  0,81/0,91 mg/kg/nap 
 Karcinogén hatás (2 év):  NOEL (patkány H/N)   1,1/1,5 mg/kg/nap. Nem 
         karcinogén hatású. 

Teratogén hatás:   NOEL (patkány) 13 mg/kg/nap. Nem  
        teratogén hatású 
Reprodukció (fejlődés és termékenység):NOEL (patkány) 2,02 mg/kg/nap   
        (Kétgenerációs vizsgálat) A 
        reprodukcióra nincs hatással. 
Mutagén hatás:    Nem mutagén  (In vitro és in vivo  
        vizsgálatokban negatív) 

11.4 Egyéb toxikológiai adatok: 
 
12     ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 
12.1 Ökológiai toxicitás: 
Készítmény 
 Toxicitás vízi szervezetekre (akut és krónikus): 

Hal   Akut LC50 (96 ó, szivárványos pisztráng): 54,0 g/L 
   Krónikus NOEC: 
Vízibolha (Daphnia) Akut EC50 (48 ó, Daphnia magna):  4,85 g/L 
   Krónikus NOEC: 
Méhek (Apis mellifera) Oral LD50:     10,2 g/méh 

Kontakt LD50:     17,6 g/méh 
 

Az alábbiakban a piridaben hatóanyagra vonatkozó adatokat adjuk meg 
Alga    Akut ECr50 (96 ó, S. capricomutum):  > 1 mg/L 
   Krónikus NORC: 
Vízi növények  Akut EC50 (7 d): 
Szárazföldi szervezetek:  
Madarak  Akut LD50: (Colinus virginianus)  > 2.250 mg/kg 
 (Anas platyrhynchos, Vadkacsa) > 2.500 mg/kg 
   Short-term LC50: 
   Reprodukció NOEC: 

 Földigiliszta  Akut LD50 (14 nap, Eisenia foetida)  38 ppm (mg/kg  
          száraz talaj) 
    Krónikus LD50: 
 Talajban lévő mikroorganizmusok: 6 kg /ha esetén nincs tűrésen kívül eső, elfogadhatatlan 
      hatása 
 Szennyvízkezelés:  Nincs gátló hatása. 
 
12.2 Perzisztencia és lebomlás: 
Készítmény 
 A készítményre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
Az alábbiakban a piridaben hatóanyagra vonatkozó adatokat adjuk meg 
 A piridaben vízben hidrolitikusan stabil, de fény hatására könnyen bomlik. 
 Hidrolízis (20 C) :  25 C-on 30 napig stabil (pH 5, 7 és 9) 
 Vízben végbemenő fotolízis (25 C): DT50  5,3 perc 25 C-on (pH 7, xenon ívlámpa) 
Bomlás talajban (szántóföld):   DT50  4-146 nap  
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Azonnali biológiai lebonthatóság:  Nincs azonnali biológiai lebonthatóság 
 
12.3 Bioakkumulációs képesség: 
Készítmény 
 A készítményre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
Az alábbiakban a piridaben hatóanyagra vonatkozó adatokat adjuk meg 
Az anyag bomláshajlama és BCF-értéke (biokoncentrációs tényező) alapján csekély annak a 
lehetősége, hogy a hatóanyag akkumulálódik a biótában és végighalad a táplálékláncon. 
 Megoszlási együttható (n-oktanol / víz): log Pow   6,37 
 Biokoncentráció    BCF (szivárványos pisztráng) 342-439 
 
12.4 Mobilitás a talajban: 
Készítmény 
 A készítményre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
Az alábbiakban a piridaben hatóanyagra vonatkozó adatokat adjuk meg 
 A piridaben ismereteink szerint nem szivárog be a talajvízbe. 
 Adszorpció/deszorpció: piridaben  Kf

abs
oc : 34900-2150000 (immobilis osztály) 

 
12.5 PBT és a vPvB értékelés eredménye: 
Készítmény 
 A készítményre vonatkozóan információk nem állnak rendelkezésre, de a 
hatóanyaggal kapcsolatos adatok alapján a készítmény sem PBT-(perzisztens, bioakkumulatív és 
toxikus), sem vPvB- (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív) anyagnak nem minősül. 
 
Az alábbiakban a piridaben hatóanyagra vonatkozó adatokat adjuk meg 
 A hatóanyag talajban mérhető DT50-értéke és BCF-értéke alapján a készítmény sem 
PBT-(perzisztens, bioakkumulatív és toxikus), sem vPvB- (nagyon perzisztens és nagyon 
bioakkumulatív) anyagnak nem minősül. 
 
12.6 Egyéb káros hatások:  
Nem ismertek. 
 
13   AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 
 
13.1 A készítmény ártalmatlanítása: 
 Az ártalmatlanításra szánt hulladékkal ne szennyezze a vizet, a takarmányt vagy a magvakat. 
 

TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA: 
Azokat a készítmény használata során keletkező hulladékokat, amelyek nem használhatók fel, 
illetve kémiai úton nem újrafeldolgozhatók, peszticid-hulladékok számára létesített 
szemétlerakóhelyen kell elhelyezni, vagy szemétégető üzemben el kell égetni a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 
 
EDÉNYZET (TARTÁLY) ÁRTALMATLANÍTÁSA: 
Teljesen ürítse ki az edényt úgy, hogy a még odatapadt részecskéket is fellazítja rázogatással 
és az edény oldalainak és aljának ütögetésével.  A tartályt ne használja fel újra.   Háromszor 
öblítse ki, majd lyukassza ki és ártalmatlanítsa égetéssel a vonatkozó szabályoknak 
megfelelően. 
Mosáshoz használt anyagok: 
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13.2 A veszélyes növényvédő szer göngyölegek kezelésére vonatkozó felhasználói kötelezettségek 
betartása mellett a hulladékbegyűjtést és hulladékkezelést a CSEBER Kft.-n keresztül 
intézzük. 

 
14   A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 
 
14.1 UN szám:  
 3077 
 
14.2 Megfelelő szállítási név:  
 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (pyridaben) 
 [Környezetre veszélyes anyag, szilárd, egyéb módon nem meghatározott (piridaben)] 
 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
 9-es osztály 
 
14.4 Csomagolási csoport 
 III-as csomagolási csoport 
 
14.5 Környezeti veszélyek 
 A tengervíz szennyezésére vonatkozó címke A tengervizet szennyezi 
 
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 
 Különleges óvintézkedések nincsenek. 
 
14.7 Ömlesztett szállítás a MARPOL73/78  II. mellékletében és az IBC-szabályzatban foglaltaknak 

megfelelően 
 Ömlesztett szállítás nem javasolt. 
 
14.8 Kiegészítő információk 
 

Szabályozás RID/ADR 
(földi) 

IMDG 
(tengeri) 

ICAO/IATA 
(légi) 

UN szám 3077 3077 3077 
Osztály 9 9 9 
Speciális pont/kód    
Csomagolási csoport III III III 
Környezetvédelmi osztály     
Tengervízszennyező 
(igen/nem) 

 Igen  

Megfelelő szállítási név Environmentally 
hazardous substance, 

solid, n.o.s. 
(pyridaben) 

[Környezetre 
veszélyes anyag, 

szilárd, egyéb módon 
nem meghatározott 

(piridaben)] 

Environmentally 
hazardous substance, 

solid, n.o.s. 
(pyridaben) 

[Környezetre 
veszélyes anyag, 

szilárd, egyéb módon 
nem meghatározott 

(piridaben)] 

Environmentally 
hazardous 

substance, solid, 
n.o.s. (pyridaben) 

[Környezetre 
veszélyes anyag, 

szilárd, egyéb 
módon nem 

meghatározott 
(piridaben)] 

Megjegyzés    
IMDG 
Ems:    F-A, S-F 
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Veszélyjelző címke:  Vegyes 
Tengervíz-szennyező hatást jelző címke: A tengervizet szennyezi 
 
ADN/ADNR 
UN szám:   3077 
Osztály:   9 
Csomagolási csoport:  III 
Megfelelő szállítási név: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (pyridaben) 
    [Környezetre veszélyes anyag, szilárd, egyéb módon nem  
    meghatározott (piridaben)] 
 
 
15    A SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok:  
 EU  
 A címkézés a 67/548/EK, a 2003/82/EK és a 1999/45/EK módosított direktíva és a hazai 

szabályozás szerint történt. 
Hivatkozás a hatályos biztonsági, egészségi és környezetvédelmi Közösségi szabályozásra: A 
készítmény a növényvédőszerekre vonatkozó EU Irányelv(ek) vagy szabályozás(ok) hatálya 
alá esik, mivel a termék a növényvédőszerek csoportjába tartozik. 
 
A készítményre vonatkozó helyi szabályozás: 
Egyéb előírások: Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében meg kell 
felelni az 1999/45/EK direktíva 10. cikk 12. pontjában előírtaknak. 
 
JAPÁN 
A peszticidként történő alkalmazásra szánt készítmény a mezőgazdasági vegyszerek 
szabályozásáról szóló törvény hatálya alá esik. A mérgező és káros hatású anyagok 
szabályozásáról szóló törvény a termékre vonatkozóan nem rendelkezik. 
 
További információk 
WHO szerinti besorolás:  III (enyhén veszélyes) 
 

15.2 Kémiai biztonság értékelése: 
Erre a termékre vonatkozóan még nem végezték el a kémiai biztonság értékelését. 
 
16 EGYÉB ADATOK 
 
A 2. és 3. pontban említett, vonatkozó figyelmeztető mondatok, óvintézkedésre vonatkozó mondatok, 
veszélyt jelző piktogramok és figyelmeztetésre vonatkozó mondatok szövege: 
 
H-mondatok : H301 Lenyelve mérgező. 
   H331 Belélegezve mérgező. 
   H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
   H410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 
 
R-mondatok:  R20 Belélegezve ártalmas. 
   R23 Belélegezve mérgező. 
   R25 Lenyelve mérgező. 
   R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 
    lehet) 
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   R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan 
    tartó károsodást okozhat. 
 
S-mondatok:  S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
   S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 
   S24 Bőrrel érintkezve mérgező. 
   S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. 
   S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni 
   S57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell  
    használni. 
 
16.1 A 3. fejezetben szereplő R mondatok szövege: 

 
Jelen Anyagbiztonsági Adatlap az 1907/2006/EK rendeletet módosító 453/2010/EU Bizottsági 
rendelet alapján készült. 
Jelen MSDS kiegészíti a technikai adatlapokat, de azokat nem helyettesíti. A termékről itt 
szereplő információk jelenlegi, a kiadás időpontjában rendelkezésre álló ismereteinken 
alapulnak, melyeket legjobb tudomásunk szerint pontosak. 
Ugyanakkor a Nissan Chemical Industries Ltd. sem kifejezett, sem ráutaló formában nem 
vállal szavatosságot az itt megadott információkra, azok kereskedelmi forgalmazhatóságára 
vonatkozóan, és nem vonható felelősségre az ezek használatából eredő károkért. A felhasználó 
felelőssége, hogy meggyőződjön arról, hogy az itt megadott információk megfelelnek-e  
konkrét felhasználási céljaiknak. 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét az esetleges kockázatokra, amennyiben a terméket nem az 
előírásoknak megfelelő céllal használják. 
A felhasználónak ismernie kell, és be kell tartania a termék használatára vonatkozó összes 
előírást. 
A felhasználó kizárólagos felelőssége meggyőződni arról, hogy a termékre vonatkozó 
felhasználási útmutató megfelelő és teljes. 
Az összes szabályozás említésének fő célja, hogy segítse a felhasználót, hogy 
alkalmazkodhasson a felelősségi körébe tartozó előírásokhoz. A felsorolás nem tekinthető 
teljesnek. A felhasználónak meg kell bizonyosodnia, hogy a leírás szerint nincs egyéb 
kötelezettsége a termék speciális alkalmazása esetén. 

  
 
 
 
                                                                                                                                                            

   


