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ЛИСТ БЕЗПЕКИ МАТЕРІАЛУ 
РОЗДІЛ 1 Назва продукту та компанії 

РОЗДІЛ 2 Інформація про складові 
Небезпечні    Номер   Охорона праці     ACGIH           ACGIH  
складові:       СХС:          Поп. дані:   доп. концентр: обмеж.дії: 
Не містить небезпечних речовин. Містить природні непатогенні 
бактерії. Ці сімбіозні азотфіксуючі бактерії, використовують при 
протравлюванні особливого бобового насіння (не харчові 
продукти). Дивіться етикетку продукту щодо інформації щодо 
особливого насіння, використовуйте методи та кількість 
продукту зазначену на етикетці. Не для харчового, кормового чи 
медичного використання. 
РОЗДІЛ 3 ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ  
Загальна аварійність: Невідомий вплив бактерій, які містяться в 
продукті, на здоров‘я.  
Основний шлях проникнення: Орально (ковтання)  
Гострий ефект (Ознаки та Симптоми впливу): 
Очі: Рідина може спричинити незначне подразнення очей. 
Шкіра: Не відома небезпека. 
Вдихання: Не відома небезпека. 
Ковтання: Не відома небезпека.. Хронічна дія: Не відома 
небезпека. Обтяження медичних умов: Не відома небезпека.. 
Враження органів: Немає 
Канцерогенність: Невідомо чи містить канцерогени. Система 
ідентифікації небезпечних матеріалів: Здоров‘я – 0, 
Запалювання – 0, Реактивність – 0 

РОЗДІЛ 4 ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 
Очі: Промивайте очі не менше 15 хвилин. Надайте медичну 
допомогу при тривалому подразненні. 
Шкіра: Помийте з водою та милом. 
Вдихання: Вивести пацієнта на свіже повітря. Надайте медичну 
допомогу при тривалому подразненні. 
Ковтання: Не потрібна лікарська допомога. 
РОЗДІЛ 5 ЗАХОДИ ГАСІННЯ         

Засоби гасіння: Використовуйте звичайні засоби гасіння. 

Велике полум‘я та небезпека вибуху: Не відомо Інструкція 

пожежогасіння: Немає спеціальних вимог. 
РОЗДІЛ 6 Заходи при випадковому вивільненні 
Велика кількість/В процес витікання: Обмежте витікання та 
зберіть для використання чи утилізації. 
Невелика кількість: Витікання може стати причиною слизьких 
залишків на підлозі. 
Обмежте зону витікання та змийте водою будь-які слизькі 
залишки. 
РОЗДІЛ 7 ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
Вимоги зберігання: Зберігайте в оригінальному контейнері в 
холодному та сухому місці. Уникайте циклічного замерзання та 
розтавання. Збовтайте перед використанням. Відкривайте лише коли 
продукт готовий до використання. Використати до дати вказаної на 
упаковці. Заходи безпеки при використанні: Немає 
спеціальних вимог використання. Дотримуйтесь звичайної гігієни 

та стандартів домашньої гігієни для сільськогосподарської продукції. 
РОЗДІЛ 8 Контроль експозиції/особистий захист 
Провітрювання: Для нормального використання цього продукту 
при дотриманні інструкцій на етикетці не потрібна спеціальна 
вентиляція. Захисний одяг/засоби: Немає спеціальних вимог. 
Респіратор: Не потрібен при використанні згідно з інструкцією. 
Забруднене обладнання: Почистіть відповідне обладнання з 
миючими засобами та водою. 
Коментарі: Виконуйте правила особистої гігієни  після використання 
продукції. Після використання будь-якого хімічного чи біологічного 
продукту помийте руки та обличчя з водою перед їдою, вживанням 
напоїв чи палінням. 
РОЗДІЛ 9 Фізичні і хімічні властивості 

РОЗДІЛ 10 Стабільність та реактивність  

Стабільність: Стабільний Уникати умов: Немає Небезпека 
полімеризації: Не відбувається Хімічна несумісність: Деяке 
насіння – при використанні хімічних речовин, включаючи фунгіциди, 
може бути небезпечним для бактерій в продукті. Дивіться етикетку 
продукції для детальної інформації по використанню фунгіцидів чи 
інших хімічних речовин, які є в протравленому насінні. Небезпека 
розщеплення продукції: Окис вуглецю

  

РОЗДІЛ 11 Токсикологічна інформація 

РОЗДІЛ 12 Екологічна інформація 
Ця продукція містить непатогенні бактерії природного походження 
земляного походження та із продуктів розпаду. 

РОЗДІЛ 13 Порядок утилізації 
Утилізація: Невелика кількість продукції, яка не може бути 
використана відповідно до інструкції на етикетці може бути 
утилізована на смітнику чи в каналізації. Статус відходів Закон 
про охорону ресурсів: Цей продукт не належить до небезпечних 
відходів. Державні та місцеві норми можуть регулювати утилізацію 
цього продукту. Порадьтесь у ваших державних, місцевих чи 
муніципальних установах охорони навколишнього середовища для 
утилізації іншим чином ніж той, який зазначений в інструкції на 
етикетці. 

РОЗДІЛ 14 Інформація про транспортування Дані для 
транспортування: Цей продукт не є небезпечною речовиною для 
всіх видів транспорту в США та Канаді. Клас небезпеки: Немає    
Номер ID: Немає. 

РОЗДІЛ 15 Інформація щодо норм 
Закон про контроль за токсичними речовинами: Всі складові 
цього продукту включені до реєстру вказаного Закону.  
Оцінка безпеки розділ 313: Компоненти не підлягають реєстрації. 
Охорона праці класифікація небезпеки: не є небезпечним 
Пропозиція 65: Не містить компонентів, що вимагають попередження 
Норми контролю продукції: Цей продукт був класифікований у 
відповідності з критеріями небезпеки CPR та цим 
Паспортом безпеки і містить всю інформацію, що вимагається CPR. 

РОЗДІЛ 16 Інша інформація 
Підготовлено: Д. Джоерс Дата: 14 серпня 2007 
Інформація наведена в цьому паспорті безпеки матеріалу є 
достовірною і точною на момент публікації. Немає гарантій, виражених 
чи які маються на увазі, які стосуються цієї інформації.Ця інформація  
може не бути адекватною для будь-якого застосування, і користувач 
повинен визначити  придатність цієї інформації до способу/умов 
використання,зберігання чи місцевих норм. 

Назва матеріалу: Optimize ®, Optimize ® LIFT®, 
 Optimize ® Pulse, LCO PT™  
Призначення: 
 
 

1 x 10-7 % Lipo-chitooligosaccharide на водній 
основі. Optimize та Optimize Pulse 
Також містить окремі водні добавки. 

Хімічна формула: Суміш 
Виробник: EMD Біо дослідження врожаїв 
 3101 W. Custer Ave., Міулокі, Вісконсин 53209 
Аварійні телефони: 414-462-7600 
 Понеділок-П‘ятниця, 8:00 - 16:30   
Після 16:30:  Телефонуйте 1-800-424-9300 

Дія на очі/Подразнення 
очей: 

Не подразнює 
Гострий оральний ефект: LD   (орально-щур): >5000 мг/кг 
Гострий ефект при вдиханні: Недоступна інформація 
Гострий ефект шкіри: LD   (шкіраl- кріль ): >2000 мг/кг 
Подразнення шкіри: Не подразнює 
Чутливість шкіри: Не чутливий 

Температура загорання: Немає 
Темп. самозапалення.: Не визначена 
Межі вибуховості: Нижній рівень: не застосовується 

Фізичний стан: Рідина Розчинність у воді: Розчинний 
Колір:         Жовто-коричневий % випаров. (об‘єм): не дано 
Запах:          помірний Питома вага:  1.0 г/см.куб. 
Точка плавлення: немає Тиск пару:   Не дано 
Точка кипіння:   216oF (102oC) Щільність пару:      Не дано 
Точка замерзання: 25oF (-4oC) pH:                 від 6 до 8 


