
 

 

LIMUS ® PRO  

Conţine: N-butylphosphorothioic triamide (NBPT), N-propylphosphorothioic triamide (NPPT), 

Polyethyleneimine 

Inhibitor de urează 

 
 
Fraze de pericol: 
H 315 – Provoacă iritarea pielii.  
H 317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. 
H 319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H 361f – Susceptibil de a dăuna fertilităţii. 
H 412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 
Fraze de precauție: 
P 103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare. 
P 261 – Evitaţi să inspiați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. 
P 280 – Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ 
echipament de protecție a feței. 
P 303 + P 352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): spălați cu multă apă și săpun. 
P 305 + P 351 + P 338 – În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se face cu ușurință. 
Continuați să clătiți. 
P 308 + P 311 – În caz de expunere sau posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOCICĂ sau la un medic. 
P 332 + P 313 – În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul. 
P 405 – A se depozita sub cheie. 
P 501 – Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau 
speciale. 
 
Termen de valabilitate: doi ani de la data fabricaţiei. 
Atenție: Citește instrucțiunile alăturate înaintea utilizării. 
EUH 401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile 
de utilizare. 
 
Măsuri de igienă și protecția muncii: 
Dacă este necesară consultarea medicului, tineți la îndemană recipientul sau eticheta produsului. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. A nu se 
manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate. După utilizare, părțile 
contaminate se vor spăla temeinic. Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului 
de muncă. Dacă iritarea ochilor persistă: SUNAȚI LA UN CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic. Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de 
reutilizare. 
 
Condiţii de depozitare şi transport:  

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, separat de produse alimentare, băuturi, ţigări, 
furaje. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Se va proteja împotriva focului şi exploziei. 
Vaporii pot forma cu aerul un amestec inflamabil. A se lua măsuri de prevedere împotriva încărcării 
electrostatice. A se feri de surse de aprindere. A  se pune extinctoare la îndemână. A se feri de 
căldură şi de acţiunea directă a razelor solare. Temperatura optimă de depozitare: 21 - 25 °C. A 
se feri de temperaturi sub  -10 °C. Caracteristicile produsului se pot modifica, dacă acesta este 
depozitat pentru o perioadă mai mare de timp la o temperatură mai mică decât cea indicată. A se 
feri de temperaturi mai mari de 40°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este 
depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. 
 

Atenție 
 



 

 

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: număr național pentru cazuri de 

urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00 – 15.00), număr 

internațional în caz de urgență: +49 180-2273-112. 

 

Producător: BASF SE, Germania 
Distribuitor: 
BASF SRL România 
Floreasca Park 
Șoseaua Pipera, nr. 43, Corp A, Etaj 1, 
Sector 2, București, Cod Poștal: 014254 
Departamentul Agro: 
Telefon: (004) 021 5299060, 5299061, 5299000 
Fax: (004) 021 5299069, 5299099  
      

 

® = marcă înregistrată a firmei BASF 


