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Sekcja 1.   IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI BIORSTWA 

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU 
Nazwa handlowa: Beflubutamid 500SC / BeFlex 500 SC 

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA 
ODRADZANE 
Zastosowania zidentyfikowane:  herbicyd. 
Zastosowania odradzane:  inne ni  wskazane powy ej. 

1.3.    DANE DOTYCZ CE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI 
Dostawca FMC Agro Polska Sp. z o.o. 

  02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 212A 
  Tel.: +48 22 571 40 50 
  Fax: +48 22 571 40 51 
  e-mail osoby odpowiedzialnej za kart : Marta.Lewandowska@fmc.com 
1.4.    NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 
 (22) 571 40 50 (w godzinach od 8 do 16) 

Sekcja 2.   IDENTYFIKACJA ZAGRO  

2.1.    KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY 

Klasyfikacja produktu wg Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.  
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG  
i 1999/45/WE oraz zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku). 
Klasyfikacja produktu ustalona przez MRiRW zgodnie z pozwoleniem nr R-159/2016 z dnia 21.07.2016 r. 

Klasa zagro enia i kody kategorii   Kody zwrotów wskazuj cych rodzaj zagro enia 

Aquatic Chronic 1     H410 – Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne,  
       powoduj c d ugotrwa e skutki. 

Has o(-a) ostrzegawcze 

UWAGA 

Zwrot(-y) wskazuj cy(-e) rodzaj zagro enia 
H410 - Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki. 
Zwrot(-y) wskazuj cy(-e) rodki ostro no ci 

P391 Zebra  wyciek. 
Dodatkowe informacje umieszczone na etykiecie 

EUH401 W celu unikni cia zagro  dla zdrowia ludzi i rodowiska, nale y post powa  zgodnie z instrukcj  u ycia. 
EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Mo e powodowa  wyst pienie reakcji alergicznej.  
Zawarto  substancji czynnych: 
beflubutamid (zwi zek z grupy amidów) - 500 g/l (43,46%) 

2.3.    INNE ZAGRO ENIA 
Produkt nie zawiera sk adników PBT lub vPvB. Nie zanieczyszcza  wód produktem lub jego opakowaniem. Nie my  aparatury 
w pobli u wód powierzchniowych/Unika  zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniaj ce z gospodarstw i dróg. 

2.2   ELEMENTY OZNAKOWANIA 

Piktogram(-y) okre laj cy(-e) rodzaj zagro enia 
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3.   SK AD/INFORMACJA O SK ADNIKACH 

3.1. SUBSTANCJE - nie dotyczy 
3.2. MIESZANINY 
 

Numer CAS Numer WE Numer 
Indeksowy Nazwa sk adnika % (m/m) Klasyfikacja 

113614-08-7 616-032-00-9 — beflubutamid 44 Aquatic Acute 1- H400  
Aquatic Chronic 1- H410 

— — — 
produkt kondensacji 
formaldehydu z sol  

Schaeffer 
4 Aquatic Chronic3, H412 

2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on < 0,04 

Acute Tox. 4 - H302 
Skin Irrit. 2 - H315 
Eye Dam. 1 - H318 
Skin Sens. 1 - H317 

Aquatic Acute 1- H400 

Substancje PBT / vPvB - Produkt nie zawiera substancji zliczonych do PBT i vPvB. 

Sekcja 4.   RODKI PIERWSZEJ POMOCY 
4.1.     OPIS  RODKÓW  PIERWSZEJ  POMOCY  

Wdychanie 
Osob  poszkodowan  niezw ocznie wyprowadzi  z zanieczyszczonego obszaru. Zapewni  dost p wie ego powietrza.  
W przypadku utrzymywania si  jakichkolwiek dolegliwo ci, niezw ocznie zasi gn  porady lekarza. 
Kontakt ze skór  
Skór  zanieczyszczon  produktem natychmiast umy  du  ilo ci  wody zdejmuj c jednocze nie zanieczyszczon  odzie   
i buty. Kontynuowa  mycie wod  z myd em. W przypadku utrzymywania si  jakichkolwiek dolegliwo ci, niezw ocznie 
zasi gn  porady lekarza. 
Kontakt z okiem 
Przy podwini tych powiekach natychmiast przemy  oczy du  ilo ci  czystej bie cej wody lub p ynem do p ukania oczu, Po 
kilku minutach usun  szk a kontaktowe i kontynuowa  przemywanie oczu, a  do wyp ukania wszelkiego zanieczyszczenia.  
W przypadku utrzymywania si  jakichkolwiek dolegliwo ci, zasi gn  porady lekarza. 
Po kni cie 
Przep uka  usta wod . Wypi  kilka szklanek wody. W przypadku wyst pienia wymiotów przep uka  usta wod  i poda  
ponownie wod  do wypicia. Niezw ocznie wezwa  lekarza. 

4.2.    NAJWA NIEJSZE OSTRE I OPÓ NIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARA ENIA 

Brak danych. 
4.3. WSKAZANIA DOTYCZ CE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ  

I SZCZEGÓLNEGO POST POWANIA Z POSZKODOWANYM 

Nie ma swoistej odtrutki dla tego produktu. Po dekontaminacji, leczenie objawowe w warunkach klinicznych. Mo na 
rozwa  wykonanie p ukania dka lub podanie w gla aktywnego. 

Sekcja 5.     POST POWANIE W PRZYPADKU PO ARU 

5.1. RODKI GA NICZE 
Odpowiednie: W zale no ci od otoczenia. CO2, proszek ga niczy, rozproszony strumie  wody. Wi kszy po ar gasi  

rozproszonym strumieniem wody lub pian  ga nicza odporn  na alkohol. Zagro one po arem pojemniki 
ch odzi  wod . W celu unikni cia wdychania niebezpiecznych par i toksycznych produktów rozk adu gasi  
z wiatrem z bezpiecznej odleg ci i z zabezpieczonego miejsca. 

Niew ciwe:     Nie stosowa  zwartych strumieni wody. 

5.2. SZCZEGÓLNE ZAGRO ENIA ZWI ZANE Z SUBSTANCJ  lub MIESZANIN  
Podczas po aru, mog  wytwarza  si  produkty rozk adu termicznego, takie jak: fluorowodór, tlenki azotu, tlenek w gla (CO), 
ditlenek w gla (CO2) i ró ne organiczne zwi zki fluorowane. Nie wdycha  par i niebezpiecznych produktów rozk adu 
termicznego wytwarzaj cych si  podczas po aru. 
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5.3. INFORMACJE DLA STRA Y PO ARNEJ 
Post powa  zgodnie z procedurami obowi zuj cymi przy gaszeniu po arów chemikaliów. Pojemniki nara one na dzia anie 
ognia lub wysokiej temperatury ch odzi  rozpylaj c na nie wod , z bezpiecznej odleg ci; o ile to mo liwe i bezpieczne 
usun  z obszaru zagro enia i kontynuowa  zraszanie do momentu ca kowitego ich sch odzenia. 
Nie dopu ci  do przedostania si cieków po gaszeniu po aru do kanalizacji i wód. cieki i pozosta ci po po arze usuwa  
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Osoby bior ce udzia  w gaszeniu po aru powinny by  przeszkolone i wyposa one w pe  odzie  ochronn  i ochrony dróg 
oddechowych odpowiednie do wielko ci i warunków po aru. Nie wdycha  gazów powsta ych podczas po aru lub eksplozji. 
Wymagana ca kowita ochrona cia a. Aparat do oddychania z poch aniaczem. Nosi  aparaty oddechowe z niezale nym ród em 
powietrza oraz kombinezony ochronne. Pojemniki zagro one po arem ch odzi  rozpylon  wod . Obszar zagro enia 
obwa owa  w celu zapobiegni cia przedostawania si  wody zu ytej do gaszenia do rodowiska 

Sekcja 6.   POST POWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA 

6.1. INDYWIDUALNE RODKI OSTRO NO CI, WYPOSA ENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH 
AWARYJNYCH 
Ograniczy  dost p osób postronnych do obszaru awarii do czasu zako czenia odpowiednich operacji oczyszczania. 
Unika  kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materia em. Natychmiast zdj  ca  ska on  odzie . Odci  wyciek, w miar  
mo liwo ci nie podejmuj c osobistego ryzyka. Usun  z otoczenia wszystkie mo liwe ród a zap onu.  

 odpowiedniego pojemnika, aby nie dopu ci  do ska enia rodowiska. Nie dopu ci  do rozprzestrzeniania si  lub 
przedostania materia u do kanalizacji, rowów lub rzek, stosuj c piasek, ziemi  lub inne odpowiednie bariery. Podj  prób  
rozproszenia gazu lub skierowa  jego przep yw w bezpieczne miejsce, na przyk ad przy u yciu kurtyn mgielnych. Zastosowa  
rodki ostro no ci, aby zapobiec powstaniu wy adowa  elektrostatycznych. Zapewni  ci  obwodu elektrycznego, cz c i 

uziemiaj c wszystkie urz dzenia. Monitorowa  obszar przy u yciu wska nika gazów palnych. Przestrzega  zalecanych 
rodków ostro no ci, stosowa rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8). Usun ród a zap onu - ugasi  otwarty 

ogie , nie pali , nie u ywa  narz dzi i urz dze  iskrz cych, zapobiega  wy adowaniom elektrostatycznym. 

6.2. RODKI OSTRO NO CI W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA 
Nie dopuszcza  do przedostawania si  produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Zawiadomi  
odpowiednie w adze w przypadku uwolnienia produktu do rodowiska. Opracowa  plan usuwania wycieku przed jego 
wyst pieniem. Przygotowa  puste, zamykane pojemniki na odpady. 

6.3. METODY I MATERIA Y ZAPOBIEGAJ CE ROZPRZESTRZENIANIU SI  SKA ENIA I S CE DO 
USUWANIA SKA ENIA 
Uwolniony produkt obwa owa  i odpompowa . Wycieki na pod og  lub inne nieprzepuszczalne powierzchnie zasypa  
materia em poch aniaj cym ciecze (piasek, bentonit, uwodnione wapno, ziemia Fullera, uniwersalne rodki poch aniaj ce itp.) 
i zebra  mechanicznie do oznakowanego pojemnika na odpady. Zanieczyszczon  gleb  zebra  do oznakowanego pojemnika na 
odpady. Usuwa  zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13. Zanieczyszczone powierzchnie umy  wod   
z dodatkiem odpowiedniego detergentu. Zanieczyszczon  wod  zebra  i przekaza  do utylizacji. Wycieki do wody ograniczy , 
a zanieczyszczon  wod  zebra  i przekaza  do utylizacji. 

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 
Patrz sekcje 8, 13 i 15. 

Sekcja 7.   POST POWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1.    RODKI OSTRO NO CI DOTYCZ CE BEZPIECZNEGO POST POWANIA 

Zalecenia dotycz ce bezpiecznego post powania 
Stosowa  zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta. Unika  tworzenia szkodliwych st  
par/mg y w powietrzu. Zapewni  skuteczn  wentylacj . Przestrzega  zasad higieny osobistej, stosowa  odpowiednie rodki 
ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). 
Zalecenia dotycz ce ochrony przeciwpo arowej i przeciwwybuchowej 
Usun ród a zap onu - ugasi  otwarty ogie , nie pali  tytoniu, nie u ywa  narz dzi i urz dze  iskrz cych, zapobiega  
wy adowaniom elektrostatycznym. Unika  tworzenia palnych/wybuchowych st  par w powietrzu. 

Zalecenia dotycz ce higieny pracy 
Unika  zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdycha  par/mg y. Przestrzega  ogólnie obowi zuj ce przepisy dotycz ce 
bezpiecze stwa i higieny pracy. Post powa  zgodnie z zasadami dobrej higieny przemys owej. Nie je , nie pi , nie pali  w 
miejscu pracy. My  r ce wod  z myd em po zako czeniu pracy. Nie u ywa  zanieczyszczonej odzie y. Zanieczyszczon  
odzie  natychmiast zdj , oczy ci /upra  przed ponownym u yciem. 



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Beflubutamid 500SC / BeFlex 500 SC 

Sporz dzona zgodnie z Za cznikiem II Rozporz dzenia WE 1907/2006 (REACH) z pó n.zm. oraz 2015/830 
 

Data sporz dzenia: Czerwiec 2011/ Data aktualizacji: 18.10.2019. Wersja: 3 PL 
 

Strona 4 z 8 

   WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, CZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZ CYMI 
    WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNO CI 

Przechowywa  wy cznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanym, suchym i zamykanym 
pomieszczeniu wykonanym z niepalnych materia ów. Pod oga pomieszcze  magazynowych powinna by  wykonana z 
materia ów nieprzepuszczalnych. Nie dopuszcza  osób postronnych i dzieci. Sk adowanie wspólne: Nie sk adowa  z 
ywno ci , napojami i pasz . W pomieszczeniu powinna by  umywalka z bie  wod . Dalsze informacje: Produkt jest 

rejestrowanym pestycydem, który jest przewidziany do okre lonych, dopuszczalnych zastosowa  okre lonych przez 
odpowiednie w adze i podanych na etykiecie. Patrz tak e punkt 10. 

7.3.    SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KO COWE 
Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowa  si  z producentem/dostawc . 

Sekcja 8.   KONTROLA NARA ENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1.    PARAMETRY DOTYCZ CE KONTROLI 
Najwy sze dopuszczalne warto ci st enia w rodowisku pracy / Procedury monitorowania 
(Rozporz dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwy szych 
dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy) – Produkt nie zawiera sk adników  
o okre lonych w Polsce warto ciach NDS w powietrzu rodowiska pracy.  
Dopuszczalne warto ci biologiczne Brak danych. 
Beflubutamid 
DNEL, systemowy . 0,3 mg / kg mc / dzie  PNEC, wodny 3 Lig / l 

8.2.    KONTROLA NARA ENIA 
Techniczne rodki kontroli 
Wymagany poziom ochrony i rodzaje kontroli s  zró nicowane w zale no ci od warunków potencjalnych ekspozycji. Nale y 
wybra  metody kontroli w oparciu o ocen  ryzyka lokalnych warunków. Do odpowiednich rodków nale : odpowiednia 
wentylacja przeciwwybuchowa w celu kontroli st  w powietrzu poni ej wytycznych/limitów ekspozycji. P ukanie oczu i 
natrysk do u ycia w przypadkach nag ych. 

Indywidualne rodki ochrony 
Konieczno  zastosowania i dobór odpowiednich rodków ochrony powinny uwzgl dnia  rodzaj zagro enia stwarzanego 
przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób post powania z produktem. Stosowa rodki ochrony renomowanych 
producentów. 

rodki ochrony osobistej powinny spe nia  wymagania okre lone w normach i przepisach. 
 

 

Ochrona dróg oddechowych  
W warunkach normalnego stosowania, produkt nie stanowi zagro enia inhalacyjnego.  
W warunkach wypadkowego uwolnienia par i mgie  produktu nosi  oficjalnie zatwierdzone indywidualne 
rodki ochrony dróg oddechowych z uniwersalnym poch aniaczem, w cznie z filtrem cz steczek sta ych. 

Zapewni  odpowiednie czyszczenie i konserwacj  sprz tu do ochrony dróg oddechowych. 

 

Ochrona r k  
Odpowiednie d ugie r kawice ochronne, np. z kauczuku butylowego lub nitrylowego. Zaleca si  ograniczenie 
czasu pracy manualnej z produktem. W ciwo ci ochronne r kawic zale  nie tylko od rodzaju materia u,  
z którego s  wykonane. Czas dzia ania ochronnego mo e by  ró ny przypadku ró nych producentów r kawic. 
W przypadku wielu substancji nie mo na precyzyjnie oszacowa  czasu dzia ania ochronnego r kawic. 
Uwzgl dniaj c podane przez producenta parametry r kawic nale y zwraca  uwag  podczas stosowania 
produktu czy r kawice jeszcze zachowuj  swoje w ciwo ci ochronne. Nie dotyka  niczego 
zanieczyszczonymi r kawicami. Przed zdj ciem, umy  r kawice wod  z myd em. Po zako czeniu pracy 
niezw ocznie umy  r ce wod  z myd em. Zu yte lub uszkodzone r kawice przekaza  do utylizacji. 

 

Ochrona oczu  
Zaleca si  noszenie os on twarzy ni  okularów ochronnych czy gogli, aby wykluczy  mo liwo  zanieczyszczenia oczu. 

W przypadku mo liwo ci zanieczyszczenia oczu, zaleca si  zamontowanie urz dze  do p ukania oczu  
w s siedztwie takich stanowisk pracy. 

 

Ochrona skóry  
Odpowiednia odzie  robocza, odporna na dzia anie czynników chemicznych, z d ugimi r kawami, buty 
ochronne z gumy, itp.. 

Kontrola nara enia rodowiska 
Brak szczególnych zalece . 

7.2. 
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Sekcja 9.   W CIWO CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1.    INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH W CIWO CI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH 
Wygl d  : Ciecz, be owa 
Zapach : Charakterystyczny 
Próg (wyczuwalno ci) zapachu : Brak danych 
Warto  pH : 11 
Temperatura topnienia/krzepni cia  : Brak danych 
Temperatura/Zakres wrzenia : Brak danych 
Temperatura zap onu : 102 C   
Szybko  parowania : Brak danych 
Palno  (cia o sta e, gaz) : Nie dotyczy 
Górna-dolna granica wybuchowo ci : Brak danych 
Pr no  par : Beflubutamid - 1.1 x 10-5 Pa w 25°C 

sto  par wzgl dem powietrza : Brak danych 
sto  wzgl dna : 1,15 g/cm3 w 20 °C 
sto  nasypowa : Nie dotyczy. 

Rozpuszczalno               :  Beflubutamid  w  20°C   
       aceton > 600 g/l  
       1,2-dichloroetan > 544 g/l  
       octan etylu > 571 g/l  
       metanol > 473 g/l  
       n-heptan 2.18 g/l  
       ksylen 106 g/l  
       woda 2.30 mg/l w 10°C  
             3.29  mg/l  w  20°C   

          5.02  mg/l  w  30°C  
Wspó czynnik podzia u n-oktanol/woda         : Log Kow = 4.28 w 21°C- Beflubutamid 
Temperatura samozap onu : Brak danych. 
Temperatura rozk adu : Brak danych. 
Lepko  : 71 mPa s w 20 °C 

ciwo ci wybuchowe : Nie jest wybuchowy. 
ciwo ci utleniaj ce : Nie jest utleniaj cy. 

9.2. INNE INFORMACJE 

 Napi cie powierzchniowe         : 67 mN / m (20 ° C). 

Sekcja 10. STABILNO  I REAKTYWNO  
10.1. REAKTYWNO  

Brak danych. 
10.2. STABILNO  CHEMICZNA 

W normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt stabilny. 
10.3. MO LIWO  WYST POWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI 

Brak danych. 
10.4. WARUNKI, KTÓRYCH NALE Y UNIKA  

Unika  ogrzewania produktu. Patrz tak e punkt 7.Produkt stabilny w temperaturze pokojowej. 
10.5. MATERIA Y NIEZGODNE 

Brak danych. 
10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZK ADU 

Produkty wydzielaj ce si  w rodowisku po aru - sekcja 5. 

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

11.1. INFORMACJE DOTYCZ CE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH 

a) toksyczno  ostra 
Szacuje si , e produkt nie jest szkodliwy po podaniu drog  pokarmow , na skór  i nara eniu inhalacyjnym. Poni ej podano 
dane dotycz ce toksyczno ci ostrej podobnego produktu. 

  LD50 (szczur, doustnie) >2000 mg/kg  



KARTA CHARAKTERYSTYKI 
Beflubutamid 500SC / BeFlex 500 SC 

Sporz dzona zgodnie z Za cznikiem II Rozporz dzenia WE 1907/2006 (REACH) z pó n.zm. oraz 2015/830 
 

Data sporz dzenia: Czerwiec 2011/ Data aktualizacji: 18.10.2019. Wersja: 3 PL 
 

Strona 6 z 8 

  LD50 (szczur, skóra) > 2000 mg/kg  
  LC50/4h (szczur, wdychanie) 3,2 mg/l  

 Beflubutamid  
  LD50 (szczur, doustnie) >5000 mg/kg  
  LD50 (szczur, skóra) > 2000 mg/kg  

  LC50/4h (szczur, wdychanie) > 5mg/l 

b) dzia anie ce/dra ni ce na skór  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
c) powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
d) dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór  
Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry. 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
e) dzia anie mutagenne na komórki rozrodcze 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
f) dzia anie rakotwórcze 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
g) szkodliwe dzia anie na rozrodczo  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
h) dzia anie toksyczne na narz dy docelowe - nara enie jednorazowe  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
i) dzia anie toksyczne na narz dy docelowe - nara enie powtarzane 
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 
j) zagro enie spowodowane aspiracj  
W oparciu o dost pne dane, kryteria klasyfikacji nie s  spe nione. 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.1. TOKSYCZNO  dla organizmów wodnych: dla florasulam 

EC50 (48 godzin) 9,99 mg/l (Daphnia magna) 
72-h ErC50 0.0173 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 
Ryby - 96-h NOEC > 10 mg/l 

12.2. TRWA  I ZDOLNO  DO ROZK ADU 

Produkt nie jest atwo biodegradowalny. Czas pó trwania w glebie jest zale ny od warunków, ale zwykle wynosi kilka 
miesi cy. 

12.3. ZDOLNO  DO BIOAKUMULACJI 

Beflubutamid ma ni szy potencja  do bioakumulacji. 
Wspó czynnik biokoncentracji (BCF) - 140 (ca a ryba). 

12.4. MOBILNO  W GLEBIE 

Nie jest mobilny, ale atwo absorbowany przez cz stki gleby. 
12.5. WYNIKI OCENY PBT i vPvB 

Brak sk adników spe niaj cych kryteria PBT i vPvB. 
12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIA ANIA  

Brak danych. 

Sekcja 13. POST POWANIE Z ODPADAMI 

Informacja ogólna 
O ile to mo liwe ograniczy  lub wyeliminowa  powstawanie odpadów.  
Przestrzega rodki ostro no ci okre lone w sekcji 7 i sekcji 8.  
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13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
Klasyfikacja odpadów: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w obowi zuj cych 
przepisach Je li produkt zosta  u yty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, ko cowy u ytkownik powinien 
zdefiniowa  powsta y odpad i przypisa  w ciwy kod. 
02 01 08 Odpady agrochemikaliów zawieraj ce substancje niebezpieczne, w tym rodki ochrony ro lin I i II klasy toksyczno ci 
(bardzo toksyczne i toksyczne). Rekomendowana przez producenta metoda usuwania odpadów. 
Pozosta ci, które nie mog  by  wykorzystane lub chemicznie przekszta cone nale y przekaza  do licencjonowanej firmy 
utylizacyjnej lub do spalenia w odpowiednich instalacjach wyposa onych w skrubery gazów wylotowych. Zaleca si  
trzykrotne przep ukanie pojemników i przekazanie do recyklingu lub ponownego u ycia. Opró nione opakowania mo na 
przedziurawi , aby nie mog y by  wykorzystane do innych celów i przekaza  na sk adowisko odpadów. Opakowania 
wykonane z materia ów palnych przekaza  do spalenia w odpowiednich instalacjach wyposa onych w skrubery gazów 
wylotowych. Sposób likwidacji odpadów uzgodni  z w ciwym terenowo Wydzia em Ochrony rodowiska 

Post powanie z odpadowym produktem Ma e ilo ci produktu (u konsumenta) rozcie czy  wod , wyla  do kanalizacji, 
sp uka  du  ilo ci  wody.  

Post powanie z odpadami opakowaniowymi Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych 
przeprowadza  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Unieszkodliwianie odpadów przeprowadza  w profesjonalnych, 
uprawnionych spalarniach lub zak adach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów. 

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
14.1. NUMER UN (NUMER ONZ) 

UN 3082 
14.2. PRAWID OWA NAZWA PRZEWOZOWA UN 

MATERIA  ZAGRA AJ CY RODOWISKU, CIEK Y, I.N.O. (BEFLUBUTAMID) 
14.3. KLASA(-Y) ZAGRO ENIA W TRANSPORCIE 

9 
14.4. GRUPA PAKOWANIA 

III 
14.5. ZAGRO ENIA DLA RODOWISKA 

MATERIA  ZAGRA AJ CY RODOWISKU, CIEK Y, I.N.O. (BEFLUBUTAMID) 
14.6. SZCZEGÓLNE RODKI OSTRO NO CI DLA U YTKOWNIKÓW 

Przestrzega  przepisów szczególnych okre lonych w przepisach. 
Przestrzega rodków ostro no ci okre lonych w sekcji 7 i sekcji 8. 

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

Brak danych. 

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZ CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz.322, 2011); 
Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj ce i uchylaj ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku); 
Rozporz dzenie Komisji (UE) NR 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-technicznego 
rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin; 
Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-technicznego 
rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urz dowy UE nr L.235 z 5 wrze nia 2009 roku); 
Rozporz dzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowuj ce do post pu naukowo-technicznego 
rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin; 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla rodków ochrony 
indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005); 
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa  substancji niebezpiecznych  
i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 445); 
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Rozporz dzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniaj ce dyrektyw  1999/45/WE oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporz dzenie 
Komisji (WE) nr 1488/94, jak równie  dyrektyw  Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pó niejszymi 
zmianami). 
Rozporz dzenie Komisji (UE) NR 830/2015 z dnia 28 maja 2015r zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, udzielania zezwole  i stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH). 
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o rodkach ochrony ro lin (Dz.U.2013r. Nr.0, poz. 455). 

15.2. OCENA BEZPIECZE STWA CHEMICZNEGO 
Nie dotyczy. 

Sekcja 16. INNE INFORMACJE 

Znaczenie zwrotów R i H wymienionych w tab. w sekcji.3 
H317 Mo e powodowa  reakcj  alergiczn  skóry. 
H400 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H411 Dzia a toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e zmiany. 
H315 Dzia a dra ni co na skór . 
H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. 
H410 Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. - powoduj c d ugotrwa e zmiany.  
EUH401 W celu unikni cia zagro  dla zdrowia ludzi i rodowiska, nale y post powa  zgodnie z instrukcj  u ycia. 
 

Uk ad i tre  karty dostosowano do wymaga  rozp. (UE) Nr 830/2015. 

Dane zawarte w Karcie nale y traktowa  wy cznie jako pomoc dla bezpiecznego post powania w transporcie, dystrybucji, 
stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest wiadectwem jako ci produktu. 

Informacje zawarte w Karcie dotycz  wy cznie tytu owego produktu i nie mog  by  aktualne lub wystarczaj ce dla tego 
produktu u ytego w po czeniu z innymi materia ami lub ró nych zastosowaniach. 

Stosuj cy produkt jest zobowi zany do przestrzegania wszystkich obowi zuj cych norm i przepisów a tak e ponosi 
odpowiedzialno  wynikaj  z niew ciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niew ciwego 
zastosowania produktu. 
 
Data aktualizacji: 18.10.2019 r. 
Wersja: 3 PL 
Zmiany: sekcja: 1, 8, 15, 16. 
Koniec karty charakterystyki. 


