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MATERIAL SAFETY DATA SHEET: FUMITOXIN 56 PL ( ALUMINIUM FOSFIDA) 

 
BAGIAN 1 - PERUSAHAAN 

Perusahaan : PT Biotek Saranatama 
Rukan Botanic Junction, Blok I9, No.1-2, Jl. Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, 
Jakarta – Indonesia 11640 

 

BAGIAN 2 - INFORMASI BAHAN-BAHAN  
 

Nama produk : FUMITOXIN 56 PL 
Hidrogen Fosfida (Fosfin, PH3) Gas 

Fumitoxin 56 PL, aluminium fosfida bereaksi dengan air menghasilkan Fosfin, Hidrogen Fosfida, PH3: 

 
AIP + 3H2O AI(OH)3 + PH3 
 

FUMITOXIN 56 PL aluminium fosfida diformulasikan dengan 56% aluminium fosfida dan juga mengandung 
ammonium karbamat serta komposisi inert. Ammonium karbamat melepas ammonia dan karbon dioksida 
Sebagai berikut: 
 
 

NH2COONH4→ 2NH3 + CO2 
 

NH2COONH4 .........CAS NO. 1111-78-0 
NH3.........................CAS NO. 7664-41-7 
CO2 ........................CAS NO. 124-38-9 

 

LIMIT PEMAPARAN MELALUI INHALASI : 

 
KOMPONEN OSHA 

PE 
(ppm) 

ACGGIH 
TVL TWA 

(ppm) 

 IDLH 

(ppm)  STEL 
(ppm) 

    Hidrogen fosfida  0,3   0,3  1,0     50  
Ammonia 50 25 35 300 

Karbon Dioksida 5000 5000 30.000 40.000 

 
 

BAGIAN 3 - KARAKTER FISIK FUMITOXIN 56 PL 
 

Titik didih  : Spesifik gratifitas uap (udara = 1)  

AIP >1000°C  AIP N/A 
PH3 -87.7°C PH3 1,17 

 

Tekanan uap: Daya larut di air: 

AIP 0 mmHg AIP tidak larut/ bereaksi 
PH3 40mmHg @ -129.4°C PH3 26cc dalam 100 ml air pada 17ºC 
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Bentuk dan bau: 
pelletan FUMITOXIN 56 PL, Aluminium fosfida mempunyai warna abu-abu kehijauan dan gas hidrogen 
fosfida (fosfin,PH3) yang dihasilkan dari bahan kimia ini berbau sama seperti bawang putih, karbit atau ikan 
busuk dan tidak berwarna 

 
Spesifik Grativitas: 
AIP 2.85 

 

Titik leleh/ lebur: 
AIP >1,000°C 
PH3 -133.5°C 

 
 

BAGIAN 4 - DATA BAHAYA KEBAKARAN DAN PELEDAKAN 
 

Titik bakar: 
Aluminium fosfida tidak mudah terbakar, tetapi akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan gas 
hidrogen fosfida (fosfin, PH3) yang akan menyala secara spontan di udara pada konsentrasi diatas levelnya 
0,8 % v/v. UEL hidrogen phosphid tidak diketahui. 

 
Media pemadam kebakaran: 
Karbon dioksida atau Nyala api dipedam dengan pasir, karbon dioksida atau bahan kimia kering pemadam 
api. 

 

Prosedur khusus untuk pemadam kebakaran: 

 
“JANGAN GUNAKAN AIR PADA KEBAKARAN KARENA ALUMINIUM PHOSPHID.” 

 

Proteksi untuk pernafasan: 
Gunakan NIOSH/MSHA yang di approved SCBA atau alat proteksi pernafasan yang sejenis. 

 
Baju pelindung: 

Gunakan sarung tangan pada waktu bekerja dengan FUMITOXIN tablet atau pellet.. 

 
BAHAYA KEBAKARAN DAN PELEDAKAN: TIDAK TERDUGA 
Jangan biarkan sebagian atau setiap residu aluminium fosfida. Setiap gas yang hidrogen fosfida (fosfin) 
yang dilepas akan menyala. Juahkan tumpukan tablet, pellet atau bag; atau membiarkan produk ini kontak 
dengan air, Buka wadah FUMITOXIN 56 PL di udara terbuka, jangan ditempat pada keadaan atmosfir 
mudah terbakar. 
 
Api yang mengdanung hidrogen fosfida atau logam fosfida akan menghasilkan asam fosfataurat. 

 
2PH3 + 402→ 3H2O + P2O5 → 2H3PO4 

 
 

BAGIAN 5 - DATA REAKTIFITAS  
 

Stabilitas: 
FUMITOXIN 56 PL, Aluminium fosfida stabil pada hampir semua reaksi kimia, kecuali untuk hidrolisis akan 
bereaksi. Dengan udara lembab, cairan air, asam dan cairan lainnya akan menghasilkan racun dan hidrogen 
fosfida yang flammable/mudah terbakar. 

 
Inkompatibilitas: 
Hindarkan kontak dengan air dan bahan/material beroksidasi. Gas hidrogen fosfida mungkin akan bereaksi 
dengan beberapa jenis logam dan menyebabkan karat terutama pada keadaan temperatur dan kelembaban 
tinggi. Tembaga dan logam mulia seperti emas dan perak sangat peka menjadi karat karena fosfin. Alat   
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electrik mungkin akan rusak, hidrogen fosfida juga akan bereaksi dengan beberapa jenis garam metalik dan 
kerena itu barang-barang sensitive seperti fotografik film, beberapa pigment anorganik dst., tidak boleh 
terekpos/terpapar dengan gas hidrogen fosfida. 

 
Bahaya Polimerisasi; 
Tidak akan terjadi 

 
 

BAGIAN 6 - INFORMASI TENTANG BAHAYA TERHADAP KESEHATAN 
 

Jalur Masuk. 
Aluminium fosfida dan gas hidrogen fosfida dari FUMITOXIN 56 PL tidak diserap melalui kulit/dermal. 
 

Jalan utama pemaparan adalah melalui inhalasi/terhisap dan tertelan. 
 

Bahaya terhadap kesehatan secara akut dan kronis 
FUMITOXIN 56 PL adalah bahan yang mengdanung gas hidrogen fosfida secara akut sangat beracun LC50 
sekitar 190 ppm untuk jangka pemaparan 1 jam. Akut oral toksisitas dari Aluminium Fosfida adalah : 11,5 
mg/kg berat badan. 

 
FUMITOXIN 56 PL tidak diketahui menyebabkan keracunan kronis. 

 
Karsinogen: 
FUMITOXIN 56 PL tidak menyebabkan karsinogen dan tidak terdapat pada daftar/list dari NTP, IARC atau 
OSHA, 

 

BAGIAN 7- INFORMASI TOKSIKOLOGI 
 

ORAL: Akut LD50 untuk tikus 8.7 mg/kg. 

NOEL: ataual kronis NOAEL untuk tikus 0,043 mg/kg bb (EPA IRIS) 

ADI/RfD (EC) 0.019 mg/kg bb (2008), aRfD (EPA) 0.018, cRfD 0.0113 mg/kg bb 

KELAS TOKSIKOLOGI: WHO (a,i) FM 

 
BAGIAN 8 – INFORMASI EKOTOKSIKOLOGI 

 

Fish/Ikan LC50 (96jam) untuk rainbow throuth 9.7 x 10-3 ppm 

Daphnia EC50 (24 jam) 0.2 mg/l 
 

 
BAGIAN 9 - IDENTIFIKASI BAHAYA TERHADAP KESEHATAN 

 

Tanda-tanda dan gejala terpapar FUMITOXIN 56 PL: 

 
FUMITOXIN 56 PL/Aluminium fosfida, pellet atau bag bereaksi dengan kelembaban diudara, asam- asam 
dan banyak cairan yang dapat melepas gas hidrogen fosfida (fosfin, PH3). Pemaparan ringan melalui 
inhalasi/pernafasan akan menyebabkan perasaan sakit yang tidak dapat di difinisikan (malaise). 
Mendengung di telinga, fatigue, mual dan dada terasa sesak, gejala ini bisa hilang dengan memindahkan 
paisen ke udara terbuka/ udara segar. 
Keracunan sedang, menyebabkan gejala badan lemah, muntah2, sakit persis diatas perut, dada sakit, 
diarrhea dan dyspnea (susah bernafas). 
Gejala keracunan berat akan terjadi dari beberapa jam sampai beberapa hari yang akan menghasilkan 
pulmonary edema (adanya cairan di paru-paru) dan akan menyebabkan pusing, cyanosis (kulit berwarna 
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biru atau abu-abu), tidak sadarkan diri dan mati. 

Jangan berikan sesuatu melalui mulut pada pasien yang tidak dalam keadaan sadar. 

 
 

BAGIAN 10 - EMERGENSI DAN PROSEDUR PERTOLONGAN PERTAMA 
 

Gejala dari pemaparan yang tinggi (overeksprosur) adalah sakit kepala, pusing, sulit bernafas, muntah- 
muntah dan diarrhea. 
Pada keadaan pemaparan tinggi/ overeksprosur segera dapatkan pertolongan medis. Bawa korban/pasien 
ke UGD di Rumah Sakit dengan fasiltas lengkap. 
Apabila gas atau debu dari aluminium fosfid terhisap, pindahkan orang yang terkontaminasi ke tempat yang 
berudara segar. Buat pasien tetap hangat pastikan pasien dapat berdafas dengan bebas. Apabila pasien 
berhenti bernafas, berikan pernafasan buatan, dari mulut ke mulut atau cara pernafasan buatan alinnya, 
Jangan berikan sesuatu pada mulut pasien yang dalam keadaan tidak sadar. 
Apabila aluminium fosfid pellets, tablet atau powder tertelan, Minum atau berikan satu atau dua gelas  air 
dan rangsang untuk muntah dengan memasukkan jari tangan kekerongkongan bagian belakang, atau 
apabila powder atau granule dari aluminium phosphid terkena kulit atau baju, sikat , goyang- goyang agar 
materialnya jatuh dari baju diruang yang berentilasi baik Biarkan baju diangin-angin diruang yang 
berventilasi baik sebelum dicuci. Jangan tinggalkan baju yang terkontaminasi di area yang dihuni atau 
tempat-tempat bekerja seperti automobile, vans, ruang-ruang motel dsb. Cuci segera kulit yang 
terkontaminasi dengan air dan sabun. Apabila debu dari pellet atau tablet mengenai mata, segera cuci 
dengan banyak air dan dapatkan perhatian medis/dokter. 

 
 

BAGIAN 11- TINDAKAN KEAMANAN UNTUK PENANGANAN  
 

Prosedur pembersihan tumpahan; 
Apabila mungkin buang tumpahan FUMITOXIN 56 PLsesuai dngan instruksi pada label. Material tumpahan 
yang masih baru/fresh, dan tidak terkontaminasi dengan air atau bahan lain, dapat ditempatkan kembali 
pada wadah aslinya. Tabung atau wadah yang berlubang untuk sementara dapat ditambal dengan lakban. 
 
Apabila umur tumpahan tidak diketahui, atau FUMITOXIN 56 PL terkontaminasi dengan tanah, air dsb, 
kumpulkan tumpahan kedalam ember kecil terbuka dengan kapasitastidak lebih dari 1 gallon. Jangan 
ditambah lebih dari +/- 1 - 1,5 kg (2 – 3 lbs) dalam suatu ember. Apabila ditempat tumpahan tersebut tidak 
memungkinkan deaktivasi basah, pindahkan ember terbuka tersebut dengan mobil terbuka ketempat/area 
yang sesuai dan gunakan sarung tangan. 
 
Alat proteksi pernafasan diperlukan selama bekerja dengan tumpahan material FUMITOXIN 56 PL apabila 
konsentrasi dari Hidrogen fosfida tidak diketahui, NIOSH/MSHA disetujui SCBA atau yang sejenis dapat 
digunakan. 
 
Sejumlah kecil tumpahan +/- 4 – 8kg (9 -18 lbs) dapat ditabur ditanah di tempat terbuka, yang akan di 
deaktivasi melalui kelembaban diatmosfir. Atau cara lain tumpahan FUMITOXIN 56 PL dapat dideaktifasi 
dengan method sbb.: 
Deaktivasi secara basah dari tumpahan FUMITOXIN 56 PL 

1. Persiapkan larutan deaktivasi dengan menambahkan sejumlah deterjent “sudsing” rendah pada air 
disuatu drum atau wadah lain yang sesuai/cocok. Dianjurkan 2 % larutan atau 4 cangkir deterjent 
kedalam 30 gallon air. Wadah harus dipenuhi larutan deaktivasi beberapa inchi dari permukaan atas. 

2. Material tumpahan secara perlahan-lahan ditambahkan ke larutan deaktivasi, dan kocok sampai 
semua FUMITOXIN 56 PL basah. Ini harus dilaksanankan ditempat udara terbuka, diperlukan alat 
pelindung pernafasan. 

3. Tidak lebih dari sekitar 45 – 50 lbs FUMITOXIN 56 PL harus ditambahkan ke dalam 15 gallon 
campuran air dan ditergent 

4. Biarkan campuran ini , sambil sekali-kali diaduk selama +/- 36 jam. Bubur/sluri yang dihasilkan I 
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aman untuk kemudian dibuang. 

5. Buang sluri dari deakativasi materal ini, dengan atau tanpa dikemas kembali ke tanah tempat 
pembuangan sampah atau areal lain yang sesuai yang sudah diizinkan oleh penguasa setempat 

 
BAGIAN 12 – PROSEDUR PENYIMPANAN 

 

1. Simpan di tempat yang kering berventilasi cukup, jauh dari panas dan terkunci. Jauhkan dari 
atauangyang tidak bertanggung jawab ddanan anak-anak. Pasang tdana sebagai tempat 
penyimpanan pestisida. Jangan mencemari air, makanan atau pakan dengan menyimpan pestisida 
ditempat yang sama dengan komoditas tersebut. 

2. Jangan menyimpan pestisida di gedung/bangunan dimana manusia atau binatang/ternak ada. 
3. FUMITOXIN 56 PL tersedia dalam bentuk gas dikemas pada tabung aluminium yang dapat disealed 

ulang dengan kuat. Jangan mengekspos produk di area dengan atmosfir lembab lebih lama daripada 
yang diperlukan. Resealed dengan kuat sebelum mengembalikan tabung FUMITOXIN 56 PL ke 
tempat penyimpanan. Beri tdana tabung yang telah dibuka dan produknya sebagian telah digunakan. 

4. FUMITOXIN 56 PL kantong disediakan dalam kaleng tidak dapat sealed/ ditutup kembali dan karena 
itu semua FUMITOXIN 56 PL yang tersedia dalam kaleng tersebut harus habis digunakan. 
FUMITOXIN 56 PL kantong yang disediakan dalam drum metal tidak harus habis digunakan, selama 
kantung tersebut tidak dikeluarkan dari tabung aluminiumnya atau tabungnya idak dibuka. Keluarkan 
sejumlah FUMITOXIN 56 PL bag yang akan digunakan, sealed / tutup kembali drum. 

5. Waktu paruh dari FUMITOXIN 56 PLtidak terbatas, selama wadahnya tetap tertutup kuat. 

 
FUMITOXIN 56 PL ADALAH PESTISIDA TERBATAS PAKAI, DIKARENAKAN TOKSISITAS AKUT 
INHALASI DARI GAS HIDROGEN PHOSPHID (FOSFIN , PH3) YANG SANGAT BERACUN, HANYA 
DIGUNAKAN OLEH PENGGUNA YANG BERSERTIFIKAT, ATAU OLEH PENGGUNA DIBAWAH 
PENGAWASAN LANGSUNG APLIKATATAU YANG BERSERTIFIKAT 

 

BAGIAN 13 - KONTROL PAPARAN, PERLINDUNGAN PRIBADI  
 

KONTROL ENGINEERING: Kontrol kondisi proses untuk menghindari kontak. Gunakan hanya di area yang 
berventilasi baik. 

 
ALAT PELINDUNG DIRI: 
 
EYE PROTECTION: Kenakan Kacamata Safety 
 
BAJU/KAIN: Kenakan pakaian katun di kancing ke leher dan pergelangan tangan dan topi yang bisa dicuci. 
 
SARUNG TANGAN: Kenakan sarung tangan PVC siku panjang. 
 
RESPIRATATAU: Jika kemungkinan terhirup, pakai respiratatau dengan kartrid uap organik. Lain-lain: 
Setelah digunakan dan sebelum makan, minum atau merokok, cucilah tangan, lengan dan wajah secara 
menyeluruh dengan sabun dan air. Setelah penggunaan sehari-hari, cucilah sarung tangan, kacamata 
pelindung atau perisai wajah, potongan respirator wajah dan pakaian yang terkontaminasi. 

 
REKOMENDASI KESELAMATAN PENGGUNA: 
1. Cuci tangan sebelum makan, minum, permen karet, menggunakan tembakau atau menggunakan toilet. 
2. Hapus pakaian segera jika pestisida masuk ke dalam. Lalu bersihkan dan bersihkan pakaian bersih. 
3. Cuci bagian luar sarung tangan sebelum melepas. Sesegera mungkin, cuci bersih dan ganti 

pakaian bersih 
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BAGIAN 14 - PERTIMBANGAN PEMBUANGAN  
 

LIMBAH: 
Limbah pestisida beracun dan berbahaya. Buang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan 
lokal. Jangan membuang atau tuangkan ke tanah, sistem drainase atau badan air. 
WADAH: 
Bilas minimal 3 kali (atau yang setara). Kemudian tawarkan untuk mendaur ulang atau rekondisi, atau 
menusuk dan membuangnya di tempat pembuangan sampah saniter, atau pembakaran, atau jika diizinkan 
oleh pemerintah negara bagian dan lokal, dengan membakar (wadah plastik). Jika dibakar, jauhi asap. 
 
Data yang disediakan di bagian ini hanya untuk informasi. Harap terapkan peraturan yang sesuai dengan 
benar 

 

BAGIAN 15 – DATA PENGIRIMAN  

UNTUK ASISTENSI: 
 

Hubungi PT Biotek Saranatama 
Rukan Botanic Junction, Blok I9, No.1-2, Jl. Raya Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, 
Jakarta – Indonesia 11640 

 
 

DOT Shipping Name : Aluminium fosfida- FUMITOXIN 56 PL 

Hazard Class atau Division 4,3 
Packing Group: I 

Labels required: Dangerous When Wet/Poison 
Product Number: 5866 

 
 

BAGIAN 16: INFORMASI LAINNYA 

Informasi yang terkdanung dalam lembar Data Keselamatan (MSDS) adalah untuk yang terbaik dari 

pengetahuan kami. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan untuk penggunaan, penanganan, 

pembuangan, penyimpanan, dan transpatautasi yang aman dan tidak dimaksudkan sebagai jaminan atau 

sebagai spesifikasi. Informasi hanya terkait dengan produk yang ditentukan dan mungkin tidak cocok untuk 

kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses selain yang diuraikan secara khusus di sini. Pembeli 

menganggap semua tanggung jawab untuk keselamatan dan penggunaan tidak sesuai dengan instruksi label 

produk. 











THE MINISTRY OF AGRICULTURE 
OF 

THE REPUBLIC OF INDONESIA 
  

DIRECTORATE GENERAL 
OF 

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES 
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan 
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043 

 

No. : 230/Kompes/2021

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number 
772/Kpts/SR.330/12/2020

  
We hereby certify that : 

 

Company name : PT. Biotek Saranatama
Company address : Rukan Botanic Junction blok I.9 No 1-2 Jl. Raya 

Joglo, Kembangan, Jakarta Barat

Is recognized as the registration holder of the following product : 
  

Trade name : FUMITOXIN 56 PL*
Common name and content of a.i. : Aluminium Fosfida 56 %
Registration number : RI.05100120103671

  
The product mentioned above is offically registered. 

  
Expiry: 3 December 2025 Jakarta, 8 March 2021

Director, 
  
  
  
  

  Muhammad Hatta, S.STP, MM

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).

Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.


