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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa produktu : NEVADA 40 OD 
Kod produktu : FH-040 - Nikosulfuron 40g/L OD 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Herbicyd 

 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 
Wszystkie inne niż jako środek ochrony roślin  
 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Rotam Crop Protection Europe SAS 
75 Cours Albert Thomas – 6 ème Avenue Bâtiment D 
69003 Lyon (France) 
msds@rotam.com 
 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
Numer telefonu pogotowia : Gdańsk – (58) 682 04 04      Rzeszów – (17) 866 40 25 

  Kraków – (12) 411 99 99      Sosnowiec – (32) 266 11 45 
  Lublin – (81) 740 89 83         Tarnów – (14) 631 54 09 
  Łódź – (42) 657 99 00           Warszawa – (22) 619 66 54 
  Poznań – (61) 847 69 46      Wrocław – (71) 343 30 08 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 
Pełne brzmienie klas zagrożeń i zwrotów H: patrz sekcja 16 
 
Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska. 
Brak dodatkowych informacji. 
 

2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : GHS09 

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
Zdania EUH : EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 

zgodnie z instrukcją użycia. 
: SP1 - Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć 
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy 
odwadniające z gospodarstw i dróg. 

 

2.3. Inne zagrożenia 
Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
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3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
 

3.2. Mieszaniny 
 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Nikosulfuron (Numer CAS) 111991-09-4 4,21 Aquatic Acute 1, H400 (M = 100) 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16 
  

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Pierwsza pomoc - środki ogólnie 
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu 

: Natychmiast skontaktować się ze służbami ratunkowymi. 
: W przypadku wystąpienia objawów: wyjść na powietrze i przewietrzyć podejrzane 
pomieszczenie. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : W przypadku wystąpienia objawów: niezwłocznie przemyć znaczną ilością wody. 
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Przepłukać oczy dużą ilością wody. 
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Podać do wypicia 1-2 szklanki wody. Nie powodować wymiotów, chyba że lekarz zaleci 

inaczej. Skonsultować się z lekarzem. 
 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak dodatkowych informacji  

 

 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  
z poszkodowanym 
Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze 
Nieodpowiednie środki gaśnicze 

: suchy proszek gaśniczy, pianka odporna na alkohole, dwutlenek węgla (CO2). 
: Silny strumień wody. 

 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Zagrożenie pożarowe : W trakcie spalania powstają szkodliwe pary i dymy w postaci tlenków azotu, tlenków 

węgla, chlorowodoru, cyjanowodoru 
Zagrożenie wybuchem : Produkt nie grozi wybuchem. 
Reaktywność : Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania. 
 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Środki zapobiegawcze - zwalczanie pożaru : Nosić samodzielny aparat oddechowy oraz odzież ochronną (patrz rubryka 8). 
 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Ogólne środki zaradcze : Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych- maskę oddechową oraz 

odpowiednią odzież ochronną. 

 
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Wyposażenie ochronne : Nosić indywidualne środki ochrony. 
Procedury działania na wypadek zagrożenia : Unikać wdychania oparów rozpylonego produktu. 
 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne  : Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych- maskę oddechową oraz 

odpowiednią odzież ochronną. 
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
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Unikać skażenia wód gruntowych. 
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Procesy czyszczenia : Znaczne rozsypanie: zebrać rozsypane substancje w formie stałej do pojemników 

z zamknięciem. Umieścić zebraną substancję w zamykanych pojemnikach 
 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania 

: Unikać kontaktu z oczami, skórą oraz ubraniem. 

  
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
Warunki przechowywania : Przechowywać w zamknięciu, w suchym, chłodnym i bardzo dobrze wentylowanym 

miejscu. 
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950) 
Dopuszczalne wartości stężenia substancji – składników produktu w materiale biologicznym:  
nie określono  
Wartości DNEL substancji – składników produktu w warunkach narażenia ostrego i przewlekłego: nie określono  
Wartości PNEC substancji – składników produktu dla środowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni ścieków: nie określono 
 

8.2. Kontrola narażenia 
Dodatkowe zalecenia w zakresie środków 
inżynieryjnych 

: zapewnić odpowiednią wentylację w miejscach osłoniętych. 

Ochrona dróg oddechowych : Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić półmaski filtrujące. 
Ochrona oczu : Nosić okulary ochronne lub osłonę twarzy w celu zminimalizowania ryzyka 

przypadkowego kontaktu z produktem. 
Ochrona rąk : Nosić odpowiednią maskę.̨ 
Ochrona skóry : Nosić lekką odzież ochronną. Po użyciu dokładnie wyprać wodą z mydłem. 

 

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Stan skupienia : Ciecz 
Barwa : Biała do beżowej  
Zapach : charakterystyczny 
Próg zapachu : Brak progu 
pH : 6-8 
Szybkość parowania względne (octan butylu=1) : Brak danych 
Temperatura topnienia : Brak danych 
Temperatura krzepnięcia : Brak danych 
Temperatura wrzenia : Brak danych 
Temperatura zapłonu : do 100 ° C 
Temperatura samozapłonu : Brak danych 
Temperatura rozkładu : Brak danych 
Łatwopalność (ciało stałe, gaz) : 417 ± 6°C 
Ciśnienie pary : Brak danych 
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych 
Gęstość względna : 0.95g/ml +/-0,01 
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Rozpuszczalność  : Brak danych 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (Log Pow) 
Log Kow 

: 0.61, pH=2.3~2.4 at 20~21°C (aktywny składnik) 
: Brak danych 

Lepkość, kinematyczna  : Brak danych 
Lepkość, dynamiczna  : 584 cps z prędkością wirowej 50,0 rpm 25,0°C 
Właściwości wybuchowe  : Nie jest wybuchowy 
Właściwości utleniające  : Brak danych 
 

9.2. Inne informacje 
Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach magazynowania. 
 

10.2. Stabilność chemiczna 
Stabilny w warunkach normalnych. 
 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie dotyczy. 
 

10.4. Warunki, których należy unikać 
Wszelkie źródła ciepła.  
 

10.5. Materiały niezgodne 
Mocne kwasy, zasady oraz materiały o właściwościach utleniających. 
 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Brak dodatkowych informacji.   
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

 

Nevada 40 OD 

LC50 ryby 96 godz 7.2 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Dafnia 48 godz 3.35 mg/l (Daphnia simuli) 

ErC50 (glonów ) 72 godz 26.9 mg/l (Pseudokirchnierella subcapita) 

 
Działanie drażniące : Nie drażni oczu oraz skóry 
Działanie żrące : Nie sklasyfikowany 
Działanie uczulające : Nie uczulający skóry 
Toksyczność dla dawki powtarzalnej : Nie sklasyfikowany 
Rakotwórczość : Nie sklasyfikowany 
Mutagenność : Nie sklasyfikowany 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 
 

Nevada 40 OD 

LC50 ryby 96 godz 7.2 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Dafnia 48 godz 3.35 mg/l (Daphnia simuli) 

26.9 mg/l (Pseudokirchnierella subcapita) 26.9 mg/l (Pseudokirchnierella subcapita) 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Nikosulfuron nie jest łatwo biodegradowalny.  
 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
 



SUNLIGHT 50 SC 
Karta charakterystyki  
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830 

 

 

28/01/2021 PL (polski) 5/7  

Log Pow = 0.61, pH=2.3~2.4 @ 20~21°C (aktywny składnik)  
Niski potencjał do bioakumulacj 
 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak dodatkowych informacji 
 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Nie wykazuje właściwości PBT lub vPvB 
 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dodatkowych informacji.   
 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Postępowanie z odpadami produktu. 
Usuwać, przechowywać, transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Nie dopuszczać do przedostawania się do wód i kanalizacji. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / AND 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nr UN  : 3082 
  

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Oficjalna nazwa dla transportu ADR / RID / ADNR / 
IMDG / ICAO / IATA 

: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. 
 

Opis dokumentu przewozowego ADR : UN 3082 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (nicosulfuron), 9, III, 
(E) 

Opis dokumentu przewozowego IMDG : UN 3082 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (nicosulfuron), 9, III, 
(E) ZANIECZYSZCZENIA MORSKIE / ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU 

 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Klasa (ONZ) : 9 
Etykiety ostrzegawcze (ONZ) : 9  

 

14.4. Grupa pakowania 
Grupa pakowania (ONZ) : III 
 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Niebezpieczny dla środowiska: :   

 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
14.6.1. Transport lądowy 
Nr. niebezpieczeństwa (nr Kemler)  : 90 
Kod klasyfikacyjny (ONZ) : M6 
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Pomarańczowe tabliczki  :     

Przepisy szczególne (ADR) : 274, 335, 601 
Kategoria transportu (ADR) : 3 
Kod ograniczeń przejazdu przez tunele (ADR) : E 
Ograniczone ilości (ADR) 
Ilości wyłączone (ADR) 
Kod EAC 

: 5l 
: E1 
: •3Z 

 

14.6.2. transport morski 
Tak - zanieczyszczenia morskie (klasyfikacja wg IMDG) 
 

14.6.3. Transport lotniczy 
Brak dodatkowych informacji 
 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
Nie dotyczy 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 
15.1.1. Przepisy UE 
Bez ograniczeń zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH 
Nie zawiera innych substancji 
 

15.1.2. Przepisy krajowe 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322)  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) DZ.U. UE L133 z 
31.5.2010)  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. 
L 353 z 31.12.2008)  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem 
(Dz.U.10.27.140)  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 
(Dz.U.03.171.1666 ze zmianami w Dz.U.2004.243.2440; Dz.U.2007.174.1222; Dz.U.2009.43.353)  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz.U.09.53.439)  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników 
służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U.10.125.851)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; 
Dz.U.2010.141.950)  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U.05.73.645 ze zmianami w Dz.U.2007.241.1772)  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 
(Dz.U.05.259.2173)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690)  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w Dz.U.2008.203.1275)  
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz.U.07.39.251 ze zmianami w (Dz.U.2007.88.587; Dz.U.2008.199.1227; 
Dz.U.2008.223.1464; Dz.U.2009.18.97; Dz.U.2009.79.666; Dz.U.2010.28.145; Dz.U.2008.138.865)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206)  
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; 
Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.03.01.12)  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169) 
 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Brak dodatkowych informacji 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 

Źródła danych ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 
26 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

Inne informacje Żadne(a). 
 
Brzmienie sformułowań H- i EUH: 

Aquatic Acute 1  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre kategoria 1 

Aquatic chronic 1  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 1 

H400  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

H410  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

EUH 401  W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie 
z instrukcją użycia 

 
 
SDS EU 
 
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem 
i środowiskiem. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu. 

 


