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Цей ПБР відповідає стандартам та нормативним вимогам Європейського Співтовариства та може не відповідати 
нормативним вимогам інших країн.     
 

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ / ПРЕПАРАТУ ТА КОМПАНІЇ / ПІДПРИЄМСТВА 

Інформація про продукт 

Назва продукту : ГРАНСТАР 
®
 Голд 75 в.г. 

 
Синоніми : B11484160 
 
Використання речовини / 
препарату 

: гербіцид 
 

 
Компанія : Du Pont de Nemours (France) S.A.S.   

Rue de l'Université, 137   
F-75334 Paris - Cedex 7 
France 
(Франція) 
 
ЗАО «Дюпон Хімпром» 
Чуваська Республіка, Новочебоксарськ, 
вул. Промислова, 101 
428900(Росія) 

 
Телефон :  +33-1-4550 6550 

 
 
Номер телефону для 
термінових викликів 

: +44-(0)8456-006.640 
 

 
 

2. СКЛАД / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ 

Хімічна назва CAS-No. EC-No. Класифікація Концентрація [%] 

Трибенурон метил 101200-48-0 401-190-1 R43  
 

 56,25 

Тифенсульфурон метил 79277-27-3  N; R50 -R53  18,75 

Повний текст R-фраз, зазначених у цьому Розділі, див. у Розділі 16. 
 

3. ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ 

Найсуттєвіші ризики: Немає ризиків, що потребують спеціального зазначення 
Специфічні види небезпеки: Невідомі 
 

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

Загальна рекомендація   
 

:  Ніколи не давайте нічого проковтнути непритомній людині. Якщо дихання є 
нерівномірним або припинилося, зробіть штучне дихання.  
 

Вдихання   
 

:  Вийдіть на свіже повітря. Проконсультуйтеся з лікарем.  
 

Контакт зі шкірою   
 

:  Негайно промийте милом та великою кількістю води. Якщо подразнення 
шкіри зберігається, зверніться до спеціаліста.  
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Контакт з очима 
 

:  Ретельно промийте великою кількістю води, також під повіками. Якщо 
подразнення очей зберігається, зверніться до спеціаліста.  
 

Проковтування   
 

:  Випийте 1 - 2 склянки води. Не викликайте блювоту без медичної 
рекомендації. Проконсультуйтеся з лікарем.  
 

 

5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Речовина, придатна для 
гасіння   
 

:  Водний спрей, сухі хімікати, вуглекислий газ (CO2),  
 

Засоби для гасіння, які не 
повинні 
використовуватися з 
міркувань безпеки  
 

:  Великомасштабні водомети (ризик забруднення),  
 

Спеціальне захисне 
спорядження для 
пожежників 
 

:  У разі пожежі одягніть автономний дихальний апарат.  
 

Додаткова інформація 
 

:  (для малих пожеж) Якщо на території сильна пожежа, а також якщо 
дозволяють умови, дайте полум’ю перегоріти, оскільки вода може 
збільшити територію зараження. Охолодіть контейнери / резервуари з 
водним спреєм.  
 

 

6. ЗАХОДИ У РАЗІ ВИПАДКОВОГО ВИТОКУ РЕЧОВИНИ У ДОВКІЛЛЯ 

Персональні заходи 
безпеки 
 

:  Одягніть персональне захисне спорядження.  
 

Засоби безпеки для 
довкілля   
 

:  Не зливайте у поверхневі води  або господарсько-побутову систему 
каналізації. Не допускайте, щоб матеріал забруднив систему ґрунтових 
вод.  
 

Методи для очищення   
 

:  Негайно зберіть совком або пилососом. Для збирання використовуйте 
дозволений промисловий пилосос. Перенесіть совком у придатний 
контейнер для утилізації. Якщо речовина пролилася на землю біля цінних 
рослин або дерев, зніміть 5 см верхнього шару ґрунту після прибирання, 
що проводиться на першому етапі.  
 

 

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

Експлуатація 

Рекомендації щодо 
безпечної експлуатації 
 

:  Забезпечте належну витяжну вентиляцію у місцях, де утворюється пил. 
Носіть персональне захисне спорядження.  
 

Рекомендації щодо 
захисту від пожежі та 
вибуху  
 

:  Пил може утворити у повітрі вибухову суміш. Тримайте подалі від джерел 
тепла та запалювання.  
 

 
Зберігання 
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Вимоги щодо територій 
для зберігання та 
контейнерів  
 

:  Тримайте контейнери щільно закритими у сухому, прохолодному місці з  
належною вентиляцією. Зберігайте у місці, до якого мають доступ лише 
уповноважені особи. Тримайте подалі від їжі, напоїв та корму для тварин. 
Тримайте далі від дітей.  
 

Температура зберігання   
 

:   < 50 °C  
 

Інші дані 
 

:   Стабільний стан при рекомендованих умовах зберігання.  
 

 

8. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ / ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Технічні засоби 

Забезпечте належну вентиляцію, особливо на обмеженій території.  
 

Персональне захисне спорядження 

Захист дихальних шляхів : Напівмаска з фільтром P2 (EN 143).  
 

Захист рук : Матеріал: нітриловий каучук 
Товщина рукавичок: 0,4 - 0,7 мм 
Час використання: > 480 хв 
Звертайте увагу на інформацію, надану виробником, щодо проникності та 
пошкодження з часом, а також щодо спеціальних робочих умов (механічної 
деформації, тривалості контакту). 
 

Захист очей 
 

:  Захисні окуляри 
 

Захист шкіри та тіла  
 

:  Легкий захисний одяг  
 

Гігієнічні заходи   
 

:  Мийте руки перед перервами та негайно після експлуатації продукту. Під 
час використання не їжте, не пийте та не паліть. Для захисту довкілля 
видаляйте та промивайте все забруднене захисне спорядження перед 
повторним використанням. Утилізуйте змивну воду відповідно до місцевих 
та національних постанов.  
 

Запобіжні заходи   
 

:  Весь захисний одяг візуально перевіряється перед використанням. Одяг та 
рукавички слід замінити у разі хімічного або фізичного пошкодження чи 
забруднення.  
 

 

9. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

  

Форма   
 

:  тверда, гранулярна  
 

Колір   
 

:  Суміш  жовтуватих та коричневих гранул  

 
Запах 
 

:  слабкий специфічний запах  
 

Показник pH  
  

:  6.35при 10 г/л ( 20 °C) 
 

Точка спалахування 
 

:  не застосовується 
 

Вибухові властивості : не вибухова речовина 
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Розчинність у воді  
 

: дисперсійна 
 

 

10. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА РЕАКТИВНІСТЬ 

Умови, яких слід уникати  
 

:  Вологе повітря 
 

Стабільність 
 

:  Розпад починаючи від 305 
0
С. Повільно розпадається при взаємодії з 

водою. 
 

Небезпечні продукти 
розпаду   
 

:  Оксиди вуглецю, азоту, сірки.Додаткова інформація: Під час обробки, пил 
може утворювати вибухові суміші у повітрі. Може зайнятися від відкритого 
вогню. 
 
 

 

11. ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Гостра пероральна 
токсичність  
 

:  LD50/ для щурів: > 5 000 мг/кг 

Гостра токсичність при вдиханні 

 Трібенурон метил : LC50/ 4 год./ для щурів :  > 5,0 мг/л  
 

Гостра дерматологічна 
токсичність  
 

:  LD50/ для кролів  > 2 000 мг/кг 
 

Подразнення шкіри  
  
 

:  Подразнення шкіри відсутнє 
 

Подразнення очей   
 

:  Подразнення очей помірне 
 

Сенсибілізація 
 
 

:  Випробування на тваринах не викликало сенсибілізацію при контакті зі 
шкірою.  
 

 

12. ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

  
Впливи екологічної токсичності 
Токсичність для риби 
 

:   LC50/ 96 год./ Тихоокеанські лососі (Oncorhynchus mykiss) (райдужна 
форель) ::  > 156 мг/л 
 
 

Токсичність для 
водоростей   
 

:  ЕC50/120 годин/водорості = 0,0159 мг/л (тифенсульфурон метил) 
ЕC50/120 годин/водорості = 0,1 мг/л (трибенурон метил) 
 
 

Токсичність для дафній 
 

:   / EC50/ 48 год./ Дафнія (Daphnia):  ЕС50>1000мг/л 
 
 

 

13. УМОВИ УТИЛІЗАЦІЇ 
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Продукт   
 

:  Відповідно до місцевих та національних постанов. Має бути спаленим на 
відповідному сміттєспалювальному заводі, що має дозвіл, наданий 
компетентними органами влади. Не забруднюйте ставки, водні шляхи та 
канали хімікатами або використаними контейнерами.  
 

Забруднена упаковка   
 

:  Не використовуйте повторно порожні контейнери.  
 

Номер за Європейським 
каталогом відходів  

:  020108  
 

 

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ADR  
Клас: 9 
Група упаковки: III 
Класифікаційний код: M7 
№ HI:: 90 
№ UN: 3077 
Етикетка №.: 9  
Правильна назва для 
транспортування: 

Екологічно небезпечна речовина, тверда, інше не зазначено (Трибенурон 
метил, тифенсульфурон метил) 

 
IATA_C  
Клас: 9 
Група упаковки: III 
№ UN: 3077 
Етикетка №.: 9MI  
Правильна назва для 
транспортування: 

Екологічно небезпечна речовина, тверда, інше не зазначено (Трибенурон 
метил, тифенсульфурон метил) 

 
IMDG  
Клас: 9 
Група упаковки: III 
№ UN: 3077 
Етикетка №: 9  
Правильна назва для 
транспортування: 

Екологічно небезпечна речовина, тверда, інше не зазначено (Трибенурон 
метил, тифенсульфурон метил) 

 
 

15. НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ 

Маркірування відповідно до Директив ЄC 

Символ(-и) : N Небезпечний для довкілля 
 

 
Небезпечні складові:  Трибенурон метилTифенсульфурон метил 
 
R-фраза(-и) : R22 Шкідливий для здоров”я при ковтанні 

R36/37/38              Подразнює очі, дихальну систему та шкіру. 
R43                 Може спричинити підвищену чутливість при контакті зі                  
шкірою. 
R50/53                   Дуже токсичний для водних організмів, може спричинити 
довготривалі шкідливі наслідки у водному середовищі. 
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S-фраза(-и) : S 2 Тримайте далі від дітей. 

S13 Тримайте подалі від їжі, напоїв та корму для тварин. 
S20/21 Під час використання не їжте, не пийте та не паліть. 
S46 При проковтуванні негайно зверніться по медичну 

допомогу та покажіть цей контейнер або етикетку. 
S35 Цей матеріал та контейнер потребують безпечної 

утилізації. 
S57 Використовуйте відповідний контейнер для уникнення 

забруднення довкілля. 
 

 
Спеціальне маркірування 
певних препаратів  

: Для уникнення ризику для людини та довкілля дотримуйтеся інструкції з 
використання.  
 

 
Сенсибілізуючі складові  містить: 

Трибенурон метил 
  Може викликати алергічну реакцію. 
 

 

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Текст R-фраз, зазначених у Розділі 2 

  
R43 Може викликати сенсибілізацію при контакті зі шкірою.  

 
Додаткова інформація 

Зверніть увагу на вказівки з використання на етикетці.  
 

 

 
Інформація, надана у цьому Паспорті безпеки речовини, є правильною, наскільки нам відомо на дату її 
публікації. Надана інформація призначається лише як вказівка для безпечної експлуатації, використання, 
обробки, зберігання, транспортування, утилізації та випуску і не повинна вважатися гарантією або умовою 
якості. Інформація стосується лише визначеного спеціального матеріалу і може бути недійсною для такого 
матеріалу, використаного у поєднанні з будь-якими іншими матеріалами або в обробці, якщо це не визначено 
у тексті.  

  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


