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1. Назва речовини/препарату та назва фірми 

RAK 3 + 4 

Використання: продукція для захисту рослин, інсектицид 

Компанія: 
БАСФ CE 
67056 Людвігсхафен 
Німеччина 
Відділ захисту рослин 
Телефон: +49 621 60-27777 
Телефакс номер: +49 621 60-27125 
E-mail адреса: Produktinformation-Pflanzenschutz@basf.com 

Аварійна інформація:  

Телефон: +49 180 2273-112 
Телефакс: +49 621 60-92664 

2. Склад/відомості про речовини, що входять до складу: 

Хімічна характеристика 

Продукт для захисту рослин в багатокамерних ампулах, феромон, випаровування активної 
речовини (VP) 

Камера 1 містить: (E,E)-8,10-додекадієн-1-ол 
>140 -< 225 мг 

Камера 2 містить: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
>160 -< 250 мг 
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Небезпечні компоненти: 

(8E,10E)-додека-8,10-діенол 

CAS-номер: 33956-49-9 
Символ(и) небезпеки: Xi, N 
Фрази-R: 36/38, 43, 50/53 

(Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 

CAS-номер: 20711-10-8  
R-фрази: 52/53 

Якщо наявні небезпечні речовини, то пояснення символів небезпеки и фраз R вказано в розділі 
16. 

3. Можливі небезпеки 

Жодні спеціальні небезпеки невідомі, при виконанні рекомендацій стосовно використання та 
зберігання. 

4. Заходи надання першої допомоги. 

Загальні вказівки 
Уникати контакту зі шкірою, очами та одягом. Зняти забруднений одяг. При виникненні 
ускладнень: Звернутися до лікаря: Показати коробку, етикетку та/або технічний паспорт по 
безпеці. 

Після вдихання: 
Спокій, свіже повітря, медична допомога. 

Після попадання на шкіру: 
Ретельно промити з водою та милом. При виявленні подразнень, звернутися за медичною 
допомогою. 

Після попадання до очей: 
Негайно в протягом 15 хвилин ретельно прополоскати очі проточною водою, широко розкривши 
при цьому повіки очей, звернутися до окуліста. 

Після ковтання: 
Негайно промити рот та випити велику кількість води, звернутися за медичною допомогою. Не 
викликати блювоту доки не буде отримано вказівок від антиотруйного центру або лікаря. Ніколи 
не викликати блювоту, якщо потерпілий втратив свідомість, або у нього конвульсії. 

Вказівки для лікаря: 
Лікування: Лікування відповідно до симптомів (знезараження, життєві функції) специфічний 
антидот не відомий. 
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5. Протипожежні заходи 

Придатні засоби гасіння пожежі: 
розпилена вода, сухі засоби гасіння пожежі, вуглекислий газ 

Особлива небезпека: 
чадний газ, двоокис азоту 
Вказані речовини/групи речовин можуть вивільнятися при пожежі в навколишнє середовище. 

Спеціальне захисне спорядження: 
Носити протигаз та костюм, який захищає від впливу хімікатів. 

Інші вказівки: 
Забруднену воду, використану при гасінні пожежі, зібрати окремо, вона не повинна попасти в 
каналізацію або стічні води. Залишки після гасіння пожежі та забруднену воду, використану 
для гасіння пожежі, утилізувати відповідно до офіційних приписів. У випадку пожежі та вибуху 
не вдихати дим. Охолодити коробки розпиленою водою, якщо на них впливає пожежа. 

6. Заходи при випадковому вивільненні 

Індивідуальні заходи безпеки: 
Носити персональний спецодяг. Уникати контакту зі шкірою, очами та одягом. 

Заходи по захисту екології: 
Не виливати в грунт. Не виливати в дренажні системи, поверхневі води, ґрунтові води. 

Спосіб очистки/усунення: 
Невеликої кількості: Прибрати відповідним поглинаючим матеріалом (напр., піском, стружкою, 
універсальними в’яжучими матеріалами, кизельгуром). 
Великої кількості. Заблокувати розливання. Відкачати продукт насосом. 
Розпилювач/ампули слід зібрати. Матеріал, що увібрав речовину, утилізувати відповідно до 
приписів. Помістити відходи до відповідного маркованого та запечатаного контейнера. 
Ретельно почистити забруднену підлогу та об’єкти водою та детергентами, дотримуючись 
відповідних інструкцій. Спалити або утилізувати в спеціальних місцях захоронення відходів у 
відповідності з місцевими правилами. 

7. Використання та зберігання 

Використання 

Не вимагаються спеціальні заходи при правильному зберіганні та використанні. Забезпечити 
хороше провітрювання та вентилювання складських та робочих місць. 

Захист від пожежі та вибуху: 
Уникати нагрівання. Тримати подалі від джерел загоряння – Не палити. 



Сторінка: 4/9 
BASF Паспорт безпеки відповідно до 91/155/EEC 
Дата/змінений: 03.11.2005 Версія: 1.6 
Продукт: RAK 3 + 4 

295 02 I 
(30059153/SDS_CPA_EU/EN) 

Дата друку 03.02.2008 

Зберігання 

Зберігати окремо від харчових продуктів та кормів для тварин. Вивільнення запаху: Зберігати 
окремо від продукції, чутливої до запаху. 
Інші вказівки по умовам зберігання: Тримати в холодному місці. Зберігати при температурі на 
вище 5 °C. 

Стабільність при зберіганні: 
Уникати тривалого зберігання. 
Стабільність зберігання основана на температурі навколишнього середовища та описаних 
умовах. 

Захищати від температури вище: 5 °C 
Проходить розпад, якщо продукт тривалий час зберігається при температурі, яка перевищує 
визначену. 

8. Обмеження впливу та засоби індивідуального захисту. 

Засоби індивідуального захисту 

Захист органів дихання: 
Захист органів дихання, якщо утворюються гази/пара. Носити респіратор, якщо недостатній 
обмін повітря. Газовий фільтр EN141 Тип A для газів/парів органічних сполук (точка кипіння  >65 
°C). 

Захист рук: 
Відповідні захисні рукавички, стійкі до впливу хімікатів (EN 374), з тривалим прямим контактом 
(Рекомендується:  Коефіцієнт захисту 6, який відповідає > 480 хвилинам впливу згідно нормі 
EN 374): Наприклад нітрилкаучук – товщина шару 0,4 мм хлоропренкаучук – товщина шару 0,5 
мм полівінілхлорид – товщина шару 0,7 мм та ін. 

Захист очей: 
Щільно прилягаючі закриті очки (EN 166) 

Захист тіла: 
Захист тіла обирається в залежності від діяльності та можливого впливу, наприклад фартух, 
захисне взуття, костюм для хімічного захисту (відповідно до DIN-EN 465). 

Загальні профілактичні та гігієнічні заходи: 
При використанні засобів захисту рослин в упаковці кінцевого споживача, використовується 
інформація по засобам протихімічного захисту, яка міститься в інструкції по експлуатації. 
Уникати контакту зі шкірою, очами та одягом. Рекомендується закритий робочий одяг. Зняти 
забруднений одяг. Робочий одяг зберігати окремо. Зберігати подалі від харчових продуктів, 
напоїв та кормів. Не їсти, не палити та не пити під час роботи. Перед перервами та в кінці 
робочої зміни вимити руки та/або обличчя. 

9. Хімічні та фізичні властивості 

Форма рідина 
Колір: коричневий 
Запах: сильний специфічний запах 
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Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол 
Точка загорання: 138 °C  
Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
Точка загорання: 141 °C (DIN 51758)  
---------------------------------  
Щільність: 0.88 г/см3 

(20 °C) 
дані стосовно інгредієнтів в розділі 2 

Інші відомості 
Продукт складається з багатокамерних ампул. Вказана інформація застосовуються до змісту 
ампул, якщо не визначено інше. 

10. Стабільність та реактивність 

Термічний розпад: При дотриманні приписів/вказівок по зберіганню та 
застосуванню не відбувається розпад речовини. 

Умови, яких слід уникати: 
Субстанції, яких слід уникати невідомі. 

Небезпечні реакції: 
При дотриманні приписів/вказівок по зберіганню та застосуванню небезпечних реакцій не 
відбувається. 

Небезпечні продукти розпаду: 
У випадку дотримання приписів/вказівок по зберіганню та використанню матеріалу, небезпечні 
продукти розпаду не виділяються. 

11. Дані по токсикології 

Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол 
LD50/орально/пацюк/самець/самка: > 5,000 мг/кг 

Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-
ілацетат 
LD50/орально/пацюк/самець/самка: > 5,000 мг/кг 
  

Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол LC50/при 
вдиханні/пацюк/самець/самка: > 5,26 мг/л 4 г 

Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
LC50/при вдиханні/пацюк/самець/самка: > 5,3 мг/л 4 г 
---------------------------------  

Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол 
LC50/дермально/пацюк/самець/самка: > 2,000 мг/кг 

Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
LC50/дермально/пацюк/самець/самка: > 5,000 мг/кг 
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---------------------------------  

Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол 
Первинне подразнення шкіри кроля: 
Подразнюючий 

Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
Первинне подразнення шкіри кроля: Не подразнює 
---------------------------------  

Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол 
Первинне подразнення слизової оболонки кроля: Не подразнює 

Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
Первинне подразнення слизової оболонки кроля: Не подразнює 
---------------------------------  

Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол Підвищення 
чутливості морська свинка: Викликає підвищення 
чутливості шкіри при дослідженнях на тваринах. 

Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
Підвищення чутливості морська свинка: В ході тестів над тваринами не було відмічено 
підвищення у них чутливості шкіри (сенсибілізації). 
---------------------------------  

Додаткова інформація 

Дані по токсикології стосуються активних інгредієнтів. Неправильне 
використання може завдати шкоди здоров’ю. 

12. Інформація по екології 

Екотоксичність 

Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол 
Токсичність для риб: 
Райдужна форель/Oncorhynchus mykiss LC50 (96 г):  > 120 мг/л 

Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
Токсичність для риб: 
Райдужна форель/Oncorhynchus mykiss LC50 (96 г):  > 10 мг/л 
---------------------------------  

Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол 
Водні безхребетні: 
Дафнія/Daphnia magna/EC50 (48 г):  2,8 мг/л 

Інформація по: (Z)-11-тетрадецен-1-ілацетат 
Водні безхребетні: 
Дафнія/Daphnia magna/LC50 (48 г):  > 10 мг/л 
---------------------------------  
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Інформація по: (8E,10E)-додека-8,10-діенол 
Водні рослини (водорості): 
Зелені водорості/EC50 (72 г):  0.75 мг/л 
---------------------------------  

Додаткова інформація 

Інші екотоксикологічні поради: 
Наведені екологічні дані стосуються активних інгредієнтів. Не виливати безконтрольно продукт 
в навколишнє середовище. 

13. Вказівки по утилізації 

Має бути утилізовано чи спалено відповідно до місцевих правил. 

Забруднена упаковка: 
Забруднена упаковка має бути порожня настільки, наскільки це можливо та утилізована таким же 
чином, як і субстанція/продукт. 

14. Дані по транспортуванню 

Наземний транспорт 

ADR : Клас 9 
Група упаковки: III 
Номер ООН: 3082 
Назва товару: РЕЧОВИНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, РІДИНА, N.O.S. (Містить: 
(8E,10E)-ДОДЕКА-8,10-ДІЕНОЛ) 

RID : Клас 9 
Група упаковки: III 
Номер ООН: 3082 
Назва товару: РЕЧОВИНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, РІДИНА, N.O.S. (Містить: 
(8E,10E)-ДОДЕКА-8,10-ДІЕНОЛ) 

Річний транспорт 
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ADNR : Клас 9 
Група упаковки: III 
Номер ООН: 3082 
Назва товару: РЕЧОВИНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, РІДИНА, N.O.S. (Містить: 
(8E,10E)-ДОДЕКА-8,10-ДІЕНОЛ) 

Морський транспорт 

IMDG/GGVSee   : Клас 9 
Група упаковки: III 
Номер ООН: 3082 
Забруднення моря: ТАК 
Точна технічна назва РЕЧОВИНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, РІДИНА, N.O.S. (Містить: 
(8E,10E)-ДОДЕКА-8,10-ДІЕНОЛ) 

Повітряний транспорт 

ICAO/IATA : Клас 9 
Група упаковки: III 
Номер ООН: 3082 
Точна технічна назва РЕЧОВИНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА, РІДИНА, N.O.S. (Містить: 
(8E,10E)-ДОДЕКА-8,10-ДІЕНОЛ) 

15. Приписи 

Приписи Європейського Союзу (Маркування) Національні приписи 

Фрази-S 
S2 Тримати подалі від дітей. 
S13 Зберігати подалі від харчових продуктів, напоїв та кормів. 
S20/21 Не їсти не пити та не палити під час роботи з продуктом. 
S24 Уникати контакту зі шкірою. 
S37 Одягати захисні рукавички. 

не підлягає маркуванню 
Не дивлячись на те, що продукт не повинен бути маркований знаками небезпеки, ми 
рекомендуємо, щоб вимоги безпеки виконувалися завжди. 

Даний продукт містить: (8E,10E)-Додека-8,10-діенол. 
Може викликати алергічну реакцію. 

Інші приписи 
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Для користувачів даного засобу захисту рослин: «Для уникнення виникнення небезпеки для 
людини та довкілля, необхідно дотримуватись інструкцій по експлуатації». (Директива 
1999/45/EG, параграф 10, № 1.2) 

16. Інші відомості 

Повне пояснення символів небезпеки та фраз  R, вказаних  в розділі 2: 
Xi Подразнюючий 
N Небезпечний для навколишнього середовища. 
36/38 Подразнення очей та шкіри. 
43 Може викликати чутливість при контакті зі шкірою. 
50/53 Дуже токсичний для водних організмів, у водоймах може тривалий час 

здійснювати шкідливий вплив. 
52/53 Шкідливий для водних організмів, у водоймах може тривалий час 

здійснювати шкідливий вплив. 

Вертикальними лініями з лівого боку позначені зміни по відношенню до попередньої версії. 

Представлені в паспорті безпеки дані ґрунтуються на знаннях та досвіді, які отримані в даний час, 
та описують продукт з точки зору вимог безпеки. Ці дані не варто розглядати, як опис властивостей 
товару (специфікацію продукту). Не варто робити висновків про якість чи придатність продукту для 
конкретного застосування, виходячи з даних листа безпеки. Кінцевий споживач продукту повинен 
дотримуватись існуючих законів та приписів, а також правових норм. 


