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1. НАЗВА РЕЧОВИНИ / СУМІШІ ТА НАЗВА КОМПАНІЇ / ПІДПРИЄМСТВА 

1.1 Назва продукту: OPTIMIZE PULSE 

1.2 Відповідне призначення речовини або суміші : 
 

  Рідина, що містить Rhizobium bacteria та ліпохітосахариди, 

використовується для фіксації азоту. 

1.3 Інформація про постачальника паспорта 
безпеки: 

NOVOZYMES BIOLOGICALS FRANCE 

Parc des Grillons 

Bâtiment 6 

60 Route de Sartrouville 

78230 LE PECQ 

ФРАНЦІЯ 

Тел:       +33 (0)1 30 15 28 40 

Факс:       +33 (0)1 30 15 15 45 

ordersnzb@novozymes.com 

1.4 Телефон екстреного виклику: +33 (0)1 30 15 28 40 (робочі години) 
Інформаційна служба токсикологічного центру UK : 

0844 892 0111 

2. НАЗВА НЕБЕЗПЕКИ 

2.1 Класифікація речовини або суміші 
Класифікація згідно з правилами класифікації, викладеними в Директиві 1999/45/EC: Препарат не 

класифікується як небезпечний для здоров’я людини або навколишнього середовища. 

2.2 Елементи етикетки: 

Символ(и) Немає 

Ідентифікація небезпеки 
Містить Bradyrhizobium leguminosarum. Може викликати алергічні реакції. 

Код(и) ризику   Немає 

Поради щодо безпеки 

S2 Зберігати в недоступному для дітей місці 

S24/25   Уникати контакту зі шкірою та очима 

S26       У випадку контакту з очима відразу промити ретельно водою  

S36/37  Носити відповідні рукавиці та захисний одяг. 

S38        У випадку недостатньої вентиляції, носити відповідне респіраторне обладнання. 

2.3 Інша небезпека: 
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 Не визначена 
 
3. СКЛАД / ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАДОВІ РЕЧОВИНИ 
 

3.1. Класифікація складових речовин згідно з Директивою 67/548/EEC 
 
 

Назва речовини Конц. % Символи Коди ризику Номер CAS Номер ЄС 
Формальдегід <0.1 T R23/24/25, R34, R40, R43 50-00-0 200-001-8 
Гідроксид натрію <0.1 Хі R36/38 1310-73-2 215-185-5 

Жодна зі складових речовин не є небезпечною або не перевищує рівень, визначений в Директиві 1999/45/EC.  
 
3.2.       Класифікація складових речовин згідно з Положенням (ЄС) № 1272/2008 
 

 
Немає класифікації та інформації про етикетування згідно з цим положенням для інших речовин, або 
інформація не надана постачальником. 

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

4.1 Опис заходів першої допомоги 

При вдиханні: Вивести потерпілого на свіже повітря. Надати спокій та забезпечити теплом. При 

виникненні подразнення та/або сенсибілізації (задишка, тяжке або ускладнене 

дихання), звернутися за медичною допомогою. 

При контакті зі шкірою: Відразу ретельно промити уражені ділянки водою з милом. Якщо з’явиться 
подразнення, звернутися за медичною допомогою. 

Назва речовини Конц. % Клас небезпеки та Піктограма, код Визначення Спец. ліміт CAS № ЄС № 
  код (и) категорії сигнального 

слова
коду 
небезпеки

концентрації, M-
фактори 

  

Формальдегід <0.1 Гост.токс. 2, вдихання;
Гост.токс. 3, орально; 
Гост.токс. 3, орально 
Кор.шкіри 1B; 
Канцероген. 2; 
Сенс. шкіри. 1 

 
GHS06 
GHS05 
GHS08 
Небезпека 

H330 
H301 
H311 
H314 
H351 
H317 

Кор.шкіри 1B; 
H314: C >=25 % 
Подр.шкіри 2; 

H315: 
5 % <= C < 25 % 
Подр.очей 2; 

H319: 
5 % <= C < 25 % 

STOT SE 3; H335: 
C >= 5 % 

Сенс.шкіри 1; 
H317: C >= 0,2 % 

 
 
 
 

50-00-0 

 
 
 
 
200-001-8

Гідроксид натрію <0.1 Мет.кор. 1; 
Кор.шкіри 1А; 
Ураження очей 1; 

GHS05 
Небезпека 

H290 
H314 
H315 
H319 

Кор.шкіри 1А; 
H314: C >=5 % 
Кор.шкіри 1В; 

H314: 2.0%<= C < 
5 % 

Подр.шкіри 2; 
H315: 0.5 % <= C 

< 2.0 % 
Подр.очей 2; 

H319: 0.5 % <= C 
< 2.0 % 

 
 
 
 

1310-73-2 

 
 
 
 
215-185-5
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При контакті з очима: Відразу промити очі під проточною водою щонайменше 5 хвилин. Якщо 

з’явиться подразнення, звернутися за медичною допомогою. 

При проковтуванні: Не викликати блювоту доки не прибуде кваліфікований медичний персонал. 

Якщо потерпілий у свідомому стані, дати йому випити велику кількість 

води. Якщо в шлунку виникне дискомфорт, звернутися за медичною 

допомогою. 

4.2. Найважливіші симптоми та впливи, як гострі, так і з затримкою: 
Використовувані організми не є патогенними, але можуть викликати 
інфекцію при контакті з відкритими ранами. 

               4.3. Визначення невідкладної допомоги та необхідного спеціального медичного лікування: 

                                                                        Лікування згідно з симптомами. 

5. ЗАХОДИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ 

5.1 Засоби пожежогасіння:     Використовувати відповідні засоби контролю пожежі. 

5.2 Особлива небезпека, що виникає з речовини або суміші: 

Невідома. 

5.3 Поради для пожежників: Носити дихальний апарат з автономним позитивним тиском. 

6. ЗАХОДИ ПРИ ВИПАДКОВИХ ВИКИДАХ 

6.1 Особистий захист, захисне оснащення та аварійні роботи: 

Використовувати захисне оснащення. Невеликі пролиття можуть викликати 

ковзання на твердій підлозі. Уникати утворення пилу, пролиття та утворення 

аерозолю 

6.2 Захист навколишнього середовища: 

Немає. 

6.3 Методи та матеріали збору та очищення: 

Зібрати пролиття за допомогою відповідного адсорбуючого засобу та 
зберігати у відповідному контейнері до утилізації. 

Утилізувати відходи матеріалу згідно з національними місцевими приписами. 

6.4 Посилання на інші розділи 

     Про особисте захисне оснащення дивіться розділ 8. 

7. ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

7.1 Заходи безпечного поводження: 
 Заходи безпеки: З речовиною слід поводитися згідно з умовами промислової гігієни та 

відповідно до місцевих приписів щодо уникнення небажаної експозиції. 
Продукт розроблений з використанням мікроорганізмів, спеціально  
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 відібраних з природного середовища та відомих як такі, що не є патогенними 

для людини, тварин та рослин. Рекомендується закривати відкриті рани при 

використанні. 

Технічні заходи:         Рекомендується використовувати рукавиці, щоб зменшити експозицію препарату. 

Спеціальні вимоги:     Немає. 

7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи несумісні матеріали: 

Особлива конструкція приміщення або транспортного засобу для зберігання: немає.  
 Несумісні матеріали:    кислоти, основи, окислювачі, послаблювачі, дезінфікуючі засоби, можуть 

деактивувати біологічні культури. Уникати сильних окислювальних агентів. 
Не зберігати в металевих контейнерах. 

 Умови зберігання:  Зберігати у невідкритих оригінальних контейнерах в прохолодному, сухому, 
добре провітрюваному місці, при температурі від 4°C до 25°C. Зберігати від 
прямого сонячного світла та безпосередніх джерел нагрівання. НЕ допускати 
замерзання. Не зберігати з продуктами харчування, кормами, ліками або 
одягом. 

Обмеження кількості: Немає. 

Пакувальні матеріали:    Порожня упаковка може бути спалена 

7.3       Спеціальне кінцеве використання 

                           Немає інформації 

8. КОНТРОЛЬ ЕКСПОЗИЦІЇ / СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

8.1 Контрольні параметри 

Формальдегід- CAS №: 50-00-0 

Обмежене значення- 8 годин (UK): 2 ppm або 2.5 мг/м3 

Обмежене значення- короткий термін (UK): 2 ppm або 2.5 мг/м3 

Гідроксид натрію - CAS №: 1310-73-2 

Обмежене значення- короткий термін (UK): 2 мг/м3 

8.2 Контроль експозиції 

8.2.1.    Відповідний інженерний контроль 

Немає 

8.2.2     Заходи особистого захисту, такі як особисте захисне оснащення 

Користувач для оцінки ризику експозиції повинен вирішити питання забезпечення 

особистого захисного оснащення та потребу в проведенні інженерних контрольних 

вимірювань. Базуючись на наявній токсикологічній інформації описані нижче захисні 

заходи повинні застосовуватися в мінімальному об’ємі. 

Захист очей/обличчя: При використанні продукту рекомендується одягати захисні окуляри для 

захисту від потрапляння в очі. Захист повинен відповідати хімічному захисту, що 

класифікується в BS2092 або EN166. 
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Захист шкіри: Уникати контакту з ураженою шкірою. У випадку тривалого/частого/безпосереднього 

використання матеріалу рекомендується носити захисний одяг від хімічного впливу, 

що відповідає NF EN ISO 13982-1 (тип 5). 

Захист органів дихання: 

Зазвичай непотрібна спеціальна вентиляція при нормальному поводженні та 

використанні цього продукту, якщо слідувати інструкціям на етикетці. Однак, якщо 

умови роботи утворюють високі повітряно-крапельні концентрації цього матеріалу, 

то базуючись на наявній інформації та при відсутності обмежень експозиції, 

рекомендується використання маски проти парів, що відповідає мінімальному 

стандарту EN405 з фільтрами, що відповідають нормі NF EN 143 (тип FFP2). 

Захист рук:  Уникати тривалого або частого повторного контакту зі шкірою, особливо з 

ураженою шкірою. Слід одягати захисні рукавиці від хімічного впливу, що 

відповідають стандарту EN374. Період використання не повинен перевищувати час 

хімічного впливу, визначений виробником рукавиць. 
9. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

9.1        Інформація про основні фізичні та хімічні властивості 
 

Вид: рідина від жовтого до коричневого кольору 
Запах: м’який  

pH: 6- 8 

Температура кипіння: 102 °C 

Температура плавлення: Не визначено 

Точка спалаху: Не визначено 

Запалення (тверді речовини, газ): Не визначено 

Самозапалення: Не визначено 

Вибухові властивості: За прогнозами хімічна структура не має вибухових основ. 

Окислювальні властивості: Не визначено 

Тиск пару: Не визначено 

Відносна щільність: Не визначено 

Розчинність - Розчинність води:            Не визначено 

 - Розчинність жиру:           Не визначено 

Коефіцієнт поділу n-октанолу в воді:     Не визначено 

9.2        Інша інформація: Температура замерзання: -4°C 

10.        СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РЕАКТИВНІСТЬ 

10.1 Реактивність Не визначено 

10.2 Стабільність Стабільний 
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10.3 Можливість небезпечної полімеризації 

Не виникає. 

10.4 Умови, яких слід уникати        Немає. 

10.5 Несумісні матеріали:      кислоти, основи, окислювачі, уповільнювачі, дезінфікуючі засоби, можуть 

деактивувати біологічні культури. 

10.6 Небезпечні продукти розпаду 

Вивільнення внаслідок термального розпаду CO, CO2, вуглеводень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОКСИЧНІСТЬ 

11.1      Інформація про токсичний вплив 

11.1    Гостра токсичність 

Проковтування, LD50 щур преорально (мг/кг): Не визначено 

Вдихання, LC50 щур вдихання (мг/л/4год): Не визначено 

Шкіра, LD50 кріль дермально (мг/кг)   Не визначено  

11.2 Подразнення 

Подразнення очей Не визначено 

Подразнення шкіри Не визначено. 

11.3 Чутливість 

Чутливість Не визначено. 

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ 

12.1 Токсичність: Препарат не є небезпечним для навколишнього середовища. 

Немає даних про особливу токсичність для ґрунтових організмів, рослин та 

тварин. 

12.2 Стійкість та розпад: 

Препарат швидко біологічно розпадається. Однак, немає інформації про 

анаеробний біологічний розпад. 

12.3.  Біоакумулятивний потенціал: Не здатний до біонакопичення. 

12.4.  Зміна в грунті: Немає інформації. 

12.5.  Результати оцінки здатності до біонакопичення та токсичності та стійкості біоакумулятивної 

речовини: Немає інформації. 

12.6. Інший шкідливий вплив:  Не відбувається порушення озонового шару, утворення фотохімічного озону або 

іншого небезпечного впливу. Шкідлива дія при потраплянні в каналізацію не спостерігається. 

12.7 Інша інформація:         Клас 1 мікроорганізмів (Європейська федерація біотехнології) відібраний з 
природного середовища. 

13. УТИЛІЗАЦІЯ 

13.1      Методи утилізації відходів:  

Утилізувати шляхом спалення або закопування згідно з місцевими приписами. 
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14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ 
 

14.1 UN номер:  
 Немає. 
 
14.2   UN відповідна назва для перевезення:  
 Немає. 
 
14.3     Клас (и) небезпеки при транспортуванні:  
 Не застосовується. 
 
14.4   Група упаковки:      
 Не застосовується. 
 
14.5   Небезпека для навколишнього середовища:  
 Немає. 
 
14.6   Спеціальні заходи безпеки для користувача:  
 Немає. 
 
14.7 Транспортування насипом згідно з Додатком II MARPOL73/78 та кодом IBC:  
 Не застосовується. 

15. РЕГУЛЯТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 

15.1 Спеціальні положення / законодавство щодо речовини або суміші про безпеку, здоров’я та 
навколишнє середовище 

Мікробна класифікація: 

Бактерії, що містяться в цьому складі, належать до групи 1 згідно з Директивою 2000/54/EC 

(про захист робітників від ризику пов’язаного з експозицією біологічних агентів на роботі). 

Мікроорганізми групи 1 не викликають хвороб людини.  

При поводженні з продуктом слід дотримуватися заходів безпеки, описаних в Додатку VI 

Директиви 2000/54/EC для оцінки ризику. 

15.2 Оцінка хімічної безпеки: 
 Оцінка хімічної безпеки для цієї суміші ще не виконувалася. 

 
 
16.        ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Коди ризику (згідно з Директивою 67/548/EEC): 

Немає. 

Визначення небезпеки згідно з Положенням (ЄC) № 1272/2008: 

Немає. 

Код піктограми згідно з Положенням (ЄС) № 1272/2008:  



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ 

Згідно з Положенням (ЄС) № 1907/2006 (REACH)  
в редакції Положення (ЄС) № 453/2010 
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Немає. 

Ідентифікація небезпеки: 

Містить Bradyrhizobium leguminosarum. Може викликати небезпечні реакції. 

Джерела: 

Детальний склад. 

Паспорт безпеки складових речовин. 

ESIS website:     http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 

GESTIS-база даних речовин:       http://www.biade.itrust.de/biaen/lpext.dll?f=templates&fn=main-h.htm 

Інше: 

Безпека/класифікація:        http://www.dsmz.de/microorganisms/bacterial_nomenclature.php 

http://www.biosafety.be/GB/WPProcGB.html 

Професійний вплив:    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0087:0089:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:038:0036:0039:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0039:20060301:EN:PDF 

http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 

Версія 2: 2012-02-14 

Вищезазначена інформація базується на наших сучасних знаннях на момент публікації. Вона надана для інформування і 

не надає гарантій щодо якості або специфікації продукту. Користувач повинен сам переконатися, що продукт 

цілком підходить 
 
 


