
ÜRÜN GÜVENLĐK VERl BELGES Đ (MSDS) 

 Zagor Pasta  

INDIA 
GÜVENLĐK VERĐ TABLOSU  

Son yenileme tarihi: Nisan 2002  

1. TANIMLAMA  

1.1. Ticari Adı:  ZAGOR MACUN 

Kullanım:  Brodifacoum bazlı, dirençli kemirgenlere karşı etkili kemirgen öldürücü 

Destek hizmeti:  dahili 

1.2.   Satıcı:  Üretici 

Adres:  I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. 
Nona Strada, 57-35129 PADOVA (ĐTALYA) 
tel no.: +39.049.807.61.44 faks: .39.049.807.61.46 

2. KOMPOZĐSYON/AKT ĐF MUHTEVĐYAT B ĐLGĐLERĐ 

%0.005 Brodifacoum          Sembol:            T+ 

 CAS no. 56073-10-0          Tehlike ibareleri:    27/28-48/24/25-50/53 

%0.001 Denatonyum benzoat Sembol:           Xn 
Tehlike ibareleri:     20-22 

%100'e kadar çekiciler ve Sembol:            sımflandırılmamıştır koruyucular                  
Tehlike ibareleri: 

3. TEHLĐKENĐN TANIMI:  

Sağlık tehlikeleri:  Yukardaki muhteviyatların düşük konsantrasyonuna bağlı olarak 
insanlar için çok hafif toksik. Büyük miktarların yutulması halinde ürün, pıhtılaşma 
faktörlerini inhibe edebilir. Pıhtılaşma önleyici etki, genellikle 12-18 saat sonra başlar. 
Başlıca semptomları şunlardır: epistaksi, diş eti kanaması ve en ciddi vakalarda; 
hematuraj, kanamalı dışkı ve beyin kanaması. 

Çevre tehlikeleri:  ürün, iyi çalışma uygulamalanna ve etiket üzerinde verilen talimatlara 
uygun olarak saklandığında, kullamidığmda ve atıldığında yoktur. 

4. ĐLK YARDIM KONULARI  
Cilde temas:         cildiniz! sabun ve su ile iyice yıkayın. 

Gözlere temas:            gözlerinizi hemen ve iyice suyla çalkalayın ve gerekirse 

doktora başvurun.  

 



Sindirdikten sonra:    mide içeriğini su ile seyreltin ve doktor yardımı atın. Yüksek 

miktarda yenilmiş ise mideyi yıkatın ve venöz için enjeksiyon 

yoluyla K vitamini verin. 

5. YANGINLA SAVA ŞMA KONULARI:  

Tavsiye edilen yangın söndürme ortamları:   buharlaştırılmış su C02 kuru 
toz söndürücü 

Yasaklanan yangın söndürme yöntemleri: özel yoktur 
Yangınla sava şan görevliler için elbise:    uygun elbise 

6. KAZAYLA SALIVERME KONULARI  

Kişisel önlemler:          gözlerinize ve cildinize temas etmesinden kaçının. 

  Çevresel önlemler: yüzey sularından uzak tütün.  Ürünün 
yiyeceklere    bulaşmasından kaçının. 

  Temizleme metotları:   mekanik vasıtalarla toplayın; 
mümkünse ürünü tekrar kullanın veya sıkı kapalı kaplarda 
saklayın ve sonra 13. paragrafta verilen talimatlara göre atın. 

7. KULLANIM VE DEPOLAMA  

Depolama ko şulları:     Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde, 

      yiyeceklerden,  yemlerden ve  içeceklerden  uzakta saklayın.  

Tesisler için öneriler:    serin, kuru yerlerde depolayın. 

 Kullanım tedbirleri:      göz ve cildinize temastan kaçının. 
Uyumlu materyaller:     plastikler, kağıt, cam, metaller  

Uyumsuz materyaller:  

8. AÇIĞA ÇIKMA KONTROLLER Đ/KĐŞĐSEL KORUMA  

Solunum koruma: 

El koruma:        kauçuk tipi eldivenler  

Göz koruma:  

Cilt koruma:  

9. FĐZĐKSEL VE K ĐMYASAL ÖZELL ĐKLER  
Fiziksel durum:     20°C'de katı 

Renk:            mor 
Koku:              gıda kokuları (anason, vanilya, kakao, peynir, vb.) 

Alevlenebilirlik:     alev almaz 
Çözünürlük:   suda 20°C'de    karı şmaz 



10. STAB ĐLLIK VE REAKT ĐVĐTE 

Kaçınılacak durum:    özel olarak yok 
Tehlikeli reaksiyonlar  : oksitleyici, kuvvetli asidik ve alkalin maddeleri île 
Tehlikeli dekompozisyon ürünleri:  düşük muhteviyat konsantrasyonu nedeniyle 
yoktur. 

11. TOKSĐKOLOJ ĐK B ĐLGĐLER 

Sağlık tehlikeleri:  3. paragrafa bakın  

Formülasyon toksisitesi: LD50 akut ora! sıçan 6000 mg/kg (hesaplanmış) 
 
 
 

LD50 akut oral sıçan  
 

LD50 akut dermal  
 

Solunum toksisitesi 
LC50 (1 saat)  
 Brodifacoum  

 
0.22 mg/kg 
 

0.25 - 0.63 mg/kg 
 

5µg/l 
  

gözler ve deri için tahriş edici değil 
mutajenik değildir 
sıçanlarda teratojenik olmadığı kanıtlanmıştır 

12. EKOLOJ ĐK B ĐLGĐLER 

Çevre üzerindeki etkilerin de ğerlendirilmesi:  yukarıda belirtilen muhteviyat, hafif 
uçucudur ve ayrıca formülasyonda %0.005'lik bir konsantrasyona sahiptir, bu nedenle 
havada bu konsantrasyonun yüksek olması olasılığı çok düşüktür. Bu muhteviyat su 
içinde çözülmez ve bu nedenle formülasyon, su kirletici değildir. 

Süreklilik ve ayrı şabilirlik:  ürün, abiyotik ve biyotik ayrışmaya karşı dirençlidir. DT50 
157 gün sonra 
 
 

Su Toksisitesi 
 

Diğer toksisite 
 

An toksisitesi 
 Brodifacoum 

 
LC5o (96 saat) 0,051 mg/l 
 

LD5o akut oral domuz 0,5-2 mg/kg 
 

 
 

 gökkuşağı alabalık LD5o akut oral köpek 0,25 mg/kg  
  LD5o akut oral kedi 25 mg/kg  
  LD5o akut oral koyun 0,5-2 mg/kg  
 
 

 
 

LD5o akut oral vahşi ördek 2 
mg/kg 

 
 

  LD5o akut oral tavuk 4,5 mg/kg  
 

 

14. NAKL ĐYE BĐLGĐLERĐ 
Hava yolu (ICAO/IATA): tehlikesiz olarak sınıflandırılır 
Deniz yolu (IMO):      tehlikesiz olarak sınıflandırılır 

Tahri ş: 
Mutajenisite:  
Teratojenisite:  

13. ATMA KONULARI 
Atık sınıfı:  

Döküntü kullanımı:  
Atma bilgileri:  

915/82 No.lu Đtalya Başkanlık Kararnamesine ve 27/7/84 
tarihli karara göre özel atık olarak sınıflandırılır. 
7 ve 8inci paragraflara bakın 
yakma fırını, çöplük, eylemsizleştirme tesisi 



15. YASAL B ĐLGĐLER 
24/5/1988 tarih 223 no.Iu italya Başkanlık Kararnamesine, 25/6/90 tarihli Bakanlık 
Hükmine ve Sağlık Bakanlığının 21/01/91 tarih 4 no.Iu yazışma göre ZAGOR 
MACUN, tehlikesiz olarak sınıflandırılır. 
SEMBOL: 
TEHLĐKE ĐBARELERĐ: 
DĐKKAT TAVSĐYELERĐ:  yemeyin 

S2 çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun  
S13 yiyeceklerden, yemlerden ve içeceklerden uzak tutun; 
ürünü kullanırken yiyeceklere, yemlere, içeceklere ve 

                                          bunların kaplarına bulaştırmayın 
Ürünü kullanırken uygun koruyucu eldivenler giyin 

                                       Kullandıktan sonra ve bulaşma durumunda sabun ve su ile 
iyice yıkayın 

                                  Đnsanların veya hayvanların bulunduğu yerlerde yemleri 
saklayın 

                                  Đşlemden sonra kalan yemleri imha edin veya güvenli bir 
yerde saklayın 

• L. 319/76 ve takip eden yenileme: fosfor (P) boşaltım sınırı: 10 mg/l; yüzey aktif 
maddeleri sınırı: 2 mg/l  

• DPR 547/55: kazaların önlenmesi için kurallar 

• DPR 303/56: Çalışma hijyeni üzerine genel kurallar  

• DL 626/94: çalışma bölgesinde çalışanların güvenliği ve sağlığı üzerine kurallar 

• DPR 175/88: belirgin kaza riskleri  

• DPR 203/88: atmosferdeki emisyonlar 

16. DĐĞER BĐLGĐLER 

Kullanım için özel tavsiyeler: Çalışma bölgesinde çalışanların korunmasını temin 
etmek ve ürünü, güvenilir çalışma usullerine, özellikle de yetkili sağlık birimlerince 
verilen talimatlara göre kullanarak üçüncü tarafların sağlığım ve güvenliğini temin 
etmek her çalıştırıcının sorumluluğudur. 

Bu tabloda yer alan bilgiler, satılma tarihinde ürün üzerinde mevcut bilgiler anlamına 
gelmektedir. Bununla birlikte birçok kullanım ihtimali ve üreticiden bağımsız elementler 
ile muhtemel müdahaleler konu olduğunda, bu suretle verilen bilgilere ilişkin olarak 
hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. 

20 Şubat 2003, -kaşe ve imza- 

 
 


