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FISA CU DATE DE SECURITATE  

                                           (1907/2006 REACH-ANEXA II) 
                                                                                                                Revizia  : 05(RO) 

                                                                                                                                               Data : 08.02.2021 

 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/PREPARATULUI SI A SOCIETATII / INTREPRINDERII 

 

1.1.Identificarea produsului  

 

 Denumire produs: AROXOL LICHID  INSTANT  
         

       1.2.Utilizari relevante ,identificate ale substantei sau amestecului  

        Insecticid in forma lichida ,inspreiabil, pentru insecte taratoare . 

 

1.3.Denumire producator :  
         Numele companiei :    SC INTERSTAR CHIM SA 

         Adresa:                        B-dul Basarabia,Nr.256,Sector 3 ,Bucuresti  

         Tel                               021.256.46.35    

         Fax :                             021.256.46.26 

         e-mail:                          office@interstar.ro 

         Adresa Web:                www.interstar.ro 

        

        1.4.Detalii privind furnizorul Fisei cu Date de Securitate  

           Numele companiei :    SC INTERSTAR CHIM SA 

           Adresa:                        B-dul Basarabia,Nr.256,Sector 3 ,Bucuresti  

           Tel                               021.256.46.35    

           Fax :                             021.256.46.26 

           e-mail:                          office@interstar.ro 

 

 
        1.5. Numar telefon urgenta :            

 Contact: infotox@insp.gov.ro 
       Adresa: Birou RSI si Informare Toxicologica  din cadrul  INSP Str. D.Leonte Nr.1-3,Bucuresti,Romania 

             Telefon: 021.318.36.06  (apelabil intre orele 8:00- 15:00)     
                          

 Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti 
Adresa: Calea Floreasca, nr.8, sect.1, Bucuresti 
Telefon: 021.599.23.00 (apelabil permanent) 
e-mail: spital@urgentafloreasca.ro  
 

 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures 
Adresa: Str. Prof. Dr. G. Marinescu, nr.50, Tg. Mures, Jud. Mures 
Telefon direct : 0265 210 110 ;  
Tel. Centrala:0372 653 100;0372 683 700;0265 212 111 
e-mail: secretariat@spitjudms.ro      
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2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  

 

2.1.Clasificarea substantei sau amestecului  

 
 Clasificare conform Reg. (EC) 1272/2008 (CLP) 
           Periculos pentru mediul acvatic 

            H400- Aquatic acut,Cat.1 

            H410- Aquatic chronic,Cat.1 

 
        2.2.Elemente de etichetare  

 

 

        Etichetare conform Reg. (EC) 1272/2008 (CLP) 

          Pictograma de pericol: GHS09 

 
       

                
                  ATENTIE  
 

         Fraze de pericol: 

         H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung 

 
         Fraze de precautie: 
 

          P405-A se depozita sub cheie. 

          P102-A nu se lasa la indemana copiilor. 

          P260-Nu inspirati spray-ul. 

          P271-A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate  

          P273- Evitati dispersarea in mediu. 

          P391-Colectati scurgerile de produs . 

          P501-Aruncati continutul recipientul conform reglementarilor nationale in vigoare, specifice in  

                    domeniul deseurilor. 

 

          EUH208: Contine :1,2-Benzisothiazolin-3-one.Poate provoca o reactie alegica. 

 

          2.3. Pericole pentru mediul inconjurator : Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca  

          efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

 

         3.COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII (INGREDIENTELE)  
Substante periculoase (din amestec) pentru sanatate si mediu in conformitate cu  Regulamentul (EC) Nr. 

1272/2008, inclusive  modificarile ulterioare. 

 

Ingrediente 

periculoase: 

Concentratia     
% w/w 

CAS Nr. EC Nr. Clasificare conform  Regulamentului (EC) Nr.  
1272/2008  
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Prallethrin 

 

0,133% 

 

23031-36-9 

 

245-387-9 

Toxicitate acuta 3; H331 
Toxicitate acuta  4; H302 

Periculos pentru mediul acvatic acut cat 1;H400 
Periculos pentru mediul acvatic cronic cat  1; H410 

 

 

Cifenotrin 

 

0,267% 

 

 

39515-40-7 

 

254-484-5 
Toxicitate acuta  4*; H302 

Periculos pentru mediul acvatic acut cat 1; H400 
Periculos pentru mediul acvatic cronic cat  1; H410 

 

1,2-

Benszisothia

zol-3(2H)-

one 

 

 

0,01-0,05% 

 

2634-33-5 

 

220-120-9 

Toxicitate acuta  4; H302 
Periculos pentru mediul acvatic acut cat 1; H400 

Iritarea pielii  2 ; H315 
Leziuni oculare grave 1; H318 

Sensibilizarea pileii cat.1; H317 

    Pentr textul complet al frazelor  H a se vedea sectiunea 16. 

 

4.MASURI DE PRIM AJUTOR 

       

4.1.Inhalare: Nu sunt riscuri specifice. 

 

      4.2.La contactul cu pielea : 

       Spalati cu apa si sapun.Indepartati hainele murdare. 

 

      4.3.La contactul cu ochii : 

       Spalati ochii cu apa timp de 15 minute si apoi solicitati ajutor medical. 

 

     4.4.Ingestie:  
        Daca produsul este inghitit ,solicitati ajutor medical imediat aratand eticheta produsului. 

       

        Niciodata nu se vor da lichide sau induce voma persoanelor inconstiente sau care au convulsii. 

 

    

5. MASURI DE STINGERE  A INCENDIILOR  

 

5.1.Mijloace de stingere recomandate : 
 Pudra ,spuma,apa ceata 

CO2,pulberi chimice. 

 

5.2.Mijloace de stingere nerecomandate: Niciunul. 

 

5.3.Echipament special de protectie : In caz de incendiu sau la descompunere prin incalzire  se pot produce 

urmatoarele gaze: fumuri  toxice si iritante (oxizi de sulf,oxozi de azot ). 

 

Purtati haine de protectie si utilizati aparat de respirat autonom. 

 

 

6. MASURI IN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE 

 

5.1.Precautii individuale: Nu este necesar echipament special de protectie. 



4 

 

 

5.2.Precautii privind mediul inconjurator: A nu se dereva produsul in mediul inconjurator. 

 

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE 

 

7.1.Manipulare :  
A nu se lasa produsul la indemana copiilor .A nu se contamina cu produs  mancarea,bautura sau ambalajul 

acestora In caz de utilizare sau contaminare spalati-va mainile cu apa si sapun. 

 

7.2.Depozitare :  

Tineti produsul in ambalajul original , la temperatura camerei si in locuri uscate, curate si bine ventilate. 

A nu se depozita produsul langa mancare, bautura, mancare pentru animale, medicamente ,cosmetic sau 

fertilizatori.A se depozita produsul la temperaturi cuprinse intre 0ο –  50ο C , departe de razele solare,surse 

de incalzire sau materiale combustibile. 

 

 

8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA  

 

8.1.Indicatii privind expunerea :Asigurati ventilatia adecvata;.nu au fost stabilite limite de expunere  

       pentru acest produs. 

8.2. Masuri de reducere a expunerii: Tineti produsul in ambalajul original 

 

     8.3.Echipament personal de protective : Pentru uzul normal nu este necesar. 

 

8.4.Protectia respiratorie : Nu este necesar echipament pentru protectia respiratorie la utilizarea normala. 

 

8.5.Protectia ochilor : Nu este necesara protectia ochilor la utilizarea normala. 

 

 

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE  
     Aspect : lichid limpede  

Culoare : incolor catre slab galbui  

Miros :indoor  

Greutate specifica (2Oο C): 1,0 

pH: 6-7  

      Punct de aprindere: niciunul 

Flamabilitate : niciunul  

Autoflammabilitate: Nu 

      Presiune de vapori : Nu exista date 

      Densitate de vapori:Nu exista date  

Solubilitate: solubil in apa si solvent polari organici 

 

 

10. STABILITATE SI REACTIVITATE  

 

10.1.Stabilitate : 

 Stabil in conditii normale de depozitate (0ο – 50ο C). 

 

10.2.Conditii/ materiale de evitat:  
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Evitati incalzirea produsului la temperaturi peste 50C si nu tineti produsul in razele directe ale 

soarelui.Evitati acizii, bazele puternice si materialele  oxidante.  

 

10.3. Pericole datorate descompunerii produsului : 

Niciunul in conditii normale de depozitare si utilizare  

 

 

11. INFORMATII TOXICOLOGICE  

 

Toxicitate orala acuta : LD50 > 25000 mg/kg, femela soarece  

 

Toxicitate dermal acuta : LD50> 10000 mg/kg, sobolani ambele sexe 

 

Contactul cu ochii : nu irita ochii  

 

Inhalare : nu exista efecte adverse anticipate pe cale de expunere intamplatoare la manipulare corecta. 

Datorita proprietatilor fizice aparitia vaporilor este putin probabila. 

 

Alte informatii: Produsul nu este  teratogenic, carcinogenic/mutagenic 

 

12. INFORMATII ECOLOGICE 

 

12.1.Persistenta  si  biodegradibilitate :  
         

        Evaluarea  importanta si completa se bazeaza pe informatiile despre ingedientul activ. 

       Produsul nu este biodegradabil. 

  

       12.2. Toxicitate acvatica  
        Materialul este foarte toxic pentru organismele acvatice. 

 

12.3. Potential bioacumulativ  
  Nu exista data disponibile. 

 

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA  
 

Eliminarea se face in conformitate cu legislatia locala si nationala in vigoare, Legea 211/2011 privind 

regimul deseurilor. 

       Respectati regulile locale si nationale in vigoare.Absorbiti scurgerile de produs cu materiale absorbante  

        cum ar fi nisipul iar pentru  materialul  strans procedati la dispunerea acestuia. 

Colectati deseurile de material si depozitatile in containere bine inchise .In cazul scurgerilor mari delimitati 

spatiul .Preveniti deversarea scurgerilor de lichid  in canalizare, santuri  sau cursurile de apa. 
         
    

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL  

 

ADR: Exceptand  transportul aerian , ambalajele continand preparate  periculoase in cantitati limitate vor  

          purta simbolul mentionat mai jos :  
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Numar UN:3082 

Nume propriu UN:Substanta periculoasa din punct de vedere al mediului,lichida, 

N.O.S.(Prallethrin,Cyphenothrin Mixture) 

Clasa:9 

Grupa de ambabare:III 

 

15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA  

 

     

    15.1.Regulamente privind siguranta, sanatate si mediul inconjurator / legislatie specifica pentru   

            substanta   sau amestec 
        Reglementari nationale si europene : 

- Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006/EC 

-  Reg. (EC) Nr.830/2015 al Comisiei 

-  HG 617/2014 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea  

produselor   biocide 

-  HG 856/2002 priving evidenta gestiunii deseurilor. 

-  Regulamentul (EC) no. 1272/2008/EC. 

-  Legea Nr.211/2011 privind regimul deseurilor.  
 

 

 

16. ALTE INFORMATII  

16.1.Declinare : 

    Informatiile continute de aceasta Fisa cu Date de Securitate sunt corecte si bazate pe cele mai noi  

         cunostinte la  data publicarii. 

         Utilizatorul este responsabil pentru evaluarea acestor informații în comparație cu alte utilizări speciale,  

         pe    care le intenționează pentru acest produs.Utilizatorul este singurul responsabil pentru aplicarea 

         corectă a produsului si pentru a lua toate măsurile necesare de precauție. Informațiile incluse în aceasta 

         FDS  sunt destinate exclusiv pentru asistarea utilizatorului pentru îndeplinirea obligațiilor sale în 

         conformitate cu legislația, în ceea ce privește manipularea materialelor periculoase.Lista de informații  

          incluse nu pot fi considerate complete și nu il scuteste pe utilizator de a lua toate măsurile de precauție  

          necesare, altele decât cele descrise în această FDS, în ceea ce privește manipularea și depozitarea  

          materialului, pentru care el rămâne singurul responsabil. Această Fișă Tehnică de Securitate înlocuiește  

          și anulează orice versiune anterioară. 

 

16.2.Textul frazelor H , prezente in sectiunea 3: 
            

             H302-Nociv in caz de inghitire. 

             H315-Provoaca iriatrea pielii 

             H317-Poate provoca o reactie alergica a pielii. 

             H318-Provoaca leziuni oculare grave. 

             H331-Toxic in caz de inhalare. 

             H400-Foarte toxic pentru mediul acvatic. 

             H410-Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

 

16.3.Evidentierea clara a informatiilor care au fost modificate, sterse,adaugate  

 Modificat sectiunile  1.5 si 3  confrom Reg.830/2015. 
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