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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
CA Code (Nufarm) : 3518
Oracle Recipe Code (Nufarm) : 610000604
Item codes : 100011131; 100011132; 100011133
Postać produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : SARACEN MAX 80 WG
Type (Nufarm) : Country Specific
Country (Nufarm) : Polska

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowania profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Herbicyd

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Wytwórca
Nufarm S.A.S.
28 boulevard Zéphirin Camélinat
92230 Gennevilliers - France
T +330140855050 - F +330147922545
FDS@nufarm.com

Dystrybutor
Nufarm Polska Sp. z o.o.
ul. Grojecka 1/3
02-019 Warszawa - Poland
T (+ 48 ) 22 620 32 52 - F (+ 48) 22 654 07 97
msds@nufarm.com

 

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu pogotowia : Organisme Français INRS :   +33 1 45 42 59 59;  Nufarm S.A.S. :    +33 1 40 85 51 15

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu 
pogotowia

Komentarz

Polska Instytut Medycyny Pracy w 
Łodzi

 +48 42 657 99 00
+48 42 631 47 67

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Stwarzające zagrożenie dla środowiska 
wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1

H400 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska 
wodnegoo - zagrożenie przewlekłe, 
kategoria 1

H410 

Pełne brzmienie klas zagrożeń i zwrotów H: patrz sekcja 16

 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :

GHS09

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Składniki niebezpieczne : tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-

metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 - Zebrać wyciek.

mailto:FDS@nufarm.com
mailto:msds@nufarm.com
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P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub 
specjalnych odpadów, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub 
międzynarodowymi.

Zwroty EUH : EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 - Zawiera tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-
metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrożenia
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP]

tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-
triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu

(Numer CAS) 101200-48-0
(Numer WE) 401-190-1
(Numer indeksowy) 607-177-00-9

60 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

FLORASULAM (ISO) (Numer CAS) 145701-23-1
(Numer indeksowy) 613-230-00-7

20 Aquatic Chronic 1, H410

Sodium alkylnaphthalenesulphonate-formaldehyde 
condensate

(Numer CAS) 577773-56-9 2-6 Eye Irrit. 2, H319

Aromatic hydrocarbons, C10-13, reaction products with 
branched nonene, sulfonated, sodium salts

(Numer CAS) 1258274-08-6
(Numer WE) 800-660-7
(REACH-nr) 01-2119980591-31

<=4 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated (Numer CAS) 68512-34-5
(Numer WE) 614-547-3

1-5 Eye Irrit. 2, H319

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do 

swobodnego oddychania. W przypadku pojawienia się objawów oddechowych: Skontaktować 
się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 
wody/prysznicem. Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. 
Przepłukać usta wodą. Nie powodować wymiotów. Podawać duże ilości wody do picia.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Objawy/skutki narażenia : W przypadku spożycia dużych ilości: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, 

Letarg, zmieszanie, Śpiączka.
Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Brak dostępnej informacji.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze 
skórą

: W normalnych warunkach nieobecne.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z 
oczami

: W normalnych warunkach nieobecne.

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : W normalnych warunkach nieobecne.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana.
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Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie używać silnego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. Tlenek węgla. Ditlenek węgla. Tlenki azotu. 
Siarczek wodoru. Węglowodory fluorowane. Ditlenek siarki.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący aparat 

ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu.
Środki działania w przypadku uwolnienia pyłu : Przechowywać z dala od źródła zapłonu. Ryzyko wybuchu pyłów.

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych 

informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej".
Procedury awaryjne : Jeśli to konieczne, powiadomić właściwe władze lokalne.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Unikać uwolnienia do środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zebrać wyciek.
Metody usuwania skażenia : Zebrać produkt mechanicznie.
Inne informacje : Usuwać materiały lub pozostałości stałe w upoważnionym zakładzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony.

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Środki techniczne : Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Ciepło i źródła zapłonu : Chronić przed nieizolowanym płomieniem, gorącą powierzchnią oraz źródłem zapłonu.
Informacja na temat składowania mieszanego : Przechowywać z dala od produktów spożywczych i napojów, w tym również żywności dla 

zwierząt. Chronić przed dziećmi.
Miejsce przechowywania : Chronić przed dziećmi. Chronić przed ciepłem.
Szczególne przepisy dotyczące opakowania : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli

tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu (101200-48-0)
UE Uwagi 10 mg/m3 (8-hr TWA); (sulphonylureas)

DNEL : Systemic:  0.07 mg/kg bw/day (Tribenuron-methyl);  0.05 mg/kg bw/day (Florasulam)
PNEC : Aquatic environment; 0.1 ug/l (Tribenuron-methyl);  0.062 ug/l (Florasulam)

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli:

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

Osobiste wyposażenie ochronne:

Rękawice. Odzież ochronna. Okulary ochronne. Przy niewystarczającej wentylacji:używać sprzętu ochrony dró.
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Materiały na ubrania ochronne:

Nieprzemakalna odzież
 
Ochrona rąk:

Rękawice z kauczuku nitrylowego. Rękawice z kauczuku butylowego. Szczelne rękawice ochronne

Ochrona oczu:

Dobrze dopasowane okulary ochronne. W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca potencjalnego narażenia powinny się znajdować fontanny do 
przepłukiwania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa

Ochrona skóry i ciała:

Nosić odpowiednią odzież ochronną
 
Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku niewystarczającej wentylacji, nosić odpowiedni aparat oddechowy
 

   

Kontrola narażenia środowiska:

Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia : Ciało stałe

 

Wygląd : Granulat.
Barwa : jasnobrunatna. brunatna.

 

Zapach : Mild.
 

Próg zapachu : Brak danych
 

pH : 6,3
 

Roztwór pH stężenie : 1 %
Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : Brak danych

 

Temperatura topnienia : Brak danych
 

Temperatura krzepnięcia : Nie dotyczy
 

Temperatura wrzenia : Rozkład przed wrzeniem
 

Temperatura zapłonu : Nie dotyczy
 

Temperatura samozapłonu : > 400 °C Nie dotyczy
 

Temperatura rozkładu : Tribenuron-methyl : 137.5 ± 0.5 °C
 

Palność (ciała stałego, gazu) : Niepalny
 

Prężność par : Florasulam : 7.5 x 10E-2 Pa @ 25°C; Tribenuron-methyl : 5.33 x 10E-7 Pa @ 25°C
 

Gęstość względna pary w temp. 20  °C : Brak danych
 

Gęstość względna : Nie dotyczy
 

Gęstość : 0,63 - 0,66 g/cm³
Rozpuszczalność : Woda: Dające się rozproszyć

Aceton: 43,8 g/l (tribenuron-methyl)
 

Log Pow : Brak danych
 

Lepkość, kinematyczna : Nie dotyczy
 

Lepkość, dynamiczna : Brak danych
 

Właściwości wybuchowe : Produkt nie jest wybuchowy.
 

Właściwości utleniające : Materiał nie utleniający zgodnie z kryteriami UE.
 

Granica wybuchowości : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.
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10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia.

10.4. Warunki, których należy unikać
Żadne w zalecanych warunkach przechowywania i użytkowania (patrz sekcja 7). Może wydzielać niebezpieczne gazy podczas nagrzewania.

10.5. Materiały niezgodne
Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SARACEN MAX 80 WG 
LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg (metoda OECD 425)
LD50, skóra, szczur > 5000 (metoda OECD 402)
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 5,08 mg/l/4h (metoda OECD 403)

tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu (101200-48-0)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg (metoda OECD 401)
LD50, skóra, szczur > 5000 mg/kg (metoda OECD 402)
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 6,05 mg/l/4h (metoda OECD 403)

FLORASULAM (ISO) (145701-23-1)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg (metoda OECD 425)
LD50, skóra, szczur > 2000 mg/kg (metoda OECD 402)
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 5,09 mg/l/4h (metoda OECD 403)

Sodium alkylnaphthalenesulphonate-formaldehyde condensate (577773-56-9)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg

Aromatic hydrocarbons, C10-13, reaction products with branched nonene, sulfonated, sodium salts (1258274-08-6)
LD50 doustnie, szczur 2000 - 5000 mg/kg (metoda OECD 401)
LD50, skóra, szczur > 2000 mg/kg (metoda OECD 402)

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany
Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

pH: 6,3
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące 
na oczy

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)
pH: 6,3

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)

tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu (101200-48-0)
LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 300 mg/kg masy ciała/dzień Wpływ na czynności wątroby

FLORASULAM (ISO) (145701-23-1)
LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni) 500 mg/kg masy ciała/dzień (renal collecting duct hypertrophy)(EU method B).

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione)
 



SARACEN MAX 80 WG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830

Print date 06/03/2019 PL - pl 6/9
CA 3518

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekologia - ogólnie : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Ostra toksyczność dla środowiska wodnego : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Przewlekła toksyczność dla środowiska 
wodnego

: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

SARACEN MAX 80 WG 
LC50 96h ryby > 100 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)
EC50 48h skorupiaki > 100 mg/l
EC50 72h glony 22 µg/L Pseudokirchneriella subcapitata
ErC50 (inne rośliny wodne) 2,6 µg/L Lemna gibba; 7d
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla glonów 0,52 µg/L 7 d ( Lemna Gibba)
LD50, Pokarmową, Apis mellifera (pszczoła) > 111 µg/pszczoła (48 godziny)
LD50, Przez skórę, Apis mellifera (pszczoła) > 162 µg/pszczoła (48 godziny)

tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu (101200-48-0)
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb > 560 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
SARACEN MAX 80 WG 
Trwałość i zdolność do rozkładu Trudno ulegający biodegradacji.

tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu (101200-48-0)
Trwałość i zdolność do rozkładu Trudno ulegający biodegradacji.

FLORASULAM (ISO) (145701-23-1)
Trwałość i zdolność do rozkładu Trudno ulegający biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji
SARACEN MAX 80 WG 
Zdolność do bioakumulacji Brak bioakumulacji.

tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu (101200-48-0)
Log Kow log Kow = 2.3 @ pH 1.5;2.25 @ pH 4.0; 2.0 @ pH 5.0; 1.25 @ pH 6.0; -0.44 @ pH 7.0
Zdolność do bioakumulacji Brak bioakumulacji.

FLORASULAM (ISO) (145701-23-1)
BCF inne organizmy wodne 1 < 2,21
Log Kow 1.11 @  pH 3 & 25°C,  -1.10 @  pH 7 & 25°C,  log Kow = -1.79 @ pH 10.0 & 25°C
Zdolność do bioakumulacji Brak bioakumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

tribenuron metylu (ISO); 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu (101200-48-0)
Mobilność w glebie Tel. kom.

FLORASULAM (ISO) (145701-23-1)
Mobilność w glebie Tel. kom.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
SARACEN MAX 80 WG 
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów PBT rozporządzenia REACH, załącznik XIII
Substancja/mieszanina ta nie spełnia kryteriów vPvB rozporządzenia REACH, załącznik XIII

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Metody unieszkodliwiania odpadów : Usunąć zawartość/pojemnik zgodnie z zaleceniami upoważnionego centrum sortowania i 

zbiórki odpadów.
Kod europejskiego katalogu odpadów (LoW) : 02 01 08* - Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
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SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
14.1. Numer UN (numer ONZ)
3077 3077 3077
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU 
STAŁY I.N.O. (TRIBENURON-METHYL + 
FLORASULAM)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (TRIBENURON-
METHYL + FLORASULAM)

Environmentally hazardous substance, solid, 
n.o.s. (TRIBENURON-METHYL + 
FLORASULAM)

Opis dokumentu przewozowego
UN 3077 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY 
ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O. (TRIBENURON-
METHYL + FLORASULAM), 9, III, (-)

UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (TRIBENURON-
METHYL + FLORASULAM), 9, III, MARINE 
POLLUTANT

UN 3077 Environmentally hazardous 
substance, solid, n.o.s. (TRIBENURON-
METHYL + FLORASULAM), 9, III

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
9 9 9

 
14.4. Grupa pakowania
III III III
14.5. Zagrożenia dla środowiska
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Tak Produkt niebezpieczny dla środowiska : Tak

Ilości wyłączone : Tak
Produkt niebezpieczny dla środowiska : Tak

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

- Transport lądowy
Kod klasyfikacyjny (ADR) : M7 
Przepisy szczególne (ADR) : 274, 335, 375, 601
Ograniczone ilości (ADR) : 5kg
Ilości wyłączone (ADR) : E1
Instrukcje dotyczące opakowania (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Przepisy szczególne dotyczące opakowania 
(ADR)

: PP12, B3 

Specjalne przepisy związane z opakowaniem 
razem (ADR)

: MP10 

Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz 
pojemników na odpady luzem (ADR)

: T1, BK1, BK2, BK3

Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych 
cystern oraz pojemników na odpady luzem 
(ADR)

: TP33

Kod cysterny (ADR) : SGAV, LGBV
Pojazd do przewozu cystern : AT
Kategoria transportu (ADR) : 3
Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 
paczki (ADR)

: V13

Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 
produkty luzem (ADR)

: VC1, VC2 

Zalecenia specjalne dotyczące transportu – 
ładowania wyładowywania i obsługiwania (ADR)

: CV13

Numer rozpoznawczy zagrożenia (nr Kemlera) : 90 
Pomarańczowe tabliczki :

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele (ADR) : - 
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- transport morski
Przepisy szczególne (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969
Ograniczone ilości (IMDG) : 5 kg
Ilości wyłączone (IMDG) : E1
Instrukcje dotyczące opakowania  (IMDG) : P002, LP02
Przepisy szczególne dotyczące opakowania 
(IMDG)

: PP12

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC 
(IMDG)

: IBC08 

Przepisy szczególne IBC (IMDG) : B3
Instrukcje dotyczące cystern (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3 
Przepisy szczególne dot. zbiorników (IMDG) : TP33 
Nr EmS (Ogień) : F-A
Nr EmS (Rozlanie) : S-F
Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG) : A
Przechowywanie i postępowanie (IMDG) : SW23

- Transport lotniczy
Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty 
pasażerskie i towarowe (IATA)

: E1

Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i 
towarowych (IATA)

: Y956

Maksymalna ilość netto w przypadku 
ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i 
towarowych (IATE)

: 30kgG 

Instrukcje dot. opakowania dla samolotów 
pasażerskich i towarowych (IATA)

: 956

Maksymalna ilość netto w przypadku 
ograniczonej ilości dla samolotów pasażerskich i 
towarowych (IATE)

: 400kg

Instrukcje dot. opakowania wyłącznie dla 
samolotów towarowych (IATA)

: 956

Maksymalna ilość netto wyłącznie dla 
samolotów towarowych (IATA)

: 400kg

Przepisy szczególne (IATA) : A97, A158, A179, A197
Kod ERG (IATA) : 9L

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH

 

Seveso Informacja : Seveso category(Dir. 2012/18/EU): dangerous for the environment.

15.1.2. Przepisy krajowe

Polska
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Rekomendacje polskich regulacji : Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U.2004.11.94) z późn. zm. Ustawa z 
dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.2013.0.455) z późn. zm. Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów 
mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U.2002.99.896) z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 
79/117/EWG i 91/414/EWG z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 547/2011 z 
dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony 
roślin z późn. zm. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 
listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie (Dz.U.2014.0.1789). Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. 
UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 r.) z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
(Dz.U.UE seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r.) z późn. zm. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322) z późn. zm. (tekst jednolity 
Dz.U.2015.0.1203). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005.259.2173). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.2005.11.86) 
z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) z 
późn. zm. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
(Dz.U.2011.227.1367) z późn. zm. Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w 
Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U.2015.0.882). Oświadczenie Rządowe z dnia 12 
czerwca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego 
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o 
międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. 
(Dz.U.2015.0.1726).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego
 

SEKCJA 16: Inne informacje

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnegoo - zagrożenie przewlekłe, kategoria 1
Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 2
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2
Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 Działa drażniąco na oczy.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

NUFARM SDS TEMPLATE

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego 
nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu.


