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Fișă tehnică de securitate a materialelor  

1. Identificarea/Prepararea substanțelor și a Companiei/Întreprinderii 

  Denumire comercială: MOMEALĂ MUȘTE, ATRAGERE MUȘTE, MOMEALĂ MUȘTE 

            Cod comercial: seria 1070  

 Utilizare finală: Atragere muște 

 Producător/Furnizor: ZHEJIANG NINGER PESTICIDE INDUSTRIAL CO., LTD 

     Str. Yujiadai, Nr. 58, Municipiu Xieqiao, Oraș Haining, Provincie Zhejiang, 

    China 

            Tel.: +86-573-8770 0222 

 Fax: +86-573-8770 3211 

            Informații suplimentare care pot fi obținute de la: ZHEJIANG NINGER PESTICIDE 

INDUSTRIAL CO., LTD 

 Informații în caz de urgență: ZHEJIANG NINGER PESTICIDE INDUSTRIAL CO., LTD 

 Mail: lilubin@zjninger.com  

           Persoană de contact: William Li 

2. Compoziție/Informații despre ingrediente  

    Descriere: Amestec de substanțe enumerate mai jos cu adăugiri.  

     

     

Nume componente: Număr CAS Aproximativ(%) prin Wt. 

Drojdie 01/02/13 12.00% 

Pudră de ou  –   –   –  15.00% 

Lapte praf  –   –   –  20.00% 

Tricosen-Cis-9 27519-02-4 0.10% 

Pudră de pește   –   –   –  20.00% 

Sursă de zahăr   –   –   –  22.90% 

Carbonat de aluminiu 1339-92-0 10.00% 
 

3. Identificarea riscurilor  

    Evaluări NFPA (Scara 0-4) 

    Foto  1  1  0 

    Sănătate: 1; Incendiu = 1; Reactivitate = 0 

   Efecte potențiale acute asupra sănătății: Puțin periculos în caz de contact cu ochii (iritant) și ingestie. 

   Efecte cronice potențiale asupra sănătății:    Ștampilă: MSDS NINGBO JESTON CERTIFICATION 

   EFECTE CANCERIGENE: Indisponibile.                                         SERVICES CO. LTD. 

   EFECTE MUTAGENE: Indisponibile. 

   EFECTE TERATOGENE: Indisponibile. 
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TOXICITATE PENTRU DEZVOLTARE: Indisponibilă. 

Nu se cunoaște faptul că expunerea repetată sau prelungită agravează starea medicală. 

4. Măsuri de prim ajutor  

   Persoana care utilizează aceste produse trebuie să consulte un medic sau un alt profesionist medical în 

cazul unui accident care implică prejudicierea acestor produse. Măsurile specifice de prim ajutor sunt 

următoarele: Contact vizual: Verificați și îndepartați lentilele de contact. În cazul contactului, clătiți 

imediat ochii cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală dacă apare iritație. 

Contact cu pielea: Spălati cu apă și săpun. Acoperiți pielea iritată cu un emolient. Solicitați asistență 

medicală dacă se dezvoltă iritații. Contact serios cu pielea: Indisponibil. Inhalare: Dacă este inhalat, 

ieșiți la aer curat. Dacă nu respirați, oferiți respirație artificială. Dacă respirația este dificilă, oferiți 

oxigen. Obțineți asistență medicală. Inhalare gravă: Indisponibilă. Ingerare: NU provocați vărsături, cu 

excepția cazului în care personalul medical va îndruma spre acest lucru. Nu dați niciodată nimic pe cale 

orală unei persoane inconștiente. Dacă se înghit cantități mari din acest material, contactați de îndată un 

medic. Slăbiți îmbrăcămintea strânsă, cum ar fi un guler, cravată, curea sau centură.  

Ingerare gravă: Indisponibilă. 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

   Mijloace de stingere: Spumă, CO2, ceață chimică uscată sau ceață de apă. 

   Informații generale: Ca în orice incendiu, purtați un aparat de respirație autonom, la cerere de presiune, 

MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent), și echipament de protecție complet.  

   Pe durata unui incendiu, pot fi generate gaze iritante și foarte toxice prin descompunere termică sau 

combustie. Proceduri speciale de combatere a incendiilor: Pompierii și alte persoane expuse la vapori sau 

produse de ardere ar trebui să poarte aparate de respirație autonome. Evacuați zona personalului 

neprotejat. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Limite de explozie, mai mici: Indisponibile. 

Superioare: Indisponibile. 

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale 

   Scurgere mică: Utilizați instrumentele adecvate pentru a introduce partea solidă vărsată într-un 

recipient convenabil pentru eliminarea deșeurilor. Finalizați curățarea prin împrăștierea apei pe suprafața 

contaminată și aruncați în conformitate cu cerințele autorităților locale și regionale. 

   Scurgere mare: Utilizați o lopată pentru a pune materialul într-un recipient convenabil pentru 

eliminarea deșeurilor. Finalizați curățarea prin împrăștierea apei pe suprafața contaminării și permite 

evacuarea prin sistemul sanitar. Aveți grijă ca produsul să nu fie prezent la un nivel de concentrație peste 

TLV. Verificați TLV pe MSDS și cu autoritățile locale.  
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7. Manevrare și Depozitare 

   Manevrare: Spălați bine după manevrare. Îndepărtați hainele contaminate și spălați-le înainte de 

reutilizare. A se utiliza cu ventilație adecvată. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Păstrați 

recipientul bine închis. Evitați ingestia și inhalarea. Informații pentru manevrarea în siguranță: asigurați 

o bună ventilație/epuizare la locul de muncă. Depozitare:  

Cerințe care trebuie îndeplinite de depozite și recipiente: Dacă în timpul utilizării acestor produse, evitați 

respirația sau contactul cu pielea sau ochii; Depozitați aceste produse într-un loc răcoros și uscat, departe 

de sursele de căldură intensă. A se păstra departe de materiale incompatibile, apă, inimă și flacără. 

Informații despre depozitare într-o unitate de depozitare comună: păstrați-le închise atunci când nu sunt 

utilizate. A se păstra într-un recipient bine închis. A se păstra într-o zonă răcoroasă, uscată, bine ventilată, 

departe de substanțe incompatibile. Informații suplimentare despre starea de depozitare: păstrați departe 

de sursele de aprindere. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. A se păstra într-un recipient bine închis. 

Zonă - inflamabile. 

8. Control expuneri/Protecție personală 

    Informații suplimentare despre proiectarea instalațiilor tehnice: Nu există o dată ulterioară; consultați 

articolul 7. Controale tehnice: Facilitățile de depozitare a acestui material ar trebui să fie echipate cu o 

instalație de spălare a ochilor și un duș pentru siguranță. Folosiți o ventilație adecvată pentru a menține 

concentrațiile în aer scăzute. Informații suplimentare: listele valabile în timpul realizării au fost utilizate 

ca bază. Echipament individual de protecție:  

Mănuși de protecție: Foto Mănuși de protecție  Mănuși din cauciuc sau plastic rezistente la acid, cu 

mănușă lungă pentru cot. Protecție ochi: Foto  Ochelari de protecție etanși 

Măsuri generale de protecție și de igienă: A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje. 

Îndepărtați imediat toate hainele murdare și contaminate. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la 

sfârșitul lucrului. Evitați contactul cu ochii și pielea.  
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Materialul mănușilor 
Selectarea mănușilor adecvate nu depinde doar de material, ci și de alte mărci de calitate și variază de la 

producător la producător. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența 

materialului mănușii nu poate fi calculată de dinainte și, prin urmare, trebuie verificată înainte de 

aplicare. 

Timpul de penetrare al materialului mănușii 
Timpul exact de pauză trebuie să fie aflat de producătorul protecției mănușilor și trebuie respectat. 

Protecție pentru ochi: În general inutili, ochelarii de protecție se recomandă în timpul reîncărcării. 

9. Proprietăți fizice și chimice 

Informații generale 

Formă:      Pulbere solidă 

Culoare:   Maro 

Miros:      Miros de pește 



Schimbare stare 

Punct de topire/Interval de topire: Indisponibil  

Punct de firbere/Interval de fierbere: Indisponibil 

Punct de aprindere: Indisponibil 

Autoaprindere: Produsul nu se autoaprinde 

Pericol de explozie: Indisponibil 

Densitate: 

Densitate relativă: >1(Apă=1) 

Densitate vapori: Indisponibilă 

Gravitație specifică Indisponibilă 

Solubilitate/Miscibilitate cu 

Apă: Miscibilă 

Valoare pH: Indisponibilă 

Vâscozitate: 

Dinamică: Indisponibilă 
 

10. Stability și reactivitate 

Stabilitate chimică: Stabil la temperaturi și presiuni normale. 

Condiții de evitat: Materiale incompatibile, exces de căldură, oxidanți puternici. 

Incompatibilități cu alte materiale: Agenți oxidanți puternici. 

Produse de descompunere periculoase: Nu au fost raportate. 

Polimerizare periculoasă: Nu a fost raportată. 

11. Informații toxicologice 
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Căi de intrare: Contact vizual. Inhalare. Ingerare. 

Toxicitate pentru animale:  
LD50: Indisponibil. 

LC50: Indisponibil. 

Efecte cronice asupra omului: Indisponibile. 

Alte efecte toxice asupra omului: Ușor periculoase în caz de contact cu ochii (iritant) și ingerare. 

Observații speciale privind toxicitatea pentru animale: Indisponibile. 

Observații speciale privind efectele cronice asupra omului: Indisponibile. 

Observații speciale privind alte efecte asupra omului: Indisponibile. 

Efecte potențiale acute asupra sănătății:  
Piele: Acest material nu este de așteptat să fie unul iritant, dar poate provoca o iritare ușoară sau o alergie 

la piele.  

Ochi: Pulberea poate provoca iritații ușoare ale ochilor, iar fumul produselor arse poate provoca iritarea 

ochilor. 

Inhalare: Pericol scăzut. Fumul produselor arse poate fi iritant pentru nas și gât. Și poate produce și 

greață.  

Ingerare: Cantitatea mică de produse ingerate este considerată netoxică. Ingerarea unor cantități mari 



poate avea dureri abdominale și poate provoca diaree. 

Efecte cronice potențiale asupra sănătății: Nu au fost raportate. 

12. Informații ecologice 

Ecotoxicitate: Indisponibilă. 

BOD5 și COD: Indisponibile. 

Produse de biodegradare: Este posibil ca produsele de degradare periculoase pe termen scurt să nu existe. 

Toxicitatea produselor de biodegradare: Indisponibilă. 

Observații speciale privind produsele de biodegradare: Indisponibile. 

13. Măsuri privind eliminarea deșeurilor 

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile. 

Metode de eliminare ale deșeurilor: Generatorii de deșeuri chimice trebuie să stabilească dacă o 

substanță chimică aruncată este clasificată ca deșeu periculos. Orientările EPA SUA pentru determinarea 

clasificării sunt enumerate în 40 CFR Parts 261.3.  În plus, generatoarele de deșeuri trebuie să consulte 

reglementările de stat și locale privind deșeurile periculoase pentru a asigura o clasificare completă și 

exactă.  

Serie RCRA P: Niciunul listat. 

Serie RCRA U: Niciunul listat. 

14. Informații transport 

Clasificare DOT pentru expedieri în vrac (expedierile în vrac pot diferi): Nu este un material controlat de 

DOT (Statele Unite). 

Numărul și descrierea clasei de pericol: Nu se aplică 

Grupă de ambalare: Nu se aplică 

Identificare UN: Nu se aplică 
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Clasificare TDG: Nu este controlat în conformitate cu TDG (Canada). 

Clasificare ADR/RID: Nu este controlat în conformitate cu ADR (Europa). 

Clasificare IMO/IMDG: Nu este controlat în conformitate cu IMDG.  

Clasificare ICAO/IATA: Nu este controlat în conformitate cu IATA.  

Poluant marin: Nicio componentă a acestor produse nu este desemnată ca poluant marin, în conformitate 

cu Anexa B la 49 CFR 172. 101 

Regulamentul Transport Canada privind transportul mărfurilor periculoase: aceste produse nu sunt 

considerate mărfuri periculoase, conform reglementărilor privind transportul Canada.   

15. Informații de reglementare  

Cerințe Sara de raportare: Nu se aplică ca fiind un articol. Componentele acestor produse nu au cerințe 

ca și compuși puri; dacă se produc prafuri din produs, pot fi aplicabile cerințele SARA.  

Cantitatea de planificare a pragului Sara: Nu există cantități specifice de planificare a pragului pentru 



componentele acestor produse. Niciunul dintre ingrediente nu este listat.  

TSCA (Controlul substanțelor toxice ACT): Există articole și nu sunt supuse cerințelor TSCA. 

Legea privind aplicarea apei potabile din California și a toxicității (propunerea 65): Nicio componentă a 

acestor produse nu figurează pe listele din propunerea 65. 

16. Alte informații 

Conținutul și formatul acestui MSDS sunt conforme cu Directiva ISO ISO1010: 2009 a Comisiei. 

************************************************************************************** 

DECLINAREA RĂSPUNDERII 

Informațiile din acest MSDS au fost obținute din surse despre care credem că sunt fiabile. Cu toate 

acestea, informațiile sunt furnizate fără nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la 

corectitudinea lor. Condițiile sau metodele de predare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului 

sunt dincolo de controlul nostru și pot fi dincolo de cunoștințele noastre. Din acest motiv și din alte 

motive, nu ne asumăm responsabilitatea și nu ne exonerăm în mod expres de răspundere pentru 

pierderi, daune sau cheltuieli care rezultă din sau în vreun fel legate de manipularea, depozitarea, 

utilizarea sau eliminarea produsului. Această fișă MSDS a fost întocmită și trebuie utilizată numai 

pentru acest produs. Dacă produsul este utilizat ca și componentă într-un alt produs, aceste informații 

din MSDS pot fi aplicabile.  

 

Număr telefon urgențe: +86-573 8770 0222 

Departamentul care eliberează fișa MSDS: ZHEJIANG NINGER PESTICIDE INDUSTRIAL CO., LTD 

Contact: William Li 

****************************************Sfârșit**************************************** 
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 Subsemnata, VIG Corina-Luiza, traducător autorizat de Ministerul Justiției din România cu 

autorizația nr. 32809/2011, certific exactitatea acestei traduceri cu textul actului autentic din limba Engleză 

în limba Română, care a fost vizat de mine. 

                                                                                                                                                                                                                  

          Traducător – interpret autorizat, 

 

 

 

  


