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1.  OKRESLENIE SUBSTANCJI (PREPARATU) I PRODUCENTA

Nazwa produktu: QUICKPHOS PELLETS 56 GE

Synonimy: QUICKPHOS TABLETS/PELLETS/ SACHETS

POLAND REG NO: MRIRW NR.887/2001

Zastosowanie / opis prod.: Produces Phosphine Gas for fumigation purpose. 

Nazwa firmy: United Phosphorus Limited

Hall Lane

Rookery Bridge

Sandbach

Cheshire

CW11 3QQ

Tel.: 01270 766666

Fax: 01270 766788

2.  SKLAD / INFORMACJE O SKLADNIKACH

Skladniki: ALUMINIUM PHOSPHIDE  50-70%

EINECS: 244-088-0     CAS: 20859-73-8  

[-] R15/29;  [T+] R28;  [-] R32;  [N] R50

3.  IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Glówne zagrozenia: Dziala bardzo toksycznie po polknieciu. Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

4.  PIERWSZA POMOC (OBJAWY)

Kontakt ze skóra: Brak objawów. 

Zanieczyszczenie oka: Brak objawów. 

Spozycie: Moga wystapic mdlosci oraz bóle zoladka. Moga wystapic wymioty. 

Wdychanie: Moze nastapic zatrzymanie oddychania. Moze nastapic utrata swiadomosci. 

4.  PIERWSZA POMOC (DZIALANIA)

Kontakt ze skóra: Zdjac natychmiast zanieczyszczona odziez i obuwie, chyba ze sa przyklejone do skóry. 

Zanieczyszczenie oka: Plukac oko pod biezaca woda przez 15 minut. Przewiezc do szpitala w celu wykonania 

specjalistycznych badan. 

Spozycie: Seek immidiate medical advice. Induce vimiting by touching the back of the throat with finger. 

Do not give milk,fats,emetics by mouth. Give oxygen in case of respiratory distress. Induce 

vomitting and if concious administer actiavted charcoal 50 G in water by mouth. 

Wdychanie: Wyniesc poszkodowanego z zagrozonego miejsca dbajac przy tym o wlasne bezpieczenstwo. 

Jesli oddech stanie sie urywany, to nalezy poszkodowanego posadzic i podac tlen (w miare 

moznosci). Jesli poszkodowany jest nieprzytomny, to skontrolowac oddychanie i w razie 

potrzeby zastosowac sztuczne oddychanie. Przewiezc jak najszybciej do szpitala. 
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5.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze: Ditlenek wegla. Proszek gasniczy. 

Zagroz. w przyp. naraz.: Substancja bardzo toksyczna. Substancja latwopalna. Other toxic compounds of phosphorus  

and hydrogen may be released. 

Ochrona strazaków: Zastosowac niezalezny aparat oddechowy. 

6.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA

Sr. ostrozn. wzgledem ludzi: Informacje odnosnie ochrony osobistej podano w punkcie 8 karty bezpieczenstwa. Na 

zewnatrz - nie podchodzic z wiatrem. Nie podejmowac dzialan bez odpowiedniej odziezy 

ochronnej - patrz punkt 8 karty bezpieczenstwa. Natychmiast ewakuowac caly obszar. 

Sr. ostrozn. wzgl. srod.: Ostrzec sasiadów przed dymami lub gazem. Avoid contact with eyes,skin,clothing and 

inhalation of vapours,aerosols or dusts. Wear suitable protective clothing,boots gloves,eye and 

face protection. 

Procedury usuwania: Vaccum or sweep up material and place into a suitable labelled disposal container. Shovel or 

sweep up. Avoid dust formation. If recycling is not practicable , dispose of in compliance with 

the environmental protection regulations. 

7.  POSLUGIWANIE SIE I MAGAZYNOWANIE

Wymagania przy manipul.: Zapewnic odpowiednia wentylacje wyciagowa na danym obszarze. Uzywac narzedzi 

nieiskrzacych. Palenie zabronione! Chronic przed kontaktem z woda. 

Warunki magazynowania: Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Unikac kontaktu z woda lub wilgocia. 

Odpowiednie opakowanie: Moze byc przechowywany wylacznie w oryginalnym opakowaniu. Pojemniki aluminiowe. Nie 

stosowac szkla. 

8.  KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Dopuszczalne stezenia w miejscach zamieszkalych   

STEL (st. dop. 15 min.): 0.3ppm as phosphine (OES)

Srodki techniczne: Zapewnic odpowiednie przewietrzanie danego obszaru. 

Ochrona dróg oddechowych: Na wypadek zagrozenia powinien byc dostepny samodzielny aparat oddechowy. Filtr dla gazów 

i par, typ E, ditlenek siarki i inne gazy kwasne (EN141). 

Ochrona rak: Rekawice nieprzepuszczalne. 

Ochrona oczu: Szczelnie przylegajace okulary ochronne. 

Ochrona skóry: Odziez ochronna. 

9.  WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Stan: Granulki 

Kolor: Szary 

Zapach: Lewo wyczuwalny zapach 
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Utlenianie: Nieutleniajacy (zgodnie z kryteriami UE) 

Rozpuszczalnosc w wodzie: Reaguje z woda. 

Temp. topnienia/zakres°C: >1000 'C

Cisnienie par: V low even @1000'C

10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Stabilnosc: Reacts with moisture toproduce Phosphine gas 

Nalezy unikac: Wilgotne powietrze. Wilgoc. 

Unikac nastep. material.: Kwasy. Woda. 

Niebezp. prod. rozkladu: W kontakcie z woda uwalnia toksyczne gazy. W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo 

toksyczne gazy. W kontakcie z woda uwalnia skrajnie latwopalne gazy. 

11. DANE TOKSYKOLOGICZNE

Toksycznosc ostra: QUICKPHOS PELLETS 56 GE

IHL RAT LC50 34.6 ppm

ORL RAT LD50 7.271 mg/kg

Skladniki: ALUMINIUM PHOSPHIDE

IHL RAT LC50 34.6 ppm

ORL RAT LD50 7.271 mg/kg

Drogi narazenia: Drogi narazenia oraz odpowiadajace im objawy podano w punkcie 4 karty bezpieczenstwa. 

12. DANE EKOLOGICZNE

Ruchliwosc: Phosphine gas from contact with moisture is lighter than air. 

Trwalosc i zdoln. degrad.: Ulega biodegradacji jedynie czesciowo. Phosphine is metabolised in animals to non toxic 

phosphates and in plants oxidises to Phosphoric acid 

Zdolnosc bioakumulacji: Brak zdolnosci bioakumulacji. 

Inne niekorzystne dzialania: Dziala bardzo toksycznie na zwierzeta. Dziala toksycznie na organizmy wodne. 

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Operacje likwidacji: Disposal as per all the applicable regulations.Washing of containers to be avoided to control 

contamination of water resources. 

Likwidacja opakowania: Zorganizowac odbiór przez specjalistyczna firme usuwania odpadów. 

Uwaga: Zwraca sie uwage uzytkowników na mozliwosc istnienia regionalnych lub krajowych przepisów 

dotyczacych likwidacji odpadów. 

14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR / RID

Nr UN: 1397 Klasa ADR: 4.3 (6.1)

Grupa zaladunku: I Kod klasyfikacji: WT2
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Oznakowanie: 4.3 + 6.1 Nr identyfikac. zagrozenia: -

IMDG / IMO

Nr UN: 1397 Klasa: 4.3 (6.1)

Grupa zaladunku: I EmS: F-G, S-N

Subst. zanieczyszcz. morze: NO Oznakowanie: 4.3 + 6.1

IATA / ICAO

Nr UN: 1397 Klasa: 4.3

Grupa zaladunku: I Zagrozenie dodatkowe: 6.1

Instrukcja zaladunku: FORBIDDEN

Oznakowanie: 4.3 + 6.1

15. INFORMACJE DOTYCZACE UREGULOWAN PRAWNYCH

Symbole zagrozen: Substancja bardzo toksyczna

Substancja niebezpieczna dla srodowiska.

Wyraz. dotyczace zagrozen: R28: Dziala bardzo toksycznie po polknieciu.

R50: Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Wyraz. dotycz. bezpiecz.: S28: Zanieczyszczona skóre natychmiast przemyc duza iloscia mydlo i woda.

S36/37: Nosic odpowiednia odziez ochronna i rekawice.

S38: W przypadku niedostatecznej wentylacji, zalozyc odpowiedni sprzet do oddychania.

S45: W przypadku awarii lub jesli poczujesz sie niezdrowo skonsultuj sie z lekarzem (jezeli 

mozliwe pokaz etykiete).

S61: Unikac zrzutów do srodowiska. Przeczytac instrukcje/karte charakterystyki.

Uwaga: Podane powyzej informacje prawne wskazuja jedynie podstawowe przepisy dotyczace 

produktu opisanego w karcie bezpieczenstwa produktu. Zwraca sie uwage na mozliwosc 

istnienia dodatkowych postanowien, stanowiacych uzupelnienie tych przepisów. Nalezy 

zapoznac sie z wszystkimi krajowymi, miedzynarodowymi i lokalnymi przepisami prawnymi 

dotyczacymi tych zagadnien. 

16. INNE INFORMACJE

Inne informacje:  Risk phrases used ( in section 2 ) for formulation ingredients are explained below. 
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Wyraz. dot. zagrozen z s.2: R15/29: W kontakcie z woda uwalnia skrajnie latwopalne, toksyczne gazy.

R28: Dziala bardzo toksycznie po polknieciu.

R32: W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

R50: Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Oswiadcz. prawne: Sadzimy, ze powyzsze informacje sa poprawne, lecz nie oznacza to ze sa kompletne. Powinny 

byc zatem traktowane wylacznie jako wskazówki. Niniejsza firma nie moze ponosic 

odpowiedzialnosci za szkody wynikle z manipulowania lub kontaktu z powyzszym produktem. 
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