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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa  

 

Identyfikator produktu:  AGITA 10 WG 
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: 
Zastosowanie zidentyfikowane: produkt owadobójczy przeznaczony do zwalczania muchy domowej w 

pomieszczeniu dla zwierz t 
Zastosowanie odradzane:  nie okre lono 
 
Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki: 
Dystrybutor:    Novartis Animal Health d.o.o. 

Verovskova 57 
1000 Ljubljana, S owenia 
Tel.: +386 1 580 2884 
Fax: +386 1 568 3488 

 
Telefon alarmowy:   +386 1 580 2884 (Novartis Animal Health d.o.o.) 
+ 48 58 682 19 39,   + 48 12 646 87 06,  + 48 61 848 10 11, + 48 22 619 66 54  wew. 1240 
O rodki, Centra i Biura Informacji Toksykologicznej odpowiedzialne za kontrol  zatru  

 
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kart  charakterystyki: aneta.matecka@novartis.com 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e   

 
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  
N; R50/53 
 
Zagro enie dla zdrowia cz owieka 
We w a ciwym stosowaniu nie stwarza zagro e . 
Zagro enie dla rodowiska 
Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w 
rodowisku wodnym. 

Zagro enia fizyczne/chemiczne 
Produkt nie stwarza zagro e . 
 
Elementy oznakowania: 
 
Symbole zagro enia i znaki ostrzegawcze: 

N – produkt niebezpieczny dla rodowiska. 
 
Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia: 
R – 50/53 – dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne 
zmiany w rodowisku wodnym. 
 
Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania: 
S – 2 – chroni  przed dzie mi 
S – 46 – W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka  opakowanie lub etykiet . 
S – 61 – Unika  zrzutów do rodowiska. Post powa  zgodnie z instrukcj  lub kart  charakterystyki. 
 
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2858/05 z dnia 03.10.2005r 
 
Zawiera: 

 10g/100gproduktu tiametoksamu; 
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Inne zagro enia: 
Brak informacji na temat spe nienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z za cznikiem XIII rozporz dzenia REACH.  
 

SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach  

 
Substancje: 
Nie dotyczy. 
 
Mieszaniny: 
Sk adniki niebezpieczne: 

Identyfikator produktu 
Zawarto  
% 

Klasyfikacja wg 
67/548/EWG 

Klasyfikacja CLP 

Klasa zagro enia i 
kody kategorii 

Kody 
zwrotów 
wskazuj cych 
rodzaj 
zagro enia 

Tiametoksam 
CAS: 153719-23-4 
WE: - 
Nr indeksowy : - 
Nr REACH: substancja aktywna 

10 

Xn; R22 

N: R50/53 
 

Acute Tox. 4 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H302 
H400 
H410 

Pe na tre  zwrotów R i H w sekcji 16  
 

SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy 

 
Uwagi ogólne 
Wyprowadzi  poszkodowanego na wie e powietrze, chroni  przed wych odzeniem. 
W przypadku kontaktu ze skór :  
Zdj  zanieczyszczon  odzie , umy  zabrudzon  skór  wod  z myd em, sp uka  dok adnie wod , skontaktowa  si   
z lekarzem. 
W przypadku kontaktu z oczami: 
Przep uka  oczy przez kilkana cie minut (ok. 15) du  ilo ci  wody, trzymaj c powieki szeroko rozwarte. Unika  
silnego strumienia, ze wzgl du na niebezpiecze stwo uszkodzenia rogówki, skontaktowa  si  z lekarzem. 
Nara enie inhalacyjne: 
W razie zawrotów g owy lub nudno ci wyprowadzi  poszkodowanego na wie e powietrze, zasi gn  porady lekarza. 
W przypadku po kni cia: 
Nie wywo ywa  wymiotów. Natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem i pokaza  opakowanie lub etykiet . 
 
Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia: 
Brak informacji. 
 
Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania  
z poszkodowanym: 
Decyzj  o sposobie post powania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.  
Brak specyficznego antidotum. Nale y stosowa  leczenie objawowe. 
 

SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru 

 
rodki ga nicze: 

Odpowiednie rodki ga nicze: Piana lub suche proszki ga nicze, dwutlenek w gla, mg a wodna. Stosowa  metody 
ga nicze odpowiednie do warunków otoczenia  
Niew a ciwe rodki ga nicze: Silny strumie  wody. 
 
Szczególne zagro enia zwi zane z substancj  lub mieszanin : 
W trakcie po aru uwalniaj  si  szkodliwe pary. 
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Informacje dla stra y po arnej:  
Opakowany produkt znajduj cy si  w strefie po aru ch odzi  rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mo liwe 
usun  ze strefy zagro enia. W przypadku po aru w zamkni tym pomieszczeniu nale y stosowa  odzie  ochronn   

i aparat oddechowy na spr one powietrze. Nie dopuszcza  do przedostania si  wody ga niczej do wód 
powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.  
 

SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 

 
Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych  
Dla osób nienale cych do personelu udzielaj cego pomocy: zawiadomi  o awarii odpowiednie s u by. Usun   
z obszaru zagro enia osoby niebior ce udzia u w likwidacji awarii. 
Dla osób udzielaj cych pomocy: rodki ochrony indywidualnej patrz sekcja 7 i 8. Usun  wszelkie ród a zap onu.  
 

rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska: 
Zapobiega  rozprzestrzenianiu si  oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiorników wodnych, poinformowa  w adze 
lokalne w przypadku niemo no ci zapewnienia ochrony. 
 
Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si  ska enia i s u ce do usuwania ska enia: 
Zapobiega  rozprzestrzenianiu si  i usuwa  poprzez zebranie mechaniczne lub na materiale absorpcyjnym (piasek, 
trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materia  umie ci  w odpowiednio 
oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
 
Odniesienia do innych sekcji  
Post powanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. 

rodki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. 
 

SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie  

 
rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania: 

Unika  pylenia. Unika  kontaktu z oczami. Unika  przed u onego lub powtarzaj cego si  kontaktu ze skór . 
Pracowa  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny: nie spo ywa  pokarmów i napojów, nie pali  w miejscu 
pracy, my  r ce po u yciu, zdj  zanieczyszczon  odzie  i sprz t ochronny przez wej ciem do miejsc 
przeznaczonych do spo ywania posi ków. 
 
Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych 
niezgodno ci: 

Przechowywa  w ch odnym (temperatura magazynowania od 2 C do 30 C), suchym, dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu w prawid owo oznakowanym szczelnie zamkni tym oryginalnym pojemniku. Nie przechowywa  razem 
z ywno ci , napojami i paszami dla zwierz t. Chroni  przed nas onecznieniem i wilgoci . 
 
Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe: 
produkt owadobójczy przeznaczony do zwalczania muchy domowej w pomieszczeniu dla zwierz t 
 

SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej 

 
Parametry dotycz ce kontroli: 
Normy ekspozycji dla sk adników preparatu zalecane przez producenta 
 

Nazwa / rodzaj zwi zku 8 godzin TWA 

Tiametoksam; 3mg/m
3
 

 
Kontrola nara enia: 
Stosowne techniczne rodki kontroli: Zastosowanie rodków technicznych powinno zawsze mie  pierwsze stwo 
przed stosowaniem rodków ochrony osobistej. rodki ochrony indywidualnej powinny spe nia  odpowiednie normy. 
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Indywidualne rodki ochrony, takie jak indywidualny sprz t ochronny: 
 

     
Ochrona oczu lub twarzy: 
Stosowa  okulary ochronne lub mask  zabezpieczaj c  twarz (zgodne z norm  EN 166). 
Ochrona skóry: 
Ochrona r k: 
U ywa  r kawic ochronnych odpornych na dzia anie chemikaliów zgodnych z norm  EN-PN 374:2005. 
Materia , z jakiego wykonane s  r kawice:  
Wybór odpowiednich r kawic nie zale y jedynie od materia u, ale te  od marki i jako ci wynikaj cych z ró nic  
producentów. Odporno  materia u, z którego wykonane s  r kawice mo e by  okre lona po przeprowadzeniu 
testów. Dok adny czas zniszczenia r kawic musi by  ustalony przez producenta. 
Inne:  
Stosowa  robocz  odzie  ochronn  – pra  regularnie. 
Ochrona dróg oddechowych: 
Stosowanie masek przeciwpy owych. 
Zagro enia termiczne: 
Nie dotyczy. 
Kontrola nara enia rodowiska 
Nie dopuszcza  do rozprzestrzeniania si  w rodowisku i przedostania si  do kanalizacji i cieków wodnych. 
 

SEKCJA 9: W a ciwo ci fizyczne i chemiczne 

 
Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci fizycznych i chemicznych 
 

Wygl d Granulki   

Kolor Bia y - be owy 

Zapach Bezzapachowy  

Palno   Niepalny 

Temperatura samozap onu Nie jest samozapalny  

Temperatura zap onu Nie okre lono 

W a ciwo ci utleniaj ce Nie jest utleniaj cy   

G sto  nasypowa 0,5 – 0,7g/cm
3
 

Rozpuszczalno  w wodzie Mieszalny  

pH (r-r 1% w wodzie demineralizowanej) 6,8 - 8,8 

Inne informacje: 
Brak. 
 

SEKCJA 10: Stabilno  i reaktywno  

 
Reaktywno : 
Nieznana. 
Stabilno  chemiczna: 
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu. 
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Mo liwo  wyst powania niebezpiecznych reakcji: 
Brak. 
Warunki, których nale y unika : 
Brak. 
Materia y niezgodne: 
Brak. 
Niebezpieczne produkty rozk adu: 
Brak. 
 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

 
Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych: 
a) toksyczno  ostra: 
LD50 (szczur, doustnie) -  > 5000 mg/kg (OECD Test Guideline 401) 
LD50 (szczur, skóra) - > 2000 mg/kg (OECD Test Guideline 402) 
LC50 (szczur, inhalacja) - >20000mg/m

3
/4h  

b) dzia anie dra ni ce: nie wykazuje 
c) dzia anie r ce: nie wykazuje 
d) dzia anie uczulaj ce: nie wykazuje 
e) toksyczno  dla dawki powtarzalnej: brak danych 
f) rakotwórczo : nie wykazuje 
g) mutagenno : nie wykazuje 
h) szkodliwe dzia anie na rozrodczo : nie wykazuje 
 
Informacje dotycz ce prawdopodobnych dróg nara enia: 
Uk ad oddechowy. Wdychanie par produktu mo e powodowa  podra nienia b on luzowych uk adu oddechowego. 
Przewód pokarmowy. Spo ycie preparatu mo e powodowa  ból brzucha, biegunka, nudno ci, wymioty.  
Kontakt z oczami. Nie dzia a dra ni co. 
Kontakt ze skór . Nie dzia a dra ni co.  
 
Opó nione, bezpo rednie oraz przewlek e skutki krótko- i d ugotrwa ego nara enia: 
Brak danych. 
Skutki wzajemnego oddzia ywania: 
Brak danych. 
 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
Szczegó owe badania nad dzia aniem mieszaniny na rodowisko nie by y prowadzone. Dzia a bardzo toksycznie na 
organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Nie nale y 
dopuszcza  do przedostania si  do wód gruntowych, kanalizacji i cieków wodnych. 
Toksyczno  ostra 
Toksyczno  ostra dla ryb  Gatunek: Salmo trutta - LC50(96h) -> 100mg/l 
Toksyczno  dla bezkr gowców Gatunek: Daphnia magna - LC50(48h) > 100 mg/l 
     Gatunek: Mysidopsis Bahia – LC50(96h) 69mg/l 
     Gatunek: Cloeon sp. – EC50(48h) 0,14mg/l  
Toksyczno  dla glonów  Gatunek: Selenastrum capricornutum – ERC50(72) - >100mg/l 
Trwa o  i zdolno  do rozk adu (zdolno  biodegradacji): 
Nie ulega gwa townej biodegradacji. 
Zdolno  do bioakumulacji: 
Brak danych. 
Mobilno  w glebie: 
Brak danych 
Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vPvB: 
Brak danych. 
Inne szkodliwe skutki dzia ania: 
Brak danych. 
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SEKCJA 13: Post powanie z odpadami 

 
Utylizacj  odpadów i opakowa  jednorazowych powinny si  zaj  wyspecjalizowane firmy, sposób utylizacji odpadów 
nale y uzgodni  z w a ciwymi terenowo wydzia em ochrony rodowiska. 
Pozosta o  sk adowa  w oryginalnych pojemnikach. Utylizowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
Puste, opró nione opakowania nale y podda  utylizacji zgodnie z obowi zuj cymi przepisami lub dostarczy  na 
odpowiednie wysypisko mieci.  
Kody odpadów wg Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r w sprawie katalogu odpadów 
(DZ.U. Nr 112, poz. 1206). 
Przepisy wspólnotowe w sprawie odpadów: 
Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podaj ca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3  
z 6 wrze nia 2000r, wraz z decyzjami zmieniaj cymi. 
 

SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu 

 
Numer UN (numer ONZ): 3077 
  
Prawid owa nazwa przewozowa UN: MATERIA  ZAGRA AJACY RODOWISKU, STA Y, I.N.O 
 
Klasa(-y) zagro enia w transporcie: 9 
 
Grupa pakowania: III 
 
Zagro enia dla rodowiska: TAK  
 
Szczególne rodki ostro no ci dla u ytkowników: przewozi  zawsze w zamkni tych pojemnikach, które s  
ustawione pionowo, opatrzone etykieta i zabezpieczone. 
 
Transport luzem zgodnie z za cznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak danych. 
 

SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych 

 
Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny: 
 

1. Rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwole , stosowanych ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH) z pó n. 
zm.  

2. ROZPORZ DZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole  i stosowanych 
ogranicze  w zakresie chemikaliów (REACH).  

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.).  
4. Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pó n. zm.  
5. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowa  opakowa  substancji 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 445). 
6. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okre lenia wzorów oznakowania 

opakowa  (DZ.U. Nr 94, poz. 927).  
7. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i 

mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposa a si  w zamkni cia utrudniaj ce otwarcie przez 
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrze enie o niebezpiecze stwie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 688) 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z pó n. zm.).  
9. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z pó n. 

zm.).  
10. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, 

poz. 1206).  
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11. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadów, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadów 
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podaj ca wykaz odpadów, OJ Nr L 226/3 z 
6 wrze nia 2000r, wraz z decyzjami zmieniaj cymi.  

12. Ustawa z dnia 24 pa dziernika 2011r. o przewozach substancji niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)  
13. O wiadczenie Rz dowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wej cia w ycie zmian w za czniku A i B Umowy 

europejskiej dotycz cej mi dzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), 
sporz dzonej w Genewie dnia 30 wrze nia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162 z pó n. zm.). 

14. Przepisy ADR – stan prawny od 1 stycznia 2011r.  
15. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwy szych 

dopuszczalnych st e  i nat e  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz. 
1833 z pó n. zm.). 

16. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
zwi zanej z wyst powaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pó n. 
zm.).  

17. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzaj cych szczególne 
zagro enie dla rodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).  

 
Ocena bezpiecze stwa chemicznego: 
Brak oceny bezpiecze stwa chemicznego dla mieszaniny. 
 

SEKCJA 16: Inne informacje 

 
Zwroty R i H: 
R22 – dzia a szkodliwie po po kni ciu. 
R50/53 – dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne 
zmiany w rodowisku wodnym. 
H302 – Dzia a szkodliwie po po kni ciu 
H400 – Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410 – Dzia a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj c d ugotrwa e skutki 
 

Opis u ytych skrótów, akronimów i symboli: 

N – produkt niebezpieczny dla rodowiska 
Xn – produkt szkodliwy; 
Acute Tox. 4 – toksyczno  ostra kat. 4 
Aquatic Acute 1 – stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego kat.1 
Aquatic Chronic 1 – stwarzaj ce zagro enie dla rodowiska wodnego kat.1 
 
Szkolenia: 
Przed przyst pieniem do pracy z produktem obowi zkowo podda  pracowników szkoleniu BHP w zwi zku  
z wyst powaniem w rodowisku pracy czynników chemicznych. Przeprowadzi , udokumentowa  i zapozna  
pracowników z wynikami  oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwi zanym z wyst powaniem czynników 
chemicznych. 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI – AGITA 10 WG 
 

 Wydanie z     16.02.2011 

 Wersja PL     3.0 z dnia 26.09.2012 
 
Dokonano zmian w karcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZ DZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 
maja 2010 r. za cznik I. 
 
MATERIA Y RÓD OWE 
Za . I do Rozporz dzenia (UE) 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. 
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty 
Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych. 
Karty charakterystyki producenta (MSDS wersja angloj zyczna) – AGITA 10 WG. 
 
Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotycz  wy cznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte  
w karcie nale y traktowa  wy cznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu AGITA 10 WG. Poniewa  
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warunki magazynowania, transportu i stosowania s  poza nasz  kontrol , nie mog  stanowi  gwarancji w sensie 
prawnym. W ka dym przypadku nale y przestrzega  przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Karta 
nie stanowi oszacowania zagro e  w miejscu pracy. Produktu nie nale y wykorzystywa  do innych celów ni  podane 
w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firm  Novartis Animal Health d.o.o. 
 
Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Novartis Animal Health d.o.o. 


