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Представител на производителя за България: Кемтура Нидерландс Б.В., ЕИК: BG 121820401 

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

1.1. Идентификатори на продукта 

Търговско наименование :  ДИМИЛИН 48 СК 

1.2. Подходящи идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват 

Употреба на  :  Инсектицид, акарицид 
веществото/сместа  

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 

Производител : Chemtura Manufacturing UK Limited 
 Tenax Road, Trafford Park 

Manchester 
United Kingdom 
M17 1WT 

Обслужване на клиенти : +44 161 875 3800 

Изготвен от: Product Safety Department 
(US) +1 866-430-2775 
 
Допълнителна информация за информационния лист за безопасност: 
MSDQRequest@chemtura.com 

1.4. Телефонен номер при спешни случаи 

Телефонен номер при +44 (0) 208 762 8322 
спешни случаи: За допълнителни телефонни номера при спешни случаи вижте раздел 16 

на Информационния лист за безопасност  
 

2. Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Класификация (67/548/EEC, 1999/45/EEC) 
Опасен за околната среда R50/53: Силно токсичен за водни организми, може да причини 

дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 

 

2.2. Елементи на етикета 

Етикетиране съгласно Директиви на ЕК (1999/45/EC) 
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Символи за опасност :  
Опасен за околната среда 

R-фрази : R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини 
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. 

S-фрази : S57 Да се използва подходящ съд, за да се избегне 
замърсяване на околната среда.  

 : S60 Този материал и опаковките от него да се унищожават 
като опасни отпадъци. 

2.3. Други опасности 
Няма налична информация 

 

3. Състав/информация за съставките 

3.1. Смеси 

Естество на химикала:  Инсектицид 
Смес 

 
Опасни съставки 

Химическо име CAS-номер 
EC-номер 

Регистрационен 
номер 

Класификация 
(67/548/EEC) 

Класификация 
(РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

1272/2008) 

Концентрация 
[%] 

Дифлубензурон 35367-38-5 
252-529-3 

N; R50/53 Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

48 

етандиол 107-21-1 
203-473-3 

Xn; R22 Acute Tox. 4; H302 <10 

натриев 
диизопропилнафталин 
сулфонат 

1322-93-6 
215-343-3 

Xn; R22 
Xi; R36/37 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 

<10 

За пълния текст на R-фразите, споменати в тази точка, виж раздел 16. 
За пълния текст на H-фразите, споменати в тази точка, виж раздел 16. 

4. Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. 
При необходимост дайте кислород или изкуствено обдишване.  
При значителна експозиция потърсете медицинска помощ. 

При контакт с кожата: При попадане върху облеклото свалете замърсеното облекло. 
Отмийте с топла вода и сапун. 
При дразнене на кожата потърсете медицинска консултация/помощ. 
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 Замърсеното облекло да се изпира преди повторна употреба. 
Замърсените обувки да се унищожат. 

При контакт с очите: Изплакнете старателно очите с много вола, също и под клепачите. 
Ако симптомите не преминат, повикайте лекар. 

При поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане. 
Изплакнете устата с вода. 
Ако симптомите не преминат, повикайте лекар или се обадете 
незабавно на Центъра за контрол на отравянията. 

 Не давайте нищо през устата, ако пострадалият е в безсъзнание. 
  

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известно време симптоми и ефекти  

Симптоми: : Проникването на този продукт в тялото може да доведе до образуване 
на метахемоглубин, който при достатъчно високи концентрации 
причинява цианоза. 

Рискове : Метахемоглубинемия 

4.3. Указание за необходимостта от  неотложни медицински грижи и специално лечение 

 

Лечение: Процедурите за първа помощ следва да се определят в консултация с 
лекар специалист по хигиена на труда. 

 

5. Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства 

Подходящи  : Пожарогасителни средства – големи пожари 
пожарогасителни средства Алкохол-устойчива пяна 
 (при малки пожари) 

Въглероден диоксид (CO2) 
 Сух химикал 
 Водна струя 
  
Неподходящи  : Силна водна струя 
пожарогасителни средства  

 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 

Специфични опасности  : Няма налична информация. 
при пожарогасене  
 

5.3. Съвети за пожарникарите  

Специални предпазни  : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. 
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средства за пожарникарите Огнеупорен работен комбинезон. 
Пълен комплект за защита срещу химикали 

Допълнителна информация  : Използвайте водна струя за да охладите неотворените контейнери. 
Не допускайте водата от гасенето да замърси повърхностни водни 
басейни или подземната водна система.  
Стандартна процедура при горене на химикали. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 

Лични предпазни мерки  : Евакуирайте персонала на безопасно място. 
Носете подходящо предпазно облекло, ръкавици и средства за защита 
на очите/лицето. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда 

Предпазни мерки за : Не позволявайте неконтролирано  изпускане в околната среда. 
опазване на околната  среда Не изливайте в повърхностни води или канализационната система. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 

Методи за почистване : Окопайте. 
Ограничете разлива, попийте с негорящ абсорбиращ материал (напр. 
пясък, пръст, диатомит, вермикулит) и пренесете в контейнер за 
унищожаване съгласно  местните/националните разпоредби  (вж. 
раздел 13). 
Големи разливи да се събират механично (с изпомпване) за 
обезвреждане.   

  Съхранявайте в подходящи затворени контейнери за обезвреждане. 

6.4. Препратки към други раздели 

Пазете в правилно етикетирани контейнери. Водата от измиването да се обезврежда като отпадна вода. 

 

7. Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа 

Указания за безопасна  : Работете с продукта само след като сте прочели и разбрали указанията 
работа  за безопасност. 

Контейнерите да се носят и отварят внимателно. 
  Да се избягва контакт с кожата, очите и облеклото. 

Да се работи само при достатъчна вентилация/лично предпазно 
оборудване. 

  В зоната за приложение да не се пуши, яде и пие. 
  Измивайте се старателно след работа. 
  Дръжте контейнерите добре затворени. 

е в приложените информационни листове за безопасност. 
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7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости 

Изисквания към складовите : Съхранявайте в здраво затворени контейнери, на сухо, хладно и добре 
помещения и контейнерите  проветрявано място.  

Дръжте в добре затворени контейнери. 
 
Друга информация : Стабилен при нормална температура и налягане. 

   

7.3. Специфични крайни употреби 

Специфична употреба  : Инсектицид  

 

8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства 

8.1. Параметри за контрол 
 

Компоненти CAS номер Стойност Параметри за 
контрол 

Нова 
информация 

Основание 

етан-1,2-диол 107-21-1 TWA 20 ppm   
52 mg/m3  

2000-06-16 2000/39/EC   

  STEL 40 ppm   
104 mg/m3 

2000-06-16 2000/39/EC   

  TWA 20 ppm   
52 mg/m3  

2002-08-26 LU OEL 

  STEL 40 ppm   
104 mg/m3 

2002-08-26 LU OEL 

 

8.2. Контрол на експозицията 

Технически мерки  
Използвайте механична вентилация за общ контрол на помещението. 
Засмуканият въздух да се пречиства с одобрено оборудване преди връщането му в работното 
помещение. 
Погрижете се устройствата за промиване на очите и душовете да са близо до работното място. 

Лични предпазни средства 
Защита на дихателните  : В случай на образуване на пари използвайте дихателна маска с  
пътища  одобрен филтър. 

Дихателна маска с газов филтър (EN 141) 
Защита на ръцете : Устойчиви на химикали предпазни ръкавици 

Защита на очите : Защитни очила със странични щитове 
или 
Плътно прилепващи защитни очила 

Защита на кожата и тялото : Облекло с дълги ръкави и крачоли. 
Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 
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Изхвърлете замърсените обувки. 
За защита от пръски при наливане: 
Гумени или пластмасови ботуши 
Гумена или пластмасова престилка 

Хигиенни мерки : Да се работи в съответствие с добрата практика за индустриална хигиена 
и безопасност. 
Носете подходящи ръкавици и защитни средства за очите/лицето. 
Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. 
Не вдишвайте аерозола. 
Осигурете достатъчна вентилация, особено в затворени помещения. 
При работа да не се яде, пуши или пие. 
Измивайте се старателно след работа. 
Дръжте отделно работното облекло.) 
Свалете и изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 
Замърсеното работно облекло да не се изнася извън работното място. 

Контрол на експозицията на околната среда 

Общи указания : Да не се допуска неконтролирано изпускане в околната среда. 
Да не се излива в повърхностни води или канализационната система. 

 

9. Физични и химични свойства 

9.1. Информация за основните физични и химични свойства 

Външен вид : течност 

Цвят : опушен 

Мирис : слаб 
Праг на мириса : Няма налична информация 
Точка на запалване : не е определена  

Температура на запалване : Няма налична информация  

Долна граница на експлозия : Няма налична информация 

Горна граница на експлозия : Няма налична информация 

Запалимост (твърдо  : Няма налична информация 
вещество, газ) 
Температура на  : Няма налична информация 
самозапалване 
pH : 7,1 

1% разтвор 
 
Температура/диапазон  : 100 ОС 
на кипене 
 
Налягане на парите : Няма налична информация 
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Плътност : 1,2  g/cm3 
 
Разтворимост във вода : образува дисперсия 
Коефициент на разделяне : Няма налична информация 
n-октанол/вода 
 
Разтворимост в други : Няма налична информация  
разтворители 
 
Вискозитет, динамичен : 150  mPa.s при 20 OC  
 
Относителна плътност : Няма налична информация 
на изпаренията 
 
Скорост на изпаряване : Няма налична информация 

 

9.2. Друга информация 
 

 

10. Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност 

Не са известни опасни реакции при условия на нормална употреба. 

10.2. Химична стабилност 

Стабилен при нормални условия. 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Опасни реакции : Не настъпва опасна полимеризация. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Условия, които трябва да  : Екстремални температури и пряка слънчева светлина. 

се избягват 

10.5. Несъвместими материали 

Материали, които трябва  : Силни киселини и основи.  
да се избягват Силни оксидиращи агенти 

10.6. Опасни продукти от разпада 

Опасни продукти от  : Въглероден оксид 
разпада Въглероден диоксид (CO2) 

Азотни оксиди (NOx) 
 Водородни халиди 
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11. Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност 

Остра орална токсичност  : LD50: > 5.000 mg/kg  
Биологичен вид: плъх 

Остра орална токсичност  
Дифлубензурон : LD50: > 4.640 mg/kg  
  Биологичен вид: плъх 
 
етандиол : LD50:  4.700 mg/kg  

 Биологичен вид: плъх 

 

натриел диизопротилнафталин-  : LD50: < 2.000 mg/kg  
сулфонат  Биологичен вид: плъх 
 

Остра инхалационна токсичност  : LC50: > 2,88 mg/l  
 Експозиция: 4 часа 
 Биологичен вид: плъх 

Остра инхалационна токсичност  : LC50: > 2,49 mg/l  
Дифлубензурон Експозиция: 4 часа 

 Биологичен вид: плъх 
 

Остра дермална токсичност  : LD50: > 2.000 mg/kg  
 Биологичен вид: плъх 

Остра дермална токсичност     
Дифлубензурон : LD50: > 10.000 mg/kg  
  Биологичен вид: плъх 
 
етандиол : LD50:  10.670 mg/kg  

 Биологичен вид: заек 
 
Корозивност / дразнене на кожата 

Дразнене на кожата : Биологичен вид: заек 
 Резултат: Не дразни кожата 

Дразнене на кожата  
Дифлубензурон : Биологичен вид: заек 

Резултат: не дразни кожата 
Метод: OECD Test Guideline 404 
Експозиция: 4 часа 
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Сериозно увреждане/дразнене на очите 

Дразнене на очите : Биологичен вид: заек 
Резултата: Слабо дразнене 
Класификация: Не дразни очите 

Дразнене на очите  
Дифлубензурон : Биологичен вид: заек 
  Резултат: Не дразни очите 
  

 
  

натриев  : Резултат: Дразни очите 
диизопротилнафталинсулфонат : LD50: < 2.000 mg/kg  

  

 
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата 

Сенсибилизация : Биологичен вид: морско свинче 
Резултат: Не предизвика сенсибилизация при лабораторни животни 

 
Сенсибилизация 
Дифлубензурон : Тест на Бюлер 
  Биологичен вид: морско свинче  
 Класификация: Не причинява сенсибилизация при лабораторни 

животни 
 
Генотоксичност in vivo 
Дифлубензурон : Микронуклеарен тест 

Биологичен вид: мишки 
резултата: отрицателен 

 
Мутагенност на зародишни клетки 
Забележки 
Дифлубензурон : Тестовете при животни не показаха мутагенни ефекти. 

 
Канцерогенност 
Забележки 
Дифлубензурон : Тестовете при животни не показаха канцерогенни ефекти. 

 
Тератогенност 
Забележки 
Дифлубензурон : Няма ефект върху или посредством лактацията. 
  Няма репродуктивна токсичност. 
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Системна отрова за определен орган – еднократна експозиция 
натриев Начин на експозиция: вдишване 
диизопропилнафталинсулфонат Таргетни органи: Дихателна система 

Забележки: Може да причини дразнене на дихателната система. 
 

Системна отрова за определен орган – многократна експозиция 
Дифлубензурон : Начин на експозиция : орално, вдишване, контакт с кожата 

  Забележка: Веществото или сместа не са класифицирани като 
токсични за специфични органи при многократна експозиция. 
 

 

12. Екологична информация 

12.1. Токсичност 
М-фактор 
N-[[(4- : 100 
хлорфенил)амино]карбонил] 
-2,6-дифлорбензамид 
Токсичност за риби  : LC50: 0,10 mg/l 

Биологичен вид: Cyprinodon  sp. 
 
 

Токсичност за водни бълхи и други водни безгръбначни (хронична токсичност):  
Дифлубензурон  NOEC: <6 mg/l 

Експозиция:  48 h 
  Биологичен вид: Daphnia magna (водна бълха) 

 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Биоразградимост 
Дифлубензурон : Резултат: Не е бързо биоразградим 

12.3. Биоакумулираща способност 

Биоакумулиране : Експозиция:  28 дни 
Дифлубензурон Коефициент на биоакумулираща способност (BCF): > 100 

12.4. Преносимост в почвата 

Преносимост : Забележки:  
няма налична информация 

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 

Тази смес не съдържа вещества, считани за устойчиви, биоакумулиращи нито токсични вещества (PBT) 

12.6. Други нежелани ефекти 
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13. Обезвреждане на отпадъците 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Продукт : Не замърсявайте езера, водни потоци или канавки с химикала или 
употребяваните контейнери 

  Обезвреждайте като опасен отпадък в съответствие с местните и 
националните разпоредби. 

 

14. Информация за транспортирането 

ADR 
Номер по списъка на ООН  : 3082 
Точно наименование на 
пратката  по списъка на ООН : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  

(Diflubenzuron) 
(Diflubenzuron) 

Клас(ове) на опасност при : 9 
транспортиране  
Група опаковки : ІІІ 
Класификационен код : М6 
Идентификационен номер : 90 
на опасност 
Етикети : 9 
Код за ограничение   : (E) 
за тунели 
Опасен за околната среда :  да   

 

IATA 
Номер по списъка на ООН  : 3082 
Описание на стоките : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  

(Diflubenzuron) 
(Diflubenzuron) 

Клас : 9 
Група опаковки : ІІІ 
Етикети : 9 
Указания за опаковане 
(товарни самолети) : 914 
Опасен за околната среда :  да   
 
 
 

IMDG 
Номер по списъка на ООН  : 3082 
Описание на стоките : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
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(Diflubenzuron) 
(Diflubenzuron) 

Клас : 9 
Група опаковки : ІІІ 
Етикети : 9 
EmS номер 1 : F-A 
EmS номер 2 : S-F 
Морски замърсител :  да  

Diflubenzuron Diflubenzuron 

RID 
Номер по списъка на ООН  : 3082 
Описание на стоките : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
 

(Diflubenzuron) 
Клас : 9 
Група опаковки : ІІІ 
Класификационен код : М6 
Идентификационен номер : 90 
на опасност 
Етикети : 9 
Опасен за околната среда :  да  

 

15. Информация относно нормативната уредба 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативни разпоредби/закони относно безопасността, 
здравето и опазването на околната среда 

Списък на кандидат- : Този продукт не съдържа вещества пораждащи особени опасения  
вещества за разрешаване, (Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH) Член 57). 
пораждащи  особени 
опасения  
 
Основно законодателство : 96/82/EC  Изменение и допълнение: 2003 г. 
относно опасности от   Опасен за околната среда. 
инциденти  9а 
  Количество 1: 100 t  
  Количество 2: 200 t 
 
Клас замърсяване на водата : WGK 3 силно опасен за водите 
(Германия) 

 
Нотификации 
US.TSCA   :   Не е включен в списъка на TSCA  
DSL   :   Този продукт съдържа следните компоненти, които не са включени в 

канадския списък на DSL нито на NDSL.  
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AICS   :   Не е в съответствие със списъка   
NZIoC   :   Не е в съответствие със списъка   
ENCS   :   Не е в съответствие със списъка  
KECI   :   Не е в съответствие със списъка   
PICCS   :   Не е в съответствие със списъка  
IECSC   :   Не е в съответствие със списъка  
CH INV   :   Формулацията съдържа вещества, включени в Швейцарския списък  

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество или смес 

 

16. Друга информация 

Пълен текст на R-фразите, цитирани в раздели 2 и 3 
R22 Вреден при поглъщане.   
R36/37 Дразни очите и дихателната система 
R50/53   Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни 

ефекти във водната среда.  

Пълен текст на H-фразите, цитирани в раздели 2 и 3 
H302   Вреден при поглъщане.   
H319   Причинява силно дразнене на очите.   
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 
H400   Силно токсичен за водни организми.   
H410   Много силно токсичен за водни организми с дълготрайни ефекти.   
 

Световно международно покритие с денонощни телефонни номера за консултации при спешни 
случаи -  Chemtura Corporation 

 
Европа:   Всички европейски страни   +44 (0) 1235 239 670 (NCEC)  

Азия – Тихоокеански 
район:   

Източна /Югоизточна Азия – 
регионален номер   

+65 3158 1074  

  Австралия   +61 2801 44558  

 Нова Зеландия +64 9929 1483  
 Китай - Тайван +86 10 5100 3039  

 Япония +81 345 789 341  
  Индонезия 00780 3011 0293  

  Малайзия   +60 3 6207 4347  

  Тайланд   001800 1 2066 6751  
  Корея   +65 3158 1285  

  Виетнам   +65 3158 1255  
  Индия   +65 3158 1198  

  Пакистан   +65 3158 1329  
  Филипини   +65 31581203  

 Шри Ланка +65 3158 1195  
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  Бангладеш +65 3158 1200  
Близък Изток / Африка: Арабски говорещи страни +44 (0) 1235 239 671  

  Всички други страни +44 (0) 1235 239 670  
Северна Америка:   Съединени Щати / Канада   001866 928 0789  

Латинска Америка:  Бразилия   +55 113 711 9144  
   Всички други страни +44 (0) 1235 239 670  

  Мексико   +52 555 004 87 63 

 
 

Предоставената  в настоящия Информационен лист за безопасност информация, съгласно нашите знания, 

убеждения и информация към датата на издаване, е коректна. Предоставената информация е предназначена 

само за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, обезвреждане и 

освобождаване и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася 

само до конкретно посочения материал и може да не е валидна за този материал, използван в комбинация с 

други материали, или в друг процес, които не са изрично посочени в текста. 


