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1. Identificare 
Numele produsului: CURZATE MANOX 
Producător: CHEMICAL INDEPENDENT GROUP S.A 
Adresa: Str. Laminoriştilor, Nr. 246, Câmpia Turzii – jud. Cluj, Romania; 
Telefon/fax: 0040 (0)264 365 144  0040 (0)788 363 508 
                                            e-mail: office@cig.ro 
 

2.Identificarea pericolelor chimice ale substanŃei/preparatului 
Simboluri : Xn – nociv, vatamator 
                   N – periculos pentru mediu 
Fraze de risc : R22 – nociv daca este inghitit. 
                       R50/53 – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte nefavorabile pe termen 
lung in mediul acvatic. 
                       R37 – iritant pentru sistemul respirator 
                       R43 – poate cauza o iritare in contact cu pielea 

3. CompoziŃie/informaŃii despre ingrediente 
Natura chimică a preparatului: FUNGICID, Formulare: pulbere 
Compozitie: 
1. cimoxanil  5%; CAS nr 557966-95-7; EINECS nr 235-654-8; Xn, R22 
2.mancozeb 18%; CAS nr 008018-01-7; EINECS nr 261-043-0; Xi, N, R37, R43, R50/53  
3.oxiclorura de cupru 50%;  CAS nr 1332-40-7; EINECS nr 215-572-9; Xn, N, R22, R50  
4. ingrediente inerte 27% 

4. Prim ajutor 
Informatii generale: Nu administrati niciodata fluide si nu provocati varsaturi daca pacientul este inconstient sau 
are convulsii. 
Inhalare: Mutati-va la aer curat. Daca este nevoie se administreaza oxygen sau se face respiratie artificiala. 
Consultati medical daca iritatia se mareste. 
Contact cu pielea: ÎnlăturaŃi îmbrăcămintea şi spălaŃi imediat cu multă apă şi săpun. Consultati medical daca 
iritatia se mareste. 
Contact cu ochii: tineŃi ochii deschişi şi clătiŃi imediat cu multă apă inclusiv pupilele, cel puŃin 15 minute. 
Consultati medicul daca iritatia persista 
Ingestie: nu provocati varsaturi. Daca pacientul este constient, spalati-i gura cu apa si dati-i sa bea 2-3 pahare cu 
apa. Chemati medicul de urgenta. Decizia de a provoca varsaturi trebuie luata de medic. 
Informatii pentru medic: tratamentul se bazeaza pe capacitatea medicului de a gasi simptomele pacientului. 

5.  Măsuri privind oprirea focului 
Medii de stingere: ceata de apa sau spray-uri, dioxid de carbon, substante uscate, spuma. 
Produse inflamabile periculoase: in timpul unui incendiu, fumul poate contine materiale initiale la care se adauga 
componente neidentificabile, toxice si/sau iritabile.Produsele inflamabile includ : hidrogen sulfurat, disulfura de 
carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, oxid de carbon 
Echipament de protecŃie folosit (de pompieri): haine de protectie si aparate de oxigen pentru a respira. 
Informatii aditionale: nu lasati praful sa se acumuleze. Mentineti conteinerele reci , stropindu-le cu apa. Preveniti 
scurgerea in ape sau sistemul de drenare. Evitati inhalarea fumului. 
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6.   Măsuri împotriva pierderilor accidentale 
Precautii pentru personal – folosiŃi echipamente de protecŃie adecvate 
ProtecŃia mediului înconjurător - nu spălaŃi echipamentul în apropierea surselor de apă naturală sau potabilă. 
Metode de curăŃire: CurăŃati imediat prin aspiraŃie. FolosiŃi un aspirator industrial pentru a îndepărta produsul. 
ÎncărcaŃi într-un container corespunzător resturile respective. 
 

7.   Manipulare şi depozitare 
Manipulare: sa aveti o igiena personala riguroasa. Nu consumati si nu depozitati mincare in perimetrele de lucru. 
Evitati depunerea prafului. Echipamentele de transfer trebuie sa fie impamintate si legate pentru a evita 
incarcaturile statice si trebuie utilizat echipament de protectie impotriva scinteilor. Spalati-va pe miini si pe pielea 
expusa  inainte de a minca, a bea sau fuma si dupa terminarea muncii efectuate. 
Depozitare: produsele trebuie depozitate tinind cont de reglementarile legale. Depozitati intr-un spatiu rece, 
uscat, bine aerisit, in containerul original. Materialul este combustibil si trebuie ferit de aprindere. Nu permiteti 
ca materialul sa fie udat sau supraincalzit in timpul depozitarii .Nu depozitati linga mincare, bauturi, mincare 
pentru animale, produse farmaceutice, cosmetice sau fertilizatoare. Tineti la distanta copiii. 

8.   Controlul expunerii/ProtecŃie personală 
Standarde de expunere: cymoxanil 5mg/m3; mancozeb 1mg/ m3; oxiclorura de cupru  
Controlul echipamentelor: Asigurati ventilarea generala si/sau locala pentru a controla nivelul aeropurtat sub 
limitele de expunere. 
Protectie respiratorie: in cazul in care in aer este depasit nivelul indicat folositi o masca de protectie. In cazuri de 
urgenta se utilizeaza masti de gaze cu presiune pozitiva. 
Protectia miinilor si pielii: In cazul unui contact scurt nu sunt necesare alte masuri de precautie in afara folosirii 
hainelor de protectie si a minusilor. Cind este prevazut un contact mai indelungat sau repetat folositi o minusa de 
protectie clasa 5 sau mai mare. Pentru un contact scurt folositi o minusa de protectie clasa a 3-a. In caz de urgenta 
folositi impermeabile protectoare. 
Protectia ochilor si a fetei: purtati ochelari de protectie 

9. ProprietăŃi fizico-chimice 
Prezentare: pulbere de culoare verzuie cu miros caracteristic  
pH: (20° C) sol 10 g/l H2O -  6,0-7,5 
Punct de aprindere: = 1460C 
ProprietăŃi explozive: 160,18g/m3 
Solubilitate (în apă): disperseaza 
Temperatura minima de aprindere a norului de praf: 3100C 
Coroziv: Nu 

10. Stabilitate şi reactivitate 
Stabilitate chimica: este stabil  in conditii normale de depozitare 
Conditii ce trebuie evitate: Evitati umezeala, Caldura excesiva, Flacari deschise. 
Materiale de evitat: Agenti oxidanti, acizi 
Descompunerea produselor periculose: nici unul in conditii normale de depozitare si utilizare. 
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11. InformaŃii toxicologice 
Datele sunt pentru ingredientii activi: 
Ingerare DL50 oral sobolan 
               Mancozeb > 5000 mg/kg; 
               Cimoxanil =  433 mg/kg 
               Oxiclorura de cupru = 700mg/kg 
Contact cu pielea: DL50 dermal sobolan  
               Mancozeb > 2000 mg/kg  
               Cimoxanil > 5000 mg/kg 
               Oxiclorura de cupru – nu sunt date disponibile 
Inhalare: DL50 Inhalare sobolan  
                Mancozeb > 5,14 mg/L 
                Cimoxanil > 5 mg/L 
                Oxiclorura de cupru – nu sunt date disponibile 
Mancozeb: necancericgen, nu este mutagen, nu afecteaza reproducerea; Pentru  oxiclorura de cupru – nu sunt 
date disponibile 

12. InformaŃii ecologice 
PersistenŃa în mediu: se degradeaza rapid  in mediul ambiant prin hidroliza, oxidare, fotoliza si metabolism. Este 
strins legat de sol si extreme de rezistent la filtrare. In pamint rezista 6-12 zile. Oxiclorura de cupru este un compus 
anorganic care nu poate fi inlaturat din apa prin procese biologice de purificare  
Efect toxic asupra organismelor: 
Toxicitate acvatica: 
foarte toxic pentru pesti  - LC50 < 1mg l 
Foarte toxic nevertebratelor  - EC50 < 1mg/l 
 foarte toxic pentru alge – IC50 < 1mg/l 
Toxicitate pentru pasari – nu este toxic pentru pasari LC50> 2000mg/Kg 
Produsul nu este toxic pentru albine  

13. Masuri despre evacuarea produsului 
Foarte toxic pentru mediul acvatic. Nu contaminati helesteiele, cursurile de apa sau santurile cu ambalajele 
folosite sau pline cu produse chimice. Spalati cu foarte multa atentie. Ambalajele si spalaturile trebuie sa fie 
depozitate in siguranta si tinindu-se de reglementarile in vigoare. Nu refolositi ambalajele sub nici o forma la 
eliminare. 
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14. InformaŃii despre transport  
Transport pe caile ferate si sosea 
                   Nr ONU : 3077 

clasa: 90  grupa de ambalare: III 
 

15. InformaŃii privind reglementarile specifice aplicabile 
Simboluri : Xn – nociv, vatamator 
                   Xi – iritant  
                   N – periculos pentru mediu 
Fraze de risc : R22 – nociv daca este inghitit. 
                       R50/53 – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte nefavorabile pe termen 
lung in mediul acvatic. 
                       R37 – iritant pentru sistemul respirator 
                       R43 – poate cauza o iritare in contact cu pielea 
Fraze de siguranta : 
 S2 – a nu se lasa la indemina  copiilor 
 S13 – a se pastra departe de hrana si bautura animalelor 
 S20/21 – la utilizare nu se maninca, bea sau fumeaza 
 S24 – a se evita contactul cu pielea 
 S37 – a se purta manusi corespunzatoare 
 S35 – a nu se arunca ambalajul decit dupa ce s-au luat toate precautiile. 
S57 – a se utiliza un ambalaj corespunzator  pentru evitarea oricarei contaminari a mediului inconjurator. 
S61 – a se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta fisa cu instructiuni speciale 

  16.   Alte informatii 
Utilizare: fungicid 
Pulbere umectabila 

Simboluri : Xn – nociv, vatamator 
                   Xi – iritant  
                   N – periculos pentru mediu 
Fraze de risc : R22 – nociv daca este inghitit. 
                       R50/53 – foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte nefavorabile pe termen 
lung in mediul acvatic. 
                       R37 – iritant pentru sistemul respirator 
                       R43 – poate cauza o iritare in contact cu pielea 
Fraze de siguranta : 
 S2 – a nu se lasa la indemina  copiilor 
 S13 – a se pastra departe de hrana si bautura animalelor 
 S20/21 – la utilizare nu se maninca, bea sau fumeaza 
 S24 – a se evita contactul cu pielea 
 S37 – a se purta manusi corespunzatoare 
 S35 – a nu se arunca ambalajul decit dupa ce s-au luat toate precautiile. 
S57 – a se utiliza un ambalaj corespunzator  pentru evitarea oricarei contaminari a mediului inconjurator. 

S61 – a se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta sisa cu instructiuni speciale 
                                                                                                                                                      
 


