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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
1.1. Identyfikator produktu 
Postać produktu : Mieszanina 
Nazwa handlowa : TRIANUM-P 
Rodzaj produktu : Granulat dyspergowalny w wodzie 
Grupa produktów : Produkt handlowy 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania 
Kategoria głównego zastosowania : Zastosowanie profesjonalne 
Szczegóły dot. zastosowań 
przemysłowych/profesjonalnych 

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Środek grzybobójczy 
Kategoria funkcji lub zastosowania : Pestycydy 

1.2.2. Odradzane zastosowanie 
Brak dodatkowych informacji 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 
Numer telefonu alarmowego : +31 (0) 10 514 04 44 

Dostępne od 8:00 do 17:00 (CET). 
W nagłych przypadkach należy zawsze dzwonić na lokalny numer alarmowy. 

 

Kraj Organ/Spółka Adres Numer telefonu 
alarmowego 

Komentarz 

Polska National Poisons Information 
Centre 
The Nofer Institute of 
Occupational Medicine (Łódź) 

ul. Teresy 8 
P.O. BOX 199 
90950 Łódź 

+48 42 63 14 724  

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]  
Nie sklasyfikowany 
 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 
Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie przedstawia szczególnego ryzyka pod warunkiem, że przestrzegane będą ogólne reguły 
BHP stosowane w przemyśle. 
2.2. Elementy oznakowania 
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]Dodatkowe oznakowanie do wyświetleniaDodatkowe(e) klasyfikacja(e) do wyświetlenia 
Zwroty EUH : EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować 

zgodnie z instrukcją użycia. 
Dodatkowe zwroty : Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu 

wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z 
gospodarstw i dróg). 

2.3. Inne zagrożenia 
Inne zagrożenia, które nie skutkują klasyfikacją : Mikroorganizmy mogą potencjalnie wywoływać reakcje uczulające. 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 
3.1. Substancje 
Nie dotyczy 
3.2. Mieszaniny 
Uwagi : Substancja aktywna: Trichoderma harzianum T-22  (>1x10^9 CFU/g). 

Koppert B.V. 
Veilingweg 14 
2651 BE Berkel en Rodenrijs - Holandia 
T +31 (0) 10 514 04 44 - F +31 (0) 10 511 52 03 
info@koppert.nl - www.koppert.com 

mailto:info@koppert.nl
http://www.koppert.com/
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Trichoderma harzianum T-22  1 Nie sklasyfikowany 
 
 
 
 
 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 
4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki 

do swobodnego oddychania. 
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : Płukać skórę dużą ilością wody. 
Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Ze względu na ostrożność płukać oczy wodą. 
Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub 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 
Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1. Środki gaśnicze 
Odpowiednie środki gaśnicze : Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 
pożaru 

: Możliwość uwolnienia się toksycznych dymów. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Samodzielny, izolujący 

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odzież ochronna. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 
Procedury awaryjne : Przewietrzyć strefę rozlewu. 

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy 
Wyposażenie ochronne : Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. Celem uzyskania 

dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej". 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Unikać uwolnienia do środowiska. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Metody usuwania skażenia : Zebrać produkt mechanicznie. Usuwać wodę z płukania jako ścieki. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13. 

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

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić indywidualne środki ochrony. 

Zalecenia dotyczące higieny : Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Umyć ręce po każdym kontakcie z 
produktem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 
Warunki przechowywania : Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać 

produkt wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
Temperatura magazynowania : 4 – 8 °C 
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 
Brak dodatkowych informacji 
8.2. Kontrola narażenia 
Stosowne techniczne środki kontroli: 
Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. 
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Ochrona rąk: 

Rękawice ochronne 
 

Ochrona oczu: 

Okulary ochronne 
 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną 
  

Ochrona dróg oddechowych: 

Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 
 

Kontrola narażenia środowiska: 
Unikać uwolnienia do środowiska. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
Stan skupienia : Stały 
Wygląd : Granulki. 
Barwa : Zielona. Beżowy. 
Zapach : Bez zapachu. 
Próg zapachu : Brak danych 
pH : 6,9 
Roztwór pH : 1 % w wodzie 
Względna szybkość parowania (octan butylu=1) : Brak danych 
Temperatura topnienia : Brak danych 
Temperatura krzepnięcia : Nie dotyczy 
Temperatura wrzenia : Brak danych 
Temperatura zapłonu : Nie dotyczy 
Temperatura samozapłonu : Nie dotyczy 
Temperatura rozkładu : Brak danych 
Palność (ciała stałego, gazu) : Niepalny 
Prężność par : Brak danych 
Gęstość względna pary w temp. 20 °C : Brak danych 
Gęstość względna : Nie dotyczy 
Gęstość : > 0,448 g/ml 
Rozpuszczalność : Rozpuszczalny w wodzie. 
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow) : Brak danych 
Lepkość, kinematyczna : Nie dotyczy 
Lepkość, dynamiczna : Nie dotyczy 
Właściwości wybuchowe : Produkt nie jest wybuchowy. 
Właściwości utleniające : Produkt nie utlenia się. 
Granica wybuchowości : Nie dotyczy 
9.2. Inne informacje 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 
10.1. Reaktywność 
Produkt nie reaguje w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu. 
10.2. Stabilność chemiczna 
Stabilny w warunkach normalnych. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach użycia. 
10.4. Warunki, których należy unikać 
Źródła ciepła. Silne kwasy. 
10.5. Materiały niezgodne 
Brak dodatkowych informacji 
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia 

klasyfikacji) 
Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia 

klasyfikacji) 
Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia 

klasyfikacji) 
 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia 
klasyfikacji) 
pH: 6,9 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 
oczy 

: Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia 
klasyfikacji) 
pH: 6,9 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub 
skórę 

: Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia 
klasyfikacji) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany 
Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 
narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany 
 

TRIANUM-P  
Lepkość, kinematyczna Nie dotyczy 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 
12.1. Toksyczność 
Ekologia - ogólnie : Produkt ten nie jest uważany za toksyczny dla organizmów wodnych i nie powoduje 

długotrwałych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. 
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia 
klasyfikacji) 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 
długotrwałe (przewlekłe) 

: Nie sklasyfikowany (Dane przekonywujące ale niewystarczające do przeprowadzenia 
klasyfikacji) 

 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak dodatkowych informacji 
12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak dodatkowych informacji 
12.4. Mobilność w glebie 
Brak dodatkowych informacji 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak dodatkowych informacji 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Przepisy lokalne (odpady) : Usuwać produkt zgodnie z lokalnymi przepisami. 
Metody unieszkodliwiania odpadów : Czyszczenie w wodzie. Odpady z gospodarstw domowych. 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 
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14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.4. Grupa pakowania 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

Brak dodatkowych informacji 
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
Transport drogowy 
Nieuregulowany 

transport morski 
Nieuregulowany 

Transport lotniczy 
Nieuregulowany 

Transport śródlądowy 
Nieuregulowany 

Transport kolejowy 
Nieuregulowany 
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 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 
 

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH 
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i 
przywozu niebezpiecznych chemikaliów. 
Nie zawiera substancji podlegających Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącemu 
trwałych zanieczyszczeń organicznych 
 

15.1.2. Przepisy krajowe 
Brak dodatkowych informacji 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 
 
 
 
 

 Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją 
użycia. 

 
 
 
 
 

 
SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH) 
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. 
Jednak informacje te dostarczone są bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej czy domniemanej co do ich poprawności. Warunki lub metody 
przenoszenia, przechowywania, używania lub usuwania produktu pozostają poza naszą kontrolą i mogą nie wchodzić w zakres naszych 
kompetencji. Z tych oraz innych powodów nie ponosimy w żadnym przypadku odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty wynikające 
lub w jakikolwiek sposób związane z przenoszeniem, przechowywaniem, używaniem lub usuwaniem produktu. Niniejsza karta charakterystyki 
została opracowana i powinna być używana wyłącznie z tym produktem. Jeżeli produkt jest używany jako składnik innego produktu, niniejsze 
informacje mogą nie mieć zastosowania 
 


