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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: Boravi 50 WG
· Numer według CAS: 732-11-6

· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
· Sektor zastosowań Rolnictwo
· Zastosowanie substancji / preparatu Środek owadobójczy

· 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road
Spencers Wood
Reading
Berkshire
England
RG7 1NT
Tel +44 0 1582 280390

· Komórka udzielająca informacji: sds@gowanco.com
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Chemtrec Telefon alarmowy 24 - Godziny: (Londyn) +44 870 820 0418

Poza Londynem: +1 703 527-3887

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS06 czaszka i skrzyżowane piszczele

Acute Tox. 3 H301 Działa toksycznie po połknięciu.

GHS08 zagrożenie dla zdrowia

Repr. 2 H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
STOT SE 1 H370 Powoduje uszkodzenie narządów.

GHS09 środowisko

Aquatic Acute 1 H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Aquatic Chronic 1 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

(ciąg dalszy na stronie 2)
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· Piktogramy określające rodzaj zagrożenia


GHS06


GHS08


GHS09

· Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo

· Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

· Zwroty wskazujące środki ostrożności
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/

lekarzem.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
P330 Wypłukać usta.
P308+P311 W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /

międzynarodowymi.
· Dane dodatkowe:
EUH401 Aby uniknąć ryzyka dla zdrowia ludzi i środowiska, postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania.
SP1 Nie zanieczyszczaj wody produktem ani jego pojemnikiem.

Nie czyścić sprzętu do aplikacji w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikaj zanieczyszczenia poprzez odpływy z podwórek i dróg.

· 2.3 Inne zagrożenia
· Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

· 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
· Opis:
Podane są tylko tożsamości aktywnego składnika (składników) i wszelkich niebezpiecznych składników
obojętnych.

· Składniki niebezpieczne:
CAS: 732-11-6
EINECS: 211-987-4 Acute Tox. 3, H301;Repr. 2, H361f; STOT SE 1, H370;Aquatic Acute

1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;Acute Tox. 4, H332

50,00%

(ciąg dalszy na stronie 3)
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CAS: 68081-81-2
EINECS: 268-356-1

Benzenesulfonic acid,mono-C10-16-alkyl, sodium salts
Eye Dam. 1, H318;Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315

<3,00%

CAS: 24938-91-8 Tridecyl alcohol ethoxylate
Eye Dam. 1, H318;Acute Tox. 4, H302

<3,00%

CAS: 68411-30-3
EINECS: 270-115-0

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts
Eye Dam. 1, H318;Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic
Chronic 3, H412

<3,00%

· Wskazówki dodatkowe:
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne:
Zasadniczo w przypadku wątpliwości lub utrzymywania się objawów należy zawsze wezwać lekarza.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawaj nic doustnie.

· Po wdychaniu:
Wyprowadzić pacjenta na świeże powietrze, ogrzać i odpocząć. Jeśli oddychanie jest nieregularne lub
zatrzymane, zastosować sztuczne oddychanie i zwrócić się o pomoc lekarską.

· Po styczności ze skórą:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i dokładnie umyć skórę mydłem i wodą lub uznanym środkiem czyszczącym.

· Po styczności z okiem:
Umyj dokładnie miękką, czystą wodą, trzymając powieki
Bez względu na stan początkowy należy skontaktować się z okulistą, w szczególności jeśli występuje
jakiekolwiek zaczerwienienie, ból lub zaburzenia widzenia, z podaniem etykiety.

· Po przełknięciu:
Nic nie podawaj ustnie.
W przypadku połknięcia, jeśli ilość jest niewielka (nie więcej niż jeden łyk), przepłucz usta wodą i skonsultuj się
z lekarzem w spoczynku. Nie wywoływać wymiotów.
W razie przypadkowego połknięcia wezwać lekarza, aby w razie potrzeby ocenił stosowność monitorowania i
dalszego leczenia w szpitalu. Pokaż etykietę.

· 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

· 5.1 Środki gaśnicze
· Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.

· 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Tlenki azotu (NOx)
Dwutlenek węgla (CO2)
Tlenek węgla (CO)

· 5.3 Informacje dla straży pożarnej
· Specjalne wyposażenie ochronne: Założyć urządzenie ochrony dróg oddechowych.

PL

(ciąg dalszy na stronie 4)
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SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

· 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Trzymaj niepotrzebne osoby z dala i izoluj obszar zagrożenia. Nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej opisany
w rozdziale 8.

· 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.
W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

· 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Czyść najlepiej detergentem, nie używaj rozpuszczalników.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

· 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Po każdym użyciu umyj ręce.
Zdjąć i uprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
· Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:
Stosować w dobrze wentylowanym dostęp areas.
Prevent przez osoby nieupoważnione.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
· Składowanie:

· Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:
Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.

· Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie składować w styczności ze środkami spożywczymi.
· Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

· Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

· 8.1 Parametry dotyczące kontroli
· Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod
kątem warunków miejsca pracy.
· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

· 8.2 Kontrola narażenia
· Osobiste wyposażenie ochronne:

· Ogólne środki ochrony i higieny:
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.

· Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od
powietrza otoczenia.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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· Ochrona rąk:

Rękawice ochronne

W przypadku kontaktu z długotrwałym lub wielokrotnym użyciem odpowiednich rękawic odpornych na
chemikalia zgodnie z normą EN374.

Rękawice ochronne należy dobierać odpowiednio do miejsca pracy: inne chemikalia, z którymi można się
obchodzić, wymagania fizyczne (cięcie, przebicie, ciepło), wymagana sprawność manualna.

Rodzaj zalecanych rękawic:
- Neoprene ® (polichloropren)
- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen-izopren)
· Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i
zmienia się od producenta do producenta.

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

· Ochrona oczu:

Okulary ochronne

· Ochrona ciała:
Używać osobistego wyposażenia ochronnego zgodnie z czystą i właściwie utrzymaną dyrektywą 89/686 /
EWG. Sprzęt ochrony osobistej przechowywać w czystym miejscu, z dala od miejsca pracy. Podczas pracy
nie jeść, nie pić i nie palić. Zdjąć i uprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane

· Wygląd:
· Forma: Granulat do dyspergowania w wodzie
· Kolor: Brązowy

· Zapach: Charakterystyczny
· Próg zapachu: Nieokreślone.

· Wartość pH: 6 - 9

· Zmiana stanu
· Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie jest określony.
· Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: Nie jest określony.

· Temperatura zapłonu: Nie nadający się do zastosowania.

· Temperatura rozkładu: Nieokreślone.

· Temperatura samozapłonu: Produkt nie jest samozapalny.

· Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.
(ciąg dalszy na stronie 6)
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· Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
· Dolna: Nieokreślone.
· Górna: Nieokreślone.

· Prężność par: Nie nadający się do zastosowania.

· Gęstość w 20 °C: 0,502 - 0,566 g/cm3

· Gęstość względna Nieokreślone.
· Gęstość par Nie nadający się do zastosowania.
· Szybkość parowania Nie nadający się do zastosowania.

· Rozpuszczalność w/ mieszalność z
· Woda: Dyspergujący.

· Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nieokreślone.

· Lepkość:
· Dynamiczna: Nie nadający się do zastosowania.
· Kinetyczna: Nie nadający się do zastosowania.

· 9.2 Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

· 10.1 Reaktywność Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z zasadami
· 10.2 Stabilność chemiczna Stabilny w normalnych warunkach
· 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
· 10.4 Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.5 Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Gazy nitrozowe
Tlenek węgla
Dwutlenek węgla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
· Toksyczność ostra
Działa toksycznie po połknięciu.
· Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:

Ustne LD50 377 mg/kg (rat)
LD50 275 mg/kg (rat)

Skórne LD50 >2.000 mg/kg (rat)
· Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:

· Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Rakotwórczość W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(ciąg dalszy na stronie 7)
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· Szkodliwe działanie na rozrodczość
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
Powoduje uszkodzenie narządów.

· Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczność
Kategoria 1 ostrej toksyczności substancji:
FOSMET (ISO) (nr CAS 732-11-6): Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Kategoria przewlekła substancji 1:
FOSMET (ISO) (nr CAS 732-11-6): Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany.

Mieszanina

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany.
Należy unikać wszelkich wycieków do kanalizacji lub cieków wodnych.

Toksyczność ostra dla ryb: Bardzo toksyczny i nie ulega łatwo biodegradacji.
LC50 = 360 mcg produktu / L (Oncorhynchus mykiss) / Czas ekspozycji: 96 h
Toksyczność ostra dla skorupiaków: Bardzo toksyczny i niełatwo ulega biodegradacji.
EC50 = 4,04 mcg produktu / L (Daphnia magna) / Czas ekspozycji: 48 godz
Toksyczność ostra dla glonów: Działa toksycznie i nie ulega łatwemu rozkładowi.
CbE50 = 52,8 mg produktu / L (P. subcapitata) / Czas ekspozycji: 72 godz
· Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych
· 12.4 Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych

· Skutki ekotoksyczne:
· Uwaga: Bardzo trujący dla ryb.

· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 2 (samookreślenie): szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu się minimalnych ilości do podłoża.
W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu.
bardzo trujący dla organizmów wodnych

· 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
· PBT: Nie nadający się do zastosowania.
· vPvB: Nie nadający się do zastosowania.

· 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.
Gospodarowanie odpadami musi przebiegać bez narażania zdrowia ludzkiego i bez szkody dla środowiska, w

(ciąg dalszy na stronie 8)
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szczególności bez ryzyka dla wody, powietrza, gleby, flory i fauny.

Przetwarzaj lub usuwaj zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej za pośrednictwem certyfikowanego
odbiorcy lub firmy. Nie zanieczyszczaj ziemi ani wody odpadami, nie wyrzucaj ich do środowiska.

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Całkowicie opróżnij pojemnik. Zachowaj etykiety na pojemniku. Prześlij do zatwierdzonej utylizacji.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

· 14.1 Numer UN
· ADR, IMDG, IATA 2783

· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR 2783 PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY

STAŁY (fosmet (PN)), ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU
· IMDG, IATA 2783 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID,

TOXIC (phosmet (iso))

· 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

· ADR, IMDG


· Klasa 6.1 materiały trujące
· Nalepka 6.1

· IATA


· Class 6.1 materiały trujące
· Label 6.1

· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Zagrożenia dla środowiska: Produkt zawiera materiały zagrażające środowisku:
fosmet (PN)

· Zanieczyszczenia morskie: Tak
Symbol (ryby i drzewa)

· Szczególne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)

· 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: materiały trujące
· Liczba Kemlera: 60
· Numer EMS: F-A,S-A

· 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadający się do zastosowania.

(ciąg dalszy na stronie 9)
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· Transport/ dalsze informacje:

· ADR
· Ilości wyłączone (EQ): E1
· Ilości ograniczone (LQ) LQ27
· Kategoria transportowa 3
· Kodów zakazu przewozu przez tunele E

· UN "Model Regulation": UN 2783 PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY
STAŁY (FOSMET (PN)), 6.1, III, ZAGRAŻAJĄCY
ŚRODOWISKU

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

· 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

· Rady 2012/18/UE
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I żaden ze składników nie znajduje się na liście
· Kategorię Seveso
H2 OSTRO TOKSYCZNE
E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego

· Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym
ryzyku
50 t

· Ilości progowe (w tonach) wiążące się z zastosowaniem wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku
200 t

· 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Odnośne zwroty
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

· Wydział sporządzający wykaz danych: Łańcuch dostaw
· Partner dla kontaktów: sds@gowanco.com

· Skróty i akronimy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(ciąg dalszy na stronie 10)
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IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Toksyczność ostra – Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2
Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1
Repr. 2: Działanie szkodliwe na rozrodczość – Kategoria 2
STOT SE 1: Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) – Kategoria 1
Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska odnego – Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1
Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 3

· * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL


