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AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 

1.1. Produktbeteckning 

Handelsnamn: Pyretal Spray 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

Identifierade användningar:  
Insekticid i flytande form för direkt användning (växtskyddsmedel). 
 
Användningar som det avråds från: 
All annan användning än den som omnämns ovan. 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Tillverkare: "FREGATA" S.A. 
Adress: ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk 
Telefon/Fax: (58) 552-00-27 do 29 / (58) 552-48-31 
E-post: fregata@fregata.gda.pl 
E-post till personen som är ansvarig för säkerhetsdatabladet: k.nowakowski@fregata.gda.pl 
 
Marknadsförs av:  Nelson Garden AB 
Adress: Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd, SE 
Telefon/Fax:  0477- 55200  
E-post:  info@nelsongarden.se 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Gdańsk – (58) 682-04-04 Kraków – (12) 411 99 99 
Poznań – (61) 847 69 46 Warszawa – 607 218 174 

AVSNITT  2: FARLIGA EGENSKAPER 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering av blandningen i enlighet med förordningen (EG) 1272/2008: 
Blandningen har klassificerats som farlig för vattenmiljön – risk för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 - H411 

2.2. Märkningsuppgifter 

Märkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 
Faropiktogram:  

 
Signalord: inget 
Faroangivelser:  
H411   Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
 
Kompletterande faroangivelser (EUH): 
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
EUH208 Innehåller 1, 2- bensisotiazol-3 (2H) -on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 
 
Skyddsangivelser:  
P102  Förvaras oåtkomligt för barn. 
P273  Undvik utsläpp till miljön. 
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. 

2.3. Andra faror 

Skyddsangivelser (i enlighet med bilaga III till EU-förordningen nr 547/2011): 
SP 1  Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.  
SPe 8 Farligt för bin.  
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AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 

3.1. Ämnen 

Ej tillämpligt. 

3.2. Blandningar 

NAMN CAS/EG NR 
KONCENTR
ATION [%] 

KLASSIFICERING 
Förordning 
1272/2008 

Pyretrin 8003-34-7/232-319-8 0.1 

 

Acute Tox. 4, H332  
Acute Tox. 4, H312  
Acute Tox. 4, H302 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

1, 2- Bensisotiazol-3 (2H) - on 
 

 
2634-33-5/220-120-9 

 
0.01 

Acute Tox.4; H302 
Skin Irrit.2; H315 
Eye Dam.1; H318 
Skin Sens.1; H317 

Aquatic Acute 1; H400 

Piperonylbutoxid 
 

51-03-6/ 200-076-7 
 

0.25 
Aquatic Acute 1, H400  

Aquatic Chronic 1, H410 

Fullständig lydelse av faroangivelser anges i avsnitt 16. 

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning: 
Kontakta läkare vid oroande symptom. 
 
Hudkontakt: 
Tvätta förorenad hud rikligt med tvål och vatten. Ta av förorenade kläder. 
 
Ögonkontakt: 
Skölj rikligt med vatten. Vid irritation kontakta läkare. 
 
Förtäring: 
Vid förtäring kontakta omedelbart Giftinformationscentralen eller läkare. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Det finns inga rapporter om akuta och fördröjda symptom / effekter av exponering. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Motgift: ej känd. Symptomatisk behandling. Vid omtöcknat tillstånd  eller illamående kontakta genast läkare och om möjligt 
visa etiketten. 
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AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel: 
Skum, vattenspray, koldioxid, släckningspulver. 
 
Olämpliga släckmedel: 
Använd inte direkt vattenstråle. 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Respektive förbränningsprodukter har inte identifierats. Under förbränning av blandningens organiska beståndsdelar kan 
det uppstå karakteristiska produkter av typiska reaktioner av fullständig och ofullständig förbränning: oxider och 
koldioxider. 
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Använd andningsskydd vid brandsläckning. 
 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

För personer som inte tillhör räddningspersonalen: 
Inget speciellt skydd krävs. 
 
För räddningspersonalen: 
Inget speciellt skydd krävs. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess behållare. Undvik utsläpp till vatten via avloppsdiken från gårdar och 
vägar. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Samla upp utspilld vätska i slutna behållare. Samla upp resten av utsläpp med hjälp av sand eller annat absorptionsmedel 
och i slutna och märkta behållare. Överlämna för destruktion - se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Avfallshantering  – se avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet. 

AVSNITT  7: HANTERING OCH LAGRING 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Förvaras oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna med tvål och 
vatten efter arbete med produkten. Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess behållare. Undvik utsläpp till 
vatten via avloppsdiken från gårdar och vägar. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Förvaras endast i originalförpackning i temperatur inte lägre än 0°C och inte högre än 25°C borta från värmekällor. Skyddas 
mot direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. 
Växtskyddsmedlet förvaras: 

 i platser eller anläggningar där det finns lämpliga lösningar som skyddar mot miljöförorening samt tillträde av 
obehöriga personer, 

 i originalförpackningar, åtskilt från livsmedel, drycker eller djurfoder. 

7.3. Specifik slutanvändning 

Inga ytterligare rekommendationer. 
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AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 

8.1. Kontrollparametrar 

Produkten – NGV har inte fastställts 
Peritin - NGV – 1 mg/m3 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 
Inga rekommendationer. 
 
Personliga skyddsåtgärder som personlig skyddsutrustning: 
Ögon- och ansiktsskydd: 
Inget speciellt skydd krävs. 
Hudskydd: 
Inget speciellt skydd krävs. Tvätta händerna med tvål och vatten efter arbete med produkten.  
Andningsskydd: 
Inget speciellt skydd krävs.  
 
Termisk fara: 
Inget speciellt skydd krävs. 
 
Begränsning av miljöexponeringen: 
Förorena inte vatten med växtskyddsmedlet eller dess behållare. Undvik utsläpp till vatten via avloppsdiken från gårdar och 
vägar. 

AVSNITT 9: FYSIKALISKA  OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

a) Utseende:       opaliserande vitaktig homogen vätska 
b) Lukt:      -   karakteristisk  
c) Lukttröskel:    -   ej fastställt 
d) pH:     -   ca 7 
e) Smältpunkt/Fryspunkt:       ej fastställt 
f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:    ej fastställt 
g) Antändningstemperatur:      ingen antändning upp till kokpunkt (100°C) 
h) Avdunstningshastighet:      ej fastställt 
i) Brandfarlighet (fast, gas):      ej tillämpligt 
j) Övre/nedre antändnings- eller explosionsgräns:    ej fastställt 
k) Ångtryck:       ej fastställt 
l) Ångdensitet:       ej fastställt 
m) Relativ densitet:      1 g/cm3 [20°C] (absolut densitet) 
n) Löslighet:       ej fastställt 
o) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:    ej fastställt 
p) Självantändningstemperatur:     ej fastställt 
q) Sönderdelningstemperatur:     ej fastställt 
r) Viskositet:       kinematisk densitet = 1,0597 mm2/s 

        dynamisk densitet  = 1,0576 mPa•s 
s) Explosiva egenskaper:       inga explosiva egenskaper  
t) Oxiderande egenskaper:      inga oxiderande egenskaper 

9.2. Annan information 

Tillgänglig information saknas. 
 
 
 

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1. Reaktivitet 

Ingen information om risker i samband med reaktivitet. 
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10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil vid lagringsförhållanden enligt avsnitt 7 i Säkerhetsdatabladet 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Ingen information om risker för farliga reaktioner. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Ingen information om förhållanden som ska undvikas. 

10.5. Oförenliga material 

Okänt. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Ingen information om farliga sönderdelningsprodukter. Stabil vid lagringsförhållanden enligt avsnitt 7 i 
Säkerhetsdatabladet. 

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Produkten är inte klassificerad som farlig ur toxikologiskt perspektiv.  
Angiven information avser blandningen och ämnen enligt avsnitt 3. 
 
a) Akut toxicitet: 
Blandning: 
Akut toxicitet oralt:  råtta LD50 > 2000 mg/kg m.c. 
Akut toxicitet dermalt:  råtta LD50 > 2000 mg/kg m.c. 
  
b) Irriterande verkan: 
Blandning: 
Irriterar inte huden. 
Irriterar inte ögonen. 
 
c) Frätande verkan: 
Blandning: Ingen frätande verkan. 
 
d) Sensibiliserande effekter: 
Produkten är inte klassificerad som farlig i denna klass. 
 
e) Toxicitet vid upprepad dosering: 
Data saknas. 
 
f) Cancerogenitet: 
Blandning: data saknas Produkten är inte klassificerad som farlig i denna klass. 
Pyretrin: data saknas 
Piperonylbutoxid: ingen cancerogen verkan. 
 
g) Mutagenitet: 
Blandning: data saknas Produkten är inte klassificerad som farlig i denna klass. 
Pyretrin: data saknas  
Piperonylbutoxid: ingen mutagen verkan. 
 
h) Skadliga effekter på reproduktion: 
Blandning: data saknas Produkten är inte klassificerad som farlig i denna klass. 
Pyretrin: data saknas  
Piperonylbutoxid: ingen skadlig verkan för reproduktion. 
 
Information om möjliga exponeringsvägar: 
Ingen information om exakta hälsoeffekter efter exponering genom förtäring, inandning eller hud- /ögonkontakt. 
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Symptom i samband med de fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaperna: 
Ingen information om symptom i samband med de fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaperna. 
 
Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering: 
Data saknas. 
 
Interaktiva effekter: 
Data saknas. 
 
Detaljerade data saknas. 
Uppgifter gällande liknande ämnen eller blandningar har inte använts. 
 
Information om ämnen respektive blandningar: 
Data saknas. 
 
Annan information: 
Annan data saknas. 
 

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 

Blandningen har klassificerats som farlig för vattenmiljön – risk för långtidseffekter, kategori 2 Giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. 
Mycket giftig för bin. 
Angiven information avser blandningen och ämnen enligt avsnitt 3. 

12.1. Toxicitet 

Blandning: 
LD50 > 2000 mg/kg m.c. (vaktel) 
LC50 (96h) = 6,90 mg/l (regnbågsöring) 
LC50 (96h) = 8,07 mg/l (karp)   
EC50 (48h) = 6,90 mg/l (Daphnia magna) 
ErC50 (72h) > 50,23 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata – alger)  
EyC50 (72h) > 50,23 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata – alger)  
ErC50 (72h) = 31,62 mg/l (Anabaena flos-aquae – cyanobakterier)  
EyC50 (72h) = 23,53 mg/l (Anabaena flos-aquae – cyanobakterier) 
LD50 (48h) = 85,71 µg/bi (Apis mellifera L. – honungsbin) oralt  
LD50 (48h) > 200 µg/honungsbin (Apis mellifera L. – honungsbin) kontakt  
LC50 (14 dni) > 1000 mg/kg s.m. (Eisenia fetida Sav. – daggmask) 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Blandning: data saknas 
Pyretrin: låg persistens i miljön på grund av snabb nedbrytning i närvaro av UV-.ljus 
Piperonylbutoxid: inte lätt nedbrytbar. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Blandning: data saknas 
Pyretrin: Bioackumuleringsförmåga (solabborrfiskar) – biokoncentrationsfaktor (BCF): 471 
Piperonylbutoxid: data saknas 

12.4. Rörligheten i jord 

Blandning: data saknas 
Pyretrin: är inte rörliga i jorden och kännetecknas av kort persistens i miljön på grund av den snabba nedbrytning i närvaro 
av UV-ljus. 
Piperonylbutoxid: ämnet har låg rörlighet i jord. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ej tillämpligt. 
 
 



SÄKERHETSDATABLAD 

Pyretal Spray 
enligt Kommissionens (EG) förordning 453/2010 

 

Datum: 10.2016 
Uppdatering: - 
Version: 1  SIDA 7 av 8 

12.6. Andra skadliga effekter 

Data saknas. 
 
 

AVSNITT  13: AVFALLSHANTERING 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Oanvänd produkt och tömda produktförpackningar lämnas till godkänd avfallsmottagare. Det är förbjudet att använda 
tomma produktförpackningar efter växtskyddsmedel för andra ändamål. 

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 

14.1. UN-nummer (FN-nummer) 

UN 3082 (observera*) 

14.2. Officiell transportbenämning 

MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Pyretrin) 

14.3. Faroklass för transport 

Klass 9 

14.4. Förpackningsgrupp 

III 

14.5. Miljöfaror 

90 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

Inga. 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Ej tillämpligt.  
 

*Obs – enligt en särskild bestämmelse 375 i ADR-avtalet 2015 av den 1 januari 2015 omfattas inte varor som hittills burit 
nummer UN 3082 och UN 3077 och som är förpackade i engångsförpackningar upp till 5 liter / 5 kg nettovikt eller 
kombinerade förpackningar innehållande engångsförpackningar upp till 5 liter / 5 kg nettovikt av några andra ADR-
bestämmelser (inklusive märkning). 

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 

2. Lagen av den 25 februari 2011 om kemiska ämnen och deras blandningar (Polsk författningssamling Dz. U. av 
2011, Nr 63 Pos. 322). 

3. Hälsovårdsministerns förordning av den 10 augusti 2012 avseende kriterier och metoder för klassificering av 
ämnen och blandningar (Polsk författningssamling Dz. U. av 2012 pos. 1018). 

4. Hälsovårdsministerns förordning av den 20 april 2012 avseende märkning av förpackningar av farliga ämnen och 
blandningar samt vissa kemiska blandningar (Polsk författningssamling Dz. U. av 2012, Nr 79 Pos. 445). 

5. Lagen av den 13 juni 2013 om förpackningar och förpackningsmaterial (Polsk författningssamling Dz. 2013 pos. 
888). 

6. Lagen av den 19 augusti 2011 om transport av farligt gods (Polsk författningssamling Dz. U. av 2011 Nr 227 Pos. 
1367 med senare ändringar). 

7. ADR-föreskrifter 
8. Arbets- och socialministerns förordning av den 6 juni 2014 avseende högsta tillåtna gränsvärden för 

koncentrationer och frekvenser av skadliga faktorer i arbetsmiljön (Polsk författningssamling Dz. U. av 2014 pos. 
817). 

9. Hälsovårdsministerns förordning av den 30 december 2004 avseende arbetsmiljö i samband med förekomst av 
kemiska faktorer på arbetsplats (Polsk författningssamling Dz. U. av 2005 Nr 11 Pos. 86 med senare ändringar). 
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10. Miljödepartementets förordning av den 9 december 2003 avseende ämnen som innebär särskild miljöfara (Polsk 
författningssamling Dz.U. 2003 Nr 2003, Nr 217, pos. 2141). 

11. Hälsoministerns förordning av den 29 augusti 2006 om lista på toxikologiska centra som är ansvariga för kontroll 
av förgiftningar genom biocidprodukter samt enheter som är ansvariga för att rapportera förgiftningar (Polsk 
författningssamling Dz.U.  U. av 2006 Nr 161 Pos. 1143 med senare ändringar). 

12. Kommissionens förordning (EU) NR 547/2011 av den 8 juni 2011 om verkställande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 avseende märkningskrav för växtskyddsmedel. 

13. Kommissionens förordning (EU) NR 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) 
(Polsk författningssamling Dz.U.  författningssamling EU L 133 av 31.05.2010). 

14. Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUs författningssamling EU L353 av 31.12.2008 med 
senare ändringar). 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Kemikaliesäkerhetsbedömning i enlighet med förordningen (EG) nr 1907/2006 krävs inte. 
 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 

Ändringar i förhållande till tidigare version: - 
 
Fullständig lydelse av faroangivelser som anges i avsnitt 3.2 i säkerhetsdatabladet: 
Acute Tox. 4 Akut toxicitet, kategori 4 
Aquatic Chronic 1 Ämnet har klassificerats som farlig för vattenmiljön – risk för långtidseffekter, Kategori 1 
Aquatic Chronic 1 Ämnet har klassificerats som farlig för vattenmiljön – risk för långtidseffekter, Kategori 1 
Skin Irrit.2 Frätande/irriterande verkan för huden, farokategori 2. 
Skin Sens.1 Sensibiliserande verkan för huden, farokategori 1. 
Eye Dam.1 Allvarlig ögonskada/irriterande verkan för ögonen, farokategori 1. 
 
H302 Skadligt vid förtäring. 
H312 Skadligt vid hudkontakt. 
H315 Frätande/irriterande effekter för huden. 
H317 Sensibiliserande verkan för huden. 
H318 Allvarlig ögonskada/frätande effekt för ögonen. 
H332 Skadligt vid inandning. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer . 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
 
Följ noga rekommendationerna på etiketten och i bruksanvisningen. 
Säkerhetsdatabladet har tagits fram på basis av gällande föreskrifter samt nuvarande kunskap och erfarenhet. Ovanstående 
informationen avser endast det specifika materialet och kan vara olämplig när produkten används i kombination med en 
annan produkt eller i processer som inte omnämns i texten.  Uppgifterna i säkerhetsdatabladet ska endast betraktas som 
hjälp för säker transport, användning och lagring av produkten. I varje fall ska lagstadgade föreskrifter och eventuella tredje 
parts rättigheter följas. Säkerhetsdatabladet utgör inte någon uppskattning av risker på arbetsplatsen och är inte heller 
något kvalitetscertifikat för produkten.  Användaren ansvarar för felaktig användning av uppgifterna i säkerhetsdatabladet. 


