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1. Назва речовини/препарату та назва компанії 

  

ALIOS 

 

Використання: продукт для захисту зерна, фунгіцид 

 

Компанія: 

БАСФ СЕ 

67056 Людвігсхафен 

НІМЕЧЧИНА 

Відділ захисту рослин 

Телефон: +49 621 60-27777 

Факс: +49 621 60-27125 

E-mail: Produktinformation-Pflanzenschutz@basf.com 

 

Інформація в екстрених випадках: 

Телефон екстреного виклику: 

Телефон: +49 180 2273-112 

Телефакс: +49 621 60-92664 

 

2. Склад / інформація про складові частини 

 

Хімічні властивості: 

 

Продукт для захисту зерна, фунгіцид 

 

Небезпечні складові: 

 

Triticonazole Вміст (вага/вага): 17.9% 

  CAS-номер: 131983-72-7 

  Символ(и) небезпеки: N 

  Код(и) ризику: 51/53 
 

Tridecyl alcohol ethoxylate 

  Вміст (вага/вага): 1.11 % 

  CAS-номер: 24938-91-8 

  Символ(и) небезпеки: Xn 
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  Код(и) ризику: 52/53 

 

Якщо зазначаються небезпечні складові речовини, то текст символів небезпеки та кодів ризику 

визначений у розділі 16. 

3. Ідентифікація небезпеки 

 

Токсичний для водних організмів, може спричинити довготривалий шкідливий ефект для 

водного середовища. 

4. Заходи першої допомоги 

 

Загальні вказівки: 

Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Зняти забруднений одяг. При виникненні 

ускладнень: звернутися за медичною допомогою. Показати терапевту ємність, етикетку та/або 

паспорт безпеки.  

 

При вдиханні: 

Дати пацієнту спокій, вивести на свіже повітря, звернутися за медичною допомогою. 

 

При контакті зі шкірою: 

Після контакту зі шкірою, відразу помити великою кількістю води з милом.  

 

При контакті з очима: 

Відразу промити уражені очі щонайменше 15 хвилин під проточною водою, утримуючи повіки 

відкритими, проконсультуватися з окулістом. 

 

При проковтуванні: 

Відразу промити ротову порожнину, а потім запити великою кількістю води, звернутися за 

медичною допомогою.  

 

Примітка для терапевта: 

Лікування: Лікувати відповідно до симптомів (дезінфікування, життєва функція), спеціальний 

антидот невідомий.  

5. Заходи пожежогасіння 

 

Засоби, придатні для пожежогасіння: 

водний аерозоль, водний туман,  вуглекислий газ, піна, сухі засоби пожежогасіння, пісок 

 

Особлива небезпека: 

чадний газ, вуглекислий газ, хлористий водень, оксид азоту 

Вищезазначені речовини / група речовин можуть вивільнятися при пожежі. 

 

Спеціальне захисне обладнання: 

Носити автономний дихальний апарат та захисний одяг проти хімічного впливу 
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Додаткова інформація: 

У випадку пожежі та/або вибуху не вдихати пари. При потраплянні у вогонь, охолодити ємності за 

допомогою водного аерозолю. Зібрати окремо воду, забруднену під час пожежогасіння, на 

допускати її потрапляння в каналізацію або стічні системи. Утилізувати залишки від пожежі та 

забруднену під час пожежогасіння воду згідно з офіційними положеннями. 

   

6. Заходи з ліквідації аварійних викидів 

 

Заходи особистого захисту: 

Використовувати особистий, захисний одяг. Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Зняти 

відразу забруднений одяг, білизну та взуття. 

 

Заходи захисту навколишнього середовища: 

Не зливати в підґрунт / ґрунт. Не зливати в каналізацію / поверхневі води / ґрунтові води. 

 

Методи очищення або збору: 

Для невеликих кількостей: зібрати за допомогою відповідного абсорбуючого матеріалу 

(наприклад, пісок, стружка, універсальні зв’язувальні речовини, кізельгур). 

Для великих кількостей: злиття в канаву. Відкачування продукту. 

Помити ретельно забруднену підлогу та об’єкти  водою та миючими засобами, дотримуючись 

положень щодо навколишнього середовища. Зібрати відходи у відповідний контейнер, на який 

кріпиться етикетка та ставиться штамп. Відходи спалити або відвезти у спеціальне місце для 

утилізації згідно з місцевими нормами. 

  

 
7. Використання та зберігання 
 
Використання 
Немає необхідності в спеціальних заходах при правильному зберіганні і використанні.  
 
Захист проти пожежі та вибуху: 
Немає необхідності в спеціальних заходах при правильному зберіганні і використанні. Речовина / 
продукт не є горючим. 
 
Зберігання 
Зберігати окремо від їжі та кормів.  
Додаткова інформація щодо умов зберігання: зберігати подалі від джерел нагрівання. Захищати 
від прямого сонячного проміння. Зберігати в захищеному від морозу місці. 
 
Стабільність при зберіганні: 
Період зберігання: 24 місяці 
 
Захищати від температури вище: 40 ˚С 
Якщо речовина / продукт зберігається при температурі вище зазначеної, властивості продукту за 
період зберігання можуть змінюватися. 
_____________________________________________________________________________________ 

8. Обмеження вивільнення та особистий захист 
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Особисте захисне обладнання 

 

Захист рук: 

Відповідні захисні рукавички від хімічного впливу (EN 374) також для тривалого, безпосереднього 

контакту (Рекомендовано: захисний індекс 6, відповідність > 480 хвилин час проникнення згідно з 

EN 374): наприклад, нітрилова гума (0.4 мм), хлоропренова гума (0.5 мм), бутилові гума (0.7 мм) 

та інше. 

 

Захист очей:  

Захисні окуляри з боковими щитками (каркасні окуляри) (наприклад, EN 166) 

 

Захист тіла: 

Захист тіла має обиратися в залежності від активності та можливого вивільнення, наприклад, 

фартух, захисні черевики, захисний костюм від хімічної дії (згідно з DIN EN 145). 

 

Загальні заходи безпеки та гігієни: 

Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом. Рекомендується носити закритий робочий одяг. 

Відразу зібрати весь забруднений одяг. Зберігати робочий одяг окремо. Зберігати подалі від їжі, 

напоїв та кормів. Не їсти, не пити та не палити на робочому місці. Руки та / або обличчя слід 

помити перед прийомом їжі та вкінці зміни.   

 

9. Фізичні та хімічні властивості 

 

Форма:    рідина 

Колір:    темно-червоний 

Значення рН:   6-8 

    (вимірювалось в нерозведеній рідині) 

Температура запалення: 590˚С 

В’язкість:   1.08 г/см
3
 

    (20˚С) 

Розчинність у воді:  розчинний 

Поверхневий натяг:  51.7 мН/м 

    (24˚С) 

 

 

10. Стабільність та реактивність 

 

Термальний розпад: 

При правильному зберіганні та використанні розпаду не спостерігається. 

 

Небезпечні реакції: 

Небезпечні реакції невідомі. 
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Небезпечні продукти розпаду: 

Небезпечні продукти розпаду невідомі. 

  

 
11. Інформація про токсичність 
 
Гостра токсичність 
 
Летальна доза 50 щур (орально): > 2,000 мг/кг 
При вдиханні/щур/самець/самка: > 3,27 мг/л 4 год. 
Аерозоль тестувався. 
Летальність не спостерігалась. 
 
Летальна доза 50 щур (дермально): > 2,000 мг/кг 
 
Первинне подразнення шкіри у кроля: немає подразнення 
 
Первинні подразнення слизової оболонки у кроля: немає подразнення 

 

Чутливість/морська свинка: при дослідженні на тваринах впливу на чутливість не спостерігалось 

 

Інша інформація 

Зловживання може бути шкідливим для здоров’я. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
12. Інформація про екологічність 
 
Екологічно токсичні впливи 
Інформація про: Triconazole 
Токсичність для риб: 
Летальний концентрат 50 (96 год) 3.6 мг/л, Oncorhynchus mykiss 
 
Інформація про: Triconazole  
Водні безхребетні: 
ЕС50 (48 год) 9.0 мг/л, Daphnia magna 
 
Інформація про: Triconazole 
Водні рослини: 
ЕС50 (96 год) > 1 мг/л, Selenastrum capricornutum 
 
Додаткова інформація 
Інші поради щодо токсичності для екології: 
Не допускати неконтрольованих викидів продукту в навколишнє середовище. 
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13. Вказівки з утилізації 

 

Може викидатися або спалюватися згідно з місцевими положеннями. 

 

Забруднена упаковка: 

Забруднену упаковку слід звільнити наскільки можливо та утилізувати таким же чином, як 

речовину/продукт. 

 

 
14. Інформація про транспортування 
 
Наземне транспортування 
 
ADR 
 
Клас небезпеки:   9 
Група упаковки:   ІІІ 
Ідентифікаційний номер:  UN 3082 
Відповідна вантажна назва:  НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
     РЕЧОВИНА, РІДИНА, ІНШЕ НЕ ЗАЗНАЧЕНО  
     (містить TRICONAZOLE 27,8 %)  
RID 
 
Клас небезпеки:   9 
Група упаковки:   ІІІ 
Ідентифікаційний номер:  UN 3082 
Відповідна вантажна назва:  НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
     РЕЧОВИНА, РІДИНА, ІНШЕ НЕ ЗАЗНАЧЕНО  
     (містить TRICONAZOLE 27,8 %) 
 
Транспортування внутрішніми водами 
 
ADNR 
 
Клас небезпеки:   9 
Група упаковки:   ІІІ 
Ідентифікаційний номер:  UN 3082 
Відповідна вантажна назва:  НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
     РЕЧОВИНА, РІДИНА, ІНШЕ НЕ ЗАЗНАЧЕНО  
     (містить TRICONAZOLE 27,8 %) 
Транспортування морем 
 
IMDG 
 
Клас небезпеки:   9 
Група упаковки:   ІІІ 
Ідентифікаційний номер:  UN 3082 
Забруднення морського середовища: ТАК 
Відповідна вантажна назва:  НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  
     РЕЧОВИНА, РІДИНА, ІНШЕ НЕ ЗАЗНАЧЕНО  
     (містить TRICONAZOLE 27,8 %) 
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Транспортування повітряним шляхом 
 
IATA/ICAO 
 
Клас небезпеки:   9 
Група упаковки:   ІІІ 
Ідентифікаційний номер:  UN 3082 
Відповідна вантажна назва:  НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
     РЕЧОВИНА, РІДИНА, ІНШЕ НЕ ЗАЗНАЧЕНО  
     (містить TRICONAZOLE 27,8 %) 
 

 
15. Нормативна інформація 
 
Норми Європейського союзу (етикетування) / національне законодавство / норми 
 
ЕСС директиви: 
 
Символ (и) небезпеки 
N  Небезпечний для навколишнього середовища. 
 
Код (и) ризику 
R51/53  Токсичний для водних організмів, може спричинити     
  тривалий шкідливий вплив на водне середовище. 
 
Код (и) небезпеки 
S2  Зберігати в недоступному для дітей місці. 
S13  Зберігати подалі від їжі, напоїв та кормів. 
S20/21  Під час використання не їсти, не пити та не палити. 
S35  Цей матеріал та його ємність слід утилізувати безпечним шляхом. 
S57  Використовувати відповідну ємність, щоб уникнути забруднення навколишнього  
  середовища. 
 
Небезпечний компонент (и), що зазначається на етикетці: TRICONAZOLE, Tridecyl alcohol 

ethoxylate 
 
Інші норми 
 

Для користувачів цього продукту для захисту рослин зазначається: «Щоб уникнути ризику для 

людини та навколишнього середовища, слід дотримуватися інструкцій з використання». 

(Директива 1999/45/ЕС, стаття 10 № 1.2) 

16. Інша інформація 
 
Повний текст небезпечних символів та кодів ризику, що зазначаються як небезпечні, дивіться у 
розділі 2. 
N   Небезпечний для навколишнього середовища. 
Xn   Шкідливий. 
51/53   Токсичний для водних організмів, може спричиняти тривалий шкідливий  
   вплив на водне середовище. 
22   Шкідливий при проковтуванні. 
41   Ризик серйозного ураження очей. 
Вертикальні лінії зліва на полях показують зміни з попередньої версії. 
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Дані, що містяться в цьому паспорті безпеки, базуються на найновіших знаннях та досвіді та не є 
гарантією властивостей продукту. Одержувач продукту несе відповідальність за дотримання прав 
власності та діючого законодавства. 
 


