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 A biztonsági adatlap kibocsátása 2021. március 17-én, verziószám: 1 
 
1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

1.1. Termékazonosító 
Keverék azonosító: EMERALD 
Kereskedelmi név:  - 
Kereskedelmi kód:  - 
 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása  
Mezőgazdasági felhasználás 
Egyéb felhasználás nem megengedett 

 
1.3 A biztonsági adatlap beszállítójának adatai 

Vállalkozás: 
ISAGRO S.p.A. – Via Caldera, 21 – 20153 – Milan - Olaszország 
A vállalkozás sürgősségi telefonszáma: 
Tel.:  02 40 901 276 
A biztonsági adatlapért felelős személy: 
msds@isagro.com 

 
1.4 Sürgősségi telefonszám 

QSE Osztály (munkaidőben) - +39 02 40901209 
 
Magyarország: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám)   
 

2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
 
Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint: 
 

  Krónikus vízi toxicitás: 2. kategória, H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. 
 

 Káros fiziko-kémiai, humán egészségügyi és környezeti hatások:  
Egyéb veszély nem ismert. 

 
2.2. Címkézési elemek 
 
Piktogram: 
 

 
  
Veszélyre utaló mondatok: 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. 
Óvatosságra utaló mondatok: 
 P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.  
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 
 

2.3. Egyéb veszélyek 
A termék nem tartalmaz vPvB és/vagy PBT anyagot. 
Egyéb veszély: 
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SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 

gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 
 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson 
meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 
 

 
3. szakasz: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

3.1. Anyagok 
Nem alkalmazható. 
 

3.2. Keverékek 
Veszélyes összetevők a  67/548 EGK rendelet és a CLP rendelet alapján és az ezzel 
kapcsolatos besorolás: 

 
10% - 12.5% (+/-) 2-(2,4-diklorofenil)-3-(1 H -1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluroetiléter 

Index szám: 613-174-00-3, CAS-szám: 112281-77-3, EK-szám: 407-760-7 
 

  4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 
 
  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 
 
   3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 
 

 
3% - 5% Nátriumium dioktil szulfoszukcinát 

CAS-szám: 577-11-7 
 

  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 

3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 

 
4. szakasz: ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Bőrrel való érintkezés esetén: 

Mossa le szappannal és bő vízzel. 
Szembe kerülés esetén: 

Óvatos öblítés bő vízzel és orvos felkeresése. 
Lenyelés esetén: 

Semmiféleképpen nem szabad hánytatni. AZONNALI ORVOSI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES. 
Belélegzés esetén: 

Friss levegőre kell menni. Meleg hőmérséklet biztosítása. 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Nem áll rendelkezésre információ. 
4.3.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése 

Kezelés nem szükséges. 
 

5. szakasz: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag:  
víz 
szén-dioxid (CO2) 
Alkalmatlan oltóanyag: 
nem ismert 

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek: 
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A hőhatás miatti bomlás mérgező gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet: COx, NOx, HCl 
and HF. Ne lélegezze be ezeket a gázokat. 
Burning produces heavy smoke. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Viseljen megfelelő önhordó légzőkészüléket. 
Gyűjtse külön a szennyezett oltóvizet. Ne engedje be a csatornarendszerekbe. 
Amennyiben biztonságosan megoldható, a sértetlen konténereket az azonnali 
veszélyhelyzettől el kell különíteni. 
 

6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYREZETBE JUTÁS ESETÉN 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Viseljen egyéni védőfelszerelést. 
Vigye az érintett személyeket biztonságos területre. 
Az egyéni védőfelszereléseket l. a 7. és 8. szakaszban. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
A keverékkel nem szabad szennyezni a talajt/altalajt. 
A keverékkel nem szabad szennyezni a felszíni vagy felszín alatti vizeket, 
csatornarendszereket. 
Gyűjtse össze a szennyezett mosóvizet. 
Gázképződés vagy vízbe, talajba vagy csatornarendszerbe kerülés esetén értesíteni kell az 
illetékes hatóságokat. 
Alkalmas anyagok a felitatáshoz: abszorbeáló anyag, szerves anyag, homok 

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Nagy mennyiségű vízzel történő mosás. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
L. 8. és 13. szakasz. 
 

7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1. A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok 

Kerülni kell a bőrrel, szemmel való érintkezést, a gázok és gőzök belélegzését. 
Kiszerelés előtt meg kell róla győződni, hogy a tartályokban nincs nem kompatibilis 
anyagmaradvány. 
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni az étkező területre történő belépés előtt és újbóli 
használat előtt ki kell mosni. 
Munkavégzés alatt nem szabad enni és inni. 
Az egyéni védőfelszereléseket l. a 8. szakaszban. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
Nem összeférhető anyagok: 
nem áll rendelkezésre információ 
Tárolással kapcsolatos utasítások: 
kellőképpen szellőztethető helyiség 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Nem áll rendelkezésre információ. 
 

8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Nem érhető el munkahelyi expozíciós határérték. 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
Szemvédelem: 

Rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges. Munkavégzés a jó munkahelyi gyakorlat 
szerint. 

Bőr- és testvédelem: 
Rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges speciális óvintézkedés. 

Kézvédelem: 
Rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.  

Légutak védelme: 
Rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges. 
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Hőhatás okozta veszélyek: 
Nincs információ. 

Környezetvédelmi expozíció ellenőrzése: 
Nincs információ. 
 

9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Külső megjelenés, szín: sárgás, átlátszó folyadék 
Szag: jellegzetes 
Szag küszöbérték: nem jellemző 
pH: kb. 7 (1% vizes oldatban) (CIPAC MT 75.3) 
Olvadáspont / fagyáspont: -10 °C 
Forráspont/tartomány: nincs információ 
Szilárd/gáz lobbanékonyság: nincs információ 
Tűzveszélyesség (szilárd, gáz): nincs információ 
Térfogat sűrűség: nincs információ 
Lobbanáspont: > 98 ° C 
Evaporációs hányados: nincs információ 
Gőznyomás: 0,18 mPa 20 °C-on (tetrakonazol) (OECD 104) 
Relatív sűrűség: kb. 1,08 kg/l 20 °C-on (CIPAC MT 3.1) 
Oldhatóság vízben: emulziképző 
Oldhatóság olajban: a legtöbb szerves oldószerben oldható 
Megoszlási hányados 
(n-oktanol/víz): log P = 3,56 
Öngyulladási hőmérséklet: nincs információ 
Bomlási hőmérséklet: nincs információ 
Viszkozitás:        nincs információ  
Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes(az összetevők alapján) 
Oxidizáló tulajdonságok:  nem oxidizáló (az összetevők alapján) 

 
9.2. Egyéb információk 

Keverhetőség:  nincs információ 
Zsíroldhatóság:  nincs információ 
Vezetőképesség:  nincs információ 
Anyagcsoport jellemző tulajdonságok: nincs információ 
 

10. szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
10.1. Reakciókészség 

Normál körülmények között stabil. 
10.2. Kémiai stabilitás 

Normál körülmények között stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Gyúlékony gázok keletkezhetnek maró anyagokkal és nitridekkel érintkezve. 
Mérgező gázok keletkezhetnek ásványi savak, alifás és aromás aminok, valamint erősen 
oxidizáló anyagokkal érintkezve. 
Tűz keletkezhet oxidizáló ásványi savakkal és elemi fémekkel érintkezve (burkolatok és 
szalagok). 

10.4. Kerülendő körülmények 
Normál körülmények között stabil. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Nincs információ. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Nincs. 
 

11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

 
A keverékre vonatkozó adatok: 
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Akut toxicitás: 
LD50 (orális): > 2000 mg/kg (patkány, nőstény) (OECD 423) 
LD50 (bőrön keresztül): > 2000 mg/kg (patkány) (OECD 402) 
LC50 (4h) (belélegezve): > 2.84 mg/l levegő (max. elérhető koncentráció) (OECD 403) 
 
Irritációs tulajdonságok: 
Szem: nem irritáló (nyúl) (OECD 405) 
Bőr: nem irritáló (nyúl) (OECD 404) 
Szenzitizáció: 
Nem szenzitizáló (tengeri malac) (OECD 406) 
 
Tetrakonazolra vonatkozó adatok: 
Krónikus toxicitás/rákkeltő hatás (OECD 451): 
nem rákkeltő 
 
Csírasejt mutagenitás (OECD 474): 
In vivo és in vitro tesztekben nem mutagén. 
 
Teratogén hatás (EPA-TSCA 793400): 
Feltehetőleg nem teratogén. 
 
Reprodukciós toxicitás (OECD 416): 
Nem genotoxikus. 
 

 
12. szakasz: ÖKOLÓGIAI ADATOK 

12.1 Toxicitás 
Adopt good working practices, so that the product is not released into the environment. 
 
Hal – szivárványos pisztráng, 
LC50 (96h): 25,816 mg/l (OECD 203) 
 
Daphnia - Daphnia magna, 
EC50 (48h) : 48,6 mg/l (OECD 202) 
 
Alga - Alga növekedés, Desmodesmus subspicatus:  
EbC50 (72h): 1,673 mg/L  
ErC50 (72h): 6,594 mg/L (OECD 201) 
 
Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. 

 
12.2 Maradandóság és lebonthatóság 

Tetrakonazolra vonatkozó adatok: 
Vízi üledék tanulmány: 
DT50(egész rendszer) = 310 – 372 g 
DT50 (talaj): 111,8 gg. (4 talajtanulmány geometriai átlaga) 
A tetrakonazol stabil a hidrolízis során, fotolízis során nem várható a bomlása. 
A tetrakonazol nem könnyen bomlik. 
 

12.3 Bioakkumulációs képesség 
Tetrakonazolra vonatkozó adatok: 
BCF = 35,7 (egész hal) 
 

12.4 A talajban való mobilitás 
Tetrakonazolra vonatkozó adatok: 
Mobilitás: Koc = 531 - 1922 mL/g (4 talajtípus) 
A tetrakonazol mobilitása kicsi (savanyú talajok esetében). 
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12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
A keverék nem PBT és/vagy vPvB. Kémiai biztonsági jelentés nem szükséges. 
 

12.6 Egyéb káros hatások  
Nem ismert. 
 

13. szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.   
 

14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
14.1. UN-szám 

ADR UN-szám: 3082 
IMDG UN-szám: 3082 

 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

ADR: 3082 
IMDG: A környezetre veszélyes anyag, folyékony, m.n.n (tetrakonazol) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  
ADR: 9 
ADR – veszély azonosító: 90 
IMDG: 9 
IMDG: 9 + tengeri szennyező 

14.4. Csomagolási csoport 
ADR: III 
IMDG: III 

14.5. Környezeti veszélyek 
tengeri szennyező 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
IMDG-EMS: F-A, S-F 
Korlátozott mennyiség: 5 L 
Alagút korlátozás kód: (-) 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 
Környezeti szennyező: nem szükséges. 
 

15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

98/24/EK irányelv (Risks related to chemical agents at work) 
2000/39/EK irányelv (Occupational exposure limit values) 
1907/2006 (REACH) EK-rendelet 
1272/2008 (CLP) EK-rendelet 
790/2009 (ATP 1 CLP) és 758/2013 EK-rendeletek  
2015/830 EU-rendelet 
286/2011 (ATP 2 CLP) EU-rendelet 
618/2012 (ATP 3 CLP) EU-rendelet 
487/2013 (ATP 4 CLP) EU-rendelet 
944/2013 (ATP 5 CLP) EU-rendelet 
605/2014 (ATP 6 CLP) EU-rendelet 
1221/2015 (ATP 7 CLP) EU-rendelet 
918/2016 (ATP 8 CLP) EU-rendelet 
1179/2016 (ATP 9 CLP) EU-rendelet 
776/2017 (ATP 10 CLP) EU-rendelet 
669/2018 (ATP 11 CLP) EU-rendelet  
 

A keverék vagy az azt tartalmazó anyagok korlátozásai és azok módosításai:1907/2006 (REACH) 
EK-rendelet XVII. melléklete: 
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Ahol alkalmazható, hivatkozás a következő engedélyezési intézkedésekre: 
82/501/EEC irányelv ('Activities linked to risks of serious accidents') és a későbbi 
módosításai. 
648/2004 EC rendelet (detergensek). 
1999/13/EC (VOC directíva) 

 
Intézkedések az EU 2012/18 (Seveso III) irányelvvel kapcsolatban: 

 
Az értékelés a készlet mennyiség szerint. 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Nem szükséges. 
 

SECTION 16: Other information 
 
H-mondatok a 3. szakaszban: 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

 
Ez a biztonsági adatlap a 830/2015/EU rendelettel összhangban készült. 
 
Ezt a biztonsági adatlapot olyan személy készítette, aki elvégezte az ehhez szükséges képzéseket. 
 
A fő bibliográfiai források: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Appendix 1 
Insert further consulted bibliography 

Az itt bemutatott információk a legfrissebb tudományos ismereteinken alapulnak. Az adatok a 
keverékre vonatkoznak, annak egyes alkotó elemeiért nem vállalunk felelősséget. 
A felhasználó kötelessége, hogy az összes információt biztosítsa a speciális felhasználás során. 
 
Ez az adatlap az előző verziószámú adatlapot hatályon kívül helyezi, egyben felváltja. 
 
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 

Megállapodás. 
CAS: Chemical Abstracts Service regisztrációs szám. 
CLP: a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási 

előírásait tartalmazó szabályozás. 
DNEL: Származtatott nem észlelt hatás szint. 
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. 
GefStoffVO: Ordinance on Hazardous Substances, Germany. 
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan 

harmonizált rendszere. 
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. 
IATA-DGR: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Veszélyes áruk szállításáéra 

vonatkozó szabályozása. 
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet. 
ICAO-TI: A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához 

kiadott műszaki utasítások. 
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe. 
INCI: Kozmetikai összetevők nemzetközi listája. 
KSt: Robbanási koefficiens. 
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LC50: Letális koncentráció, a teszt populáció 50%-ára vetítve. 
LD50: Letális dózis, a teszt populáció 50%-ára vetítve. 
PNEC: Előrejelezhetően károsan még nem ható koncentráció. 
RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat. 
STEL: Rövid ideig való kitettség határa. 
STOT: Célszervi toxicitás. 
TLV: Küszöb határérték. 
TWATLV: Küszöb határérték idővel súlyozott átlaga (8 óra). (ACGIH Standard). 
WGK: Német vízveszélyességi osztályozás. 

 


