
ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
ШАВИТ 25 ЕК

1. Установяване на веществото, приготовление и на фирмата/предприятието
Търговско име: Шавит 25 ЕК
Химично наименование на β-(4-хлорофенокси)-α(1,1-диметилетил)
химичните съставки: -1Н-1,2,4-триазол-1-етанол.
Химична формула: Триадименол: C14H18CIN3O2
Категорен номер на ЕС: N-метил-2-пиролидон: 606-021-00-7
Код №: R-7879.GDPD
Производител: Мактешим Кемикъл Уъркс АД

ПК 60, Беер Шева 84100, Израел
Факс: ++927-8-6296848-(364).

Телефон за спешни случаи: +972-3-6106666

2. Състав/информация за компонентите
Вещество/приготовление :Приготовление
Информация за опасните съставки
Общо наименование       CAS No       % EC No Символ R-фрази
Триадименол       55219-65-3    250г/л  - - -
N-метил-2-пиролидон    872-50-4       ок. 400г/л 212-828-1 Xi R36/38

3. Рисково определяне
Рискове за човешкото Вреден при поглъщане.
здраве: Дразни очите.
Рискове за околната среда: Токсичен за водните организми, може да причини

дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната
среда.

4. Мерки за първа помощ

Ефекти и симптоми
Контакт с очите Зачервяване, сълзене
Мерки за първа помощ
Вдишване Преместете пострадалият на чист въздух. Консултирайте се

с лекар в случай на оплакване.
Поглъщане Предизвикайте повръщане. Никога не давайте нищо през

устата на човек изпаднал в безсъзнание. Измийте устата с
вода. Консултирайте се с лекар.

Контакт с кожата Премахнете замърсеното облекло. Измийте с обилно
количество вода и сапун. Консултирайте се с лекар в случай
на оплакване.

Контакт с очите Измийте с обилно количество вода в продължение на
минимум 15 минути. Ако болката се запази, консултирайте
се с очен лекар.

Към лекаря Няма специфичен антидот. Третирайте симптоматично и
чрез укрепваща терапия. Про поглъщане направете
стомашна промивка и дайте активен въглен.



5. Мерки в случай на пожар

Средства за гасене
Подходящи водна струя, мъгла или пяна
Специални процедури при
гасене на пожари: Гасете пожара от защитно разтояние. Съберете

водата за по-късното й изхвърляне.
Опасни топлинни CO, CO2, NOx, HCl и хлориди
продукти при разлагането:
Зашита на пожарникарите: носете подходящо защитно облекло и самостоятелен

апарат за дишане.

6. Мерки при инцидентни разливи
Лични предпазни мерки: Носете подходящо защитно облекло.
Предпазни мерки за околната
среда: Изхвърляйте продукта и неговата опаковка на места

за опасни или специални отпадъци, в съответствое с
националните и местни разпоредби. Ако продуктът
замърси водна повърхност съобщете на съответните
власти.

Методи за почистване: В случай на малък разлив: Абсорбирайте с пясък или
друг инертен материал. Избягвайте замърсяване на
оконата среда.
В случай на голям разлив: Съберете колкото е
възможно повече от продукта.  Подсушете разлива с
инертен или непромукаем материал като пясък или
глина за по-късното му изхвърляне.

7. Действие и съхранение
Действие Да не се вдишват парите. Избягвайте контакт с

кожата и очите.
Съхранение Дръжте продукта заключен. Дръжте опаковката

плътно затворена. Съхранявайте в оригиналната
опаковка на хладно,  добре вентилирано място
(<500С)

Опаковачни материални
Подходящи Метални бидони облицовани с епокси смола.

КОЕКС полиетиленово бутилки.

8. Мерки за безопасност/Лична защита
Индустриални мерки Складове съхраняващи или използващи този

материал трябва да са снабдени с течност за
промиване на очите и душ.

Хигиенни мерки Измийте добре ръцете след употреба. Изперете
отделно работното облекло.

Трудови граници на излагане
Общо наименование Триадименол
TLV (USA) Не е установен.



Общо наименование N-метил-2-пиролидон
TLV (USA) Не е установено.
Лична предпазна екипировка
Дихателна система По време на приложението на продукта носете

подходяща екипировка за дихателна защита.
Кожа и тяло Носете подходящо защитно облекло и химично

устойчиви обувки.
Ръце Носете подходящи ръкавици.
Очи Предпазни очила и маска.

9. Физични и химични свойства
Физично състояние Течност
Цвят жълто – кафяв, бистър
Мирис Характерна миризма.
Молекулно тегло Триадименол: 295.8
Точка на топене Триадименол: 110.5 – 126.50С
Парно налягане Триадименол: 5.6x10-7 Pa при 250С

 2.8x10-7 Pa при 200С
Специфично тегло(H2O=1) 1.077-1.088
Разтворимост във вода Триадименол: 73.1 г/л при 200С
Коефициен на октанол/ Триадименол: log Pow = 3.2
водното разпределение
pH 6.10 (1% разтвор)
Точка за запалване 1180С
Експлозионни свойства Не е експлозивен
Ниски експлозионни граници N-метил-2-пиролидон: 1.3%
Високо експлозионни граници N-метил-2-пиролидон: 9.5%

10. Устойчивост и реактивност
Стабилност Стабилен при нормални условия.
Условия за избягване Да се паси от (слънчева) светлина, открит огън и

отоплитекни уреди. Разлага се при топлина.
Материали за избягване Избягвайте контакт с: силни киселини и силни

основи
Опасни реакции Не настъпва опасна полимеризация.
Опасни топлинни продукти CO, CO2, NOx, HCl и хлориди
при разлагането

11. Токсикологична информация

Приготовление

Остра орална токсичност ЛД50 = 1483 мг/кг (плъх)
Остра дермална токсичност ЛД50 > 2000 мг/кг (заек)
Остра инхалационна токсичност ЛС50 > 5.3 мг/кг, 4 часа (плъх)
Кожно дразнение Не дразни кожата (заек)
Очно дразнение Драни очите (заек)
Сенситизация Не е сенситизатор (морско свинче)

Общо наименование Триадименол



Карценогенност Не е карценогенен
Мутагенност Не е мутагенен
Възпроизводителна токсичност Не е ембриотоксичен (експерименти с животни).

12. Екологична информация
Подвижност Триадименол: неподвижен (почва)
Запазване/разлагане Време на полуразпад (t1/2) 112-472 дни
Екотоксичност Риби: ЛС50=3.47 мг/л, 96 часа (дъгова пъстърва)

Daphnia: ЕС50 = 8.50 мг/л 48 часа
Водорасли: ЕbC50 = 15.8 мг/л; ErC50 = 160 мг/л

13. Споразумения за изхвърляне
Методи на изхвърляне Изхвърляйте според местните разпоредби.

14. Транспортна информация
Международни транспортни изисквания
ООН номер UN 3082
Земен транспорт (шосе/железници)
Означение  за транспорт  Субстанция опасна за околната среда,

течност N.O.S. (235 Триадименол)
ADR/RID клас 9
Група на опаковане  III
Вътрешни водни пътища
Море
Означение  за транспорт Субстанция опасна за околната среда,

течност N.O.S. (235 Триадименол)
IMDG Клас 9
Група на опаковане III
Въздух
Означения за транспорт  Субстанция опасна за околната среда,

течност N.O.S. (235 Триадименол)
Национални транспортни изисквания
Никакви допълнителни транспортни изисквания не са известни на снабдителите

15. Информация за регистрационните власти
Класификация Този продукт е временно етикиран от снабдителя и в

съгласие със споразумението за доставка на ЕС
властите  (Директиви 67/548 ЕЕС, 1999/45 ЕС)

Символ(и) Xn, N
R - фрази R22 – Вреден при поглъщане.

R36– Дразни очите.
R 51/53 – токсичен за водните организми, може да
причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във
водна среда.

S-фрази S 02 – Дръжте далеч от деца.
S 13 – Дръжте далеч от храна, напитки и фуражи.
S  20/21  –  По време на работа да не се яде,  пие или
пуши.
S 25 – Избягвайте контакт с очите.



S 26 – В случай на контакт с очите, изплакнете
веднага с обилно количество вода и се консултирайте
с лекар.
S 36 – Носете подходящо защитно облекло.
S 46 – При поглъщане се консултирайте с лекар и му
покажете опаковката или етикета.
S 61 – Избягвайте разливи в околната среда.
Позовавайте се на специалните инструкции/Листове
за безопасно приложение.

Съдържание: 250 г/л Триадименол
Приблизително 400 г/л N-метил-2-пиролидон

16. Друга информация

Препоръчителна употреба Фунгицид
Текст на R-фразите в т.2
R 36/38 – дразни очите и кожата.

Информацията, която се съдържа в Листа за безопасност, е вярна доколкото ни е
известно към датата на издаване. Предназначена е като ръководство за безопасна
употреба, работа, изхвърляне и пренасяне и не е предназначен като гаранция или като
спецификация. Информацията се отнася само до съответния продукт и не е подходяща
за комбинации с други материали или процеси, различни от тези, които са специфично
описани тук.
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