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Novartis Animal Health Inc.

Bezpečnostní list
Datum vydání 16.03.2006
Nahrazuje všechna předcházející vydání

Obchodní název Novartis

AGITA 10 WG

1. Identifikace / příprava látky; společnost / podnik
Identifikace nebo příprava látky
Číslo substance
000070000019
Obchodní název
AGITA 10 WG
Kód NAH
A-11234 A
Identifikace výrobce/dovozce/prvního distributora/
Vyrobeno
Novartis Animal Health Inc.
v Rakousku pro:
POB
CH-4002 Basel
Švýcarsko
Tel.:
+41 61 696 11 11
Fax:
+41 61 324 80 01
Dovozce:

Novartis s.r.o. Nagano III, U nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3

Informace o produktu

Tel.(prac. doba):

+420 225775330

Informace v havarijních případech

Tel. (24 hod.) +41 61 696 33 33

2. Složení / informace o složkách
Chemická charakteristika
Povaha
Ve vodě dispergovatelné granule
Použití
Insekticid
Aktivní složky
10 hmot. %
Thiamethoxam
(návrh ISO)
Nebezpečné složky
CAS
Název
153719-23-4
4H-1,3,5-oxadiazin-4-imin, 3[(2-chlor-5-thiazolyl)metyl]
tetrahydro-5-metyl-N-nitro;
thiamethoxam

%
10

3. Identifikace nebezpečí
Ohrožení zdraví: malé
Nebezpečí ohrožení životního prostředí při úniku: malé

Symbol
Xn

CGA293343

Nebezpečí
(R-kódy)
22
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4. První pomoc
První pomoc
Obecně: Vyvést postiženou osobu z nebezpečného místa do dobře větraného prostoru
nebo na čerstvý vzduch a chránit ji před podchlazením.
Zasažení očí: Několik minut vyplachovat čistou vodou a ihned přivolat lékaře.
Po požití: Opakovaně podávat živočišné uhlí s velkým množstvím vody. UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nic nepodávat osobě v bezvědomí orálně. Nevyvolávat zvracení.
Potřísnění pokožky: Odstranit potřísněný oděv a důkladně omýt postižené části těla
vodou a mýdlem.
Lékařské pokyny:
Příznaky otravy: Nebyl zaznamenán případ otravy člověka.
Antidotum: Žádné specifické antidotum není známo! Provádět symptomatickou léčbu.

5. Protipožární opatření
Hořlavost:
ano
Hasící prostředky:
Vhodné hasící prostředky: Suché hasící prostředky, pěna, dioxid uhličitý nebo vodní
sprcha (nepoužívat přímý proud vody).
Hašení
Specifická nebezpečí při hašení: Produkty hoření jsou toxické a/nebo dráždivé.
Ochranné prostředky k hašení: Používat autonomní dýchací přístroj. Používat

ochranné prostředky.
Švýcarská třída protipožární prevence: F4 S CO

6. Opatření v případě úniku při havárii
Ochrana životního prostředí po úniku: Shromáždit produkt v nádobách k bezpečné
likvidaci. Tuhý materiál pečlivě udusat, aby nebyl odvát větrem. Shromáždit v označených
těsně uzavřených nádobách. Rozsypaný produkt se nesmí používat a musí se zlikvidovat.
Není-li možná bezpečná likvidace, spojit se s výrobcem, prodejcem nebo místním
zástupcem.

7. Manipulace a skladování
Informace o manipulaci
Obecně: Vyloučit kontakt s pokožkou, vniknutí do očí a potřísnění oděvu. Vyloučit
vdechování prachu. Zabránit prášení. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Kromě opatření,
která se obvykle provádějí v chemických závodech, jako je ochrana proti rozstřikování při
používání přečerpávacích a kontrolních (měřicích) zařízení, může být k vyloučení
možného styku s produktem nutné použití dalších osobních ochranných prostředků.
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Informace o skladování.
Zvláštní pokyny pro skladování: Skladovat v uzavřených původních obalech.
Způsobilost ke skladování s jinými produkty: Skladovat odděleně od potravin, krmiv a
stimulujících prostředků.
Třída pro skladování firmy Novartis:
20.2
Max. teplota skladování:
30°C
Min. teplota skladování:
-10°C
Další upozornění: Chraňte před světlem a vlhkem
8. Kontrola expozice / osobní ochrana
Osobní ochranné prostředky
Obecně: Denně měnit pracovní oděv
Ochrana dýchacích cest: Maska proti prachu
Ochrana zraku: Ochranné brýle
Ochrana rukou: Chemicky odolné rukavice
Ochrana těla: Odolný bavlněný nebo syntetický pracovní oděv (např. kombinéza).
Preventivní opatření po práci: Důkladné omytí (sprchování, koupání, mytí vlasů).
Důkladné omytí ochranných pomůcek a znečištěného vybavení roztokem mýdla nebo
sody.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Forma:
Barva:
Zápach:
Fyzikální stav (skupenství):
Bod vzplanutí:
Hořlavost
Hořlavost (ve styku s vodou)
Hodnocení:
Oxidační vlastnosti:
Výbušnost
Citlivost na tření:
Citlivost na náraz:
Samovolné zahřívání

Hustota:
Sypná váha:
Hodnota pH:
Mísitelnost s vodou:

granule
bílá až béžová
bez zápachu
pevný
není relevantní
nepříliš hořlavý (0,5%)

EEC A 10
EEC A 12

nedochází k vývinu plynu
neoxiduje
EEC A 17
nevýbušný
EEC A 14
necitlivý na tření
necitlivý na náraz
samovolně se nezahřívá (1000 ml; BOWES
test Bowes-Cameron;
CAMERON
0,36 hod.; 140°C)
není relevantní
0,5 – 0,7 g/cm3
6,8 – 8,8 (1%; v deionizované vodě) CIPAC MT
75,2
mísitelný
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10. Stabilita a reaktivita
Chemická stabilita:
Hodnocení:
Citlivost
Citlivost na teplo:

stabilní za normálních podmínek
není citlivý na teplo

11. Toxikologické informace
Akutní orální toxicita
LD50:
Akutní dermální toxicita
LD50:
Akutní inhalační toxicita
LC50:
Akutní dráždivost pokožky:
Akutní dráždivost zraku:
Senzibilizace pokožky:

OECD 401
>5000 mg/kg (krysa)
OECD 402
>2000 mg/kg (krysa)
>2500 mg/m3 (krysa; 4 hod.)
nedráždivý (králík)
OECD 404
nedráždivý (králík)
OECD 405
nemá senzibilizující účinek (morče) OECD 406

12. Ekologické informace
Akutní toxicita pro ryby
(LC50):

Inhibice růstu, Algae
ErC50:

OECD 203
100 mg/l (Salmo trutta - pstruh;
96 hod.)
(odvozeno z aktivní složky)
OECD 201
>100 mg/l (Selenastrum
capricornotum - zelená řasa; 72 hod.)
(odvozeno z aktivní složky)

Toxicita pro vodní bezobratlovce
(EC50):
>100 mg/l (Daphnia magna –
vodní veš; 48 hod.)
(odvozeno z aktivní složky)
Chování v částech prostředí
Informace o eliminaci ( perzistence a degradabilita )
Biodegradabilita:
špatná biodegradabilita
( odvozeno z aktivní složky )
Fyzikálně chemické odstranění:
nejsou dostupné informace

OECD 202
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13. Likvidace
Likvidace
Odstraňování produktu: Věnovat pozornost ochrannému oděvu a opatřením. Tuhý
materiál pečlivě udusat, aby nebyl odvát větrem. Shromáždit v označených těsně
uzavřených nádobách. Shromáždit a zlikvidovat ve spalovnách schválených pro
chemikálie.
Rozsypaný produkt se nesmí používat a musí se zlikvidovat. Není-li možná bezpečná
likvidace, spojit se s výrobcem, prodejcem nebo místním zástupcem.
Odstraňování obalů: Prázdné obaly likvidovat ve spalovnách schválených pro
chemikálie. Poškozené obaly: Původní obaly uložit ve speciálně označených větších
obalech. Prověřit možnost recyklace velkých prázdných obalů, sudů a barelů.

14. Informace o přepravě
Základní informace: Používat nerozbitné obaly, zajistit, aby nemohly spadnout, a označit
štítky podle předpisů.
Železnice / silnice (RID / ADR)
Není klasifikován jako nebezpečné zboží
Moře (kód IMDG)
Není klasifikován jako nebezpečné zboží
Letecká (ICAO / IATA)
Není klasifikován jako nebezpečné zboží
Švýcarská pošta:

1 (volně)

15. Informace o platných předpisech

Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a
460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Klasifikace EU požadavky na označování
Mezinárodní klasifikace
toxicity podle WHO
Hmotnostní limit (Švýc.)
podle havarijních předpisů

nevyžaduje se

III: Při normálním použití není akutní
nebezpečí pravděpodobné
200.000 kg
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16. Jiné informace
R – věty
R 22

:Nebezpečný při požití

Informace obsažené v tomto materiálu jsou založeny na současném stavu našich
znalostí a jejich záměrem je popis našich produktů z hlediska bezpečnostních
požadavků. Nelze je proto chápat jako záruku specifických vlastností.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Identifikace přípravku

ALSTAR

Další názvy :

FLORQUARD

1.2 Použití přípravku

Požerová insekticidní nástraha na mravence a švábovité

1.3 Identifikace výrobce
,dovozce,prvního distributora

Výrobce : FMC CORPORATION
Agricultural Products Group ,1735 Market Street
Philadelphia, PA 19103

Jméno nebo obchodní jméno dovozce

DDD Servis spol.s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

142 00 Praha 4,Libušská 104/ 313

Telefon:

261910149

Fax:

261911774

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace
(202) 483-7616
2.

USA

CHEMTREC (800) 424-9300vUSA, všechny ostatní země-

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Chemický název:

Sulfuramid / N – ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide/

Obsah v (%):

0,5

Číslo CAS:

4151-50-2

Číslo EC (EINECS):

223-980-3

Výstražný symbol
nebezpečnosti:
R-věty:
3.

Údaje o možném nebezpečí
3,1
3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Účinky nadměrného vystavení působení této látky orálně a dermálně mohou být průjem, nadměrná tvorba
slin a výtok z nosu.V současné době nejsou známy žádné ztížené zdravotní stavy způsobené přípravkem
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Látka je mírně hořlavá, tepelný rozklad může vytvářet toxické vedlejší produkty.

4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny: Obsah kontejneru s návnadou má malou orálně i dermálně toxicu. Prakticky nedráždí
ani oči ani pokožku. První pomoc je zaměřena na odstranění exposice osoby s následnou
symptomatickou a podpůrnou léčbou.
Informace pro lékaře: ošetření podle příznaků
4.2 Při nadýchání:
Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, ponechejte jej v klidu a teple.Pokud potíže přetrvávají je třeba
vyhledat lékařské ošetření.
4.3 Při styku s kůží:
Důkladně omyjte zasažená místa mýdlem a vodou. V případě, že podráždění pokožky přetrvává,
vyhledejte lékařské ošetření.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut a urychleně vyhledejte lékařské
ošetření.
ALSTAR
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4.5 Při požití:
Nevyvolávejte zvracení. Postiženého udržujte v klidu a teple a ihned jej předejte k lékařskému ošetření.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 2491 9293.
5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
Pěna, CO2 nebo práškové hasící přístroje. Vodní mlha z malého proudu vody pouze v případě nutnosti.
Zachycovat veškeré úniky/splašky
5.2 Nevhodná hasiva:
Neuvedena
5.3 Zvláštní nebezpečí:
Látka je mírně hořlavá, při vyšších teplotách však může podporovat hoření.Nebezpečným produktem
rozkladu je možný vývin fluorovodíku.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a autonomní dýchací přístroj
5.5 Další údaje:
Při hašení je třeba izolovat prostor požáru a evakuovat prostor po směru větru. Je třeba mít
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Nasaďte si obličejovou masku a
ochranné brýle. Vyvarujte se přímého kontaktu s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Vysypaný přípravek smeťte do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě a předejte
k likvidaci.autorizované firmě.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:
Zajistěte dokonalou ventilaci prostoru, kde k úniku došlo.
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Pracujte s přípravkem v souladu s etiketou. Umístěte krabičky s nástrahou bez dalších úprav na místa
výskytu mravenců. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Neprovádějte postřik. Po práci si
umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, tmavých, uzamykatelných a dobře
větraných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních
látek a jejich obalů. Skladovací teplota +5 až +30 °C.Zabraňte styku dětí a zvířat s přípravkem.
Neskladujte výrobek, či nemanipulujte s ním v blízkosti tepelných zdrojů, otevřeného plamene či
horkých povrchů.
8.

Omezování expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry: nejsou známy
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Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

neuvedeno
8.2 Omezování expozice pracovníků
Během práce nejíst, nepít, nekouřit. Odstranit okamžitě potřísněný oděv. Umýt obličej a ruce před jídlem
a po skončení práce.
8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:

Respirátor nebo polomaska

Ochrana očí:

Ochranné brýle.

Ochrana rukou:

Ochranné pracovní rukavice

Ochrana kůže:

Ochranný pracovní oděv, gumové boty

8.4 Další údaje:
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku
skupenství (při 20°C):

Pevná látka

barva:

Hnědá až žlutohnědá

zápach (vůně):

Nedráždivý zápach

hodnota pH (při 0oC):
Objemová hmotnost

450g/l

bod vzplanutí (şC):

neuvedno

hořlavost:

nízká

samozápalnost:
meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Molekulární váha

neuvedeno

: 527,2

tenze par (při 20 °C):

0,67 hPa

hustota (při 20°C):

0,98

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:

nerozpustná

10. Informace o stabilitě a reaktivitě
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

Je nutné se vyvarovat nadměrnému teplu a ohni.

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:

neuvedeno

nebezpečné rozkladné produkty:

neuvedeno, výrobek nepolymerizuje

další údaje

stabilní za běžných teplot a tlaků

11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
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(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1)

>5000 mg/kg

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg-1):

> 2000 mg/kg

(LD50), inhalačně, potkan (mg.kg-1):

>4,4 mg/l /4 hod - sulfluramid

Subchronická – chronická toxicita:
Karcinogenita: permethrin

IARC –

neuvedeno

NTP -

neuvedeno

OSHA -

neuvedeno

Jiné (ACGIH) – neuvedeno.
Mutagenita: permethrin

Z řady provedených testů se sulfluramid ukazuje být
nemutagenním

Toxicita pro reprodukci:

Při studiích vývoje toxicity na laboratorních zviřatech se
sulfluramid projevil jako neteratogenní. Předběžné studie se psy
nabízejí domněnku, že pozření vysokých dávek, opakovaně po
dlouhou dobu, by mohlo zastavit tvorbu spermatu.

Další údaje:

Akutní toxicita (primární dráždivé účinky, zcitlivění, atd.): Obsah
kontejneru s návnadou vyvolává mírné zcitlivění kůže (alergické
reakce) u laboratorních zvířat, a v případě poškození či rozbití
kontejneru s návnadou, může způsobit obdobné účinky u lidí.

12. Ekologické informace:
Biologické odbourávání v půdě

Sulfluramid má LogPow >6,85, je považován za

Degradace:

nemobilní v půdě, a je nepravděpodobné že by pronikl
do spodních vod.

Další údaje

:

Ekotoxicita

Toxicita pro ptáky: Při ojedinělém pozření je toxicita pro
ptáky považována za mírnou, jedná-li se ale o expozici
„via diet“, potom je toxicita vysoká.
Křepelka běloocasá

LD 50 je 474 mg/kg, zatímco
„dietní“ LC 5O je 300 p

Kachna divoká má

„dietní“

LC 50

165 ppm.

Toxicita pro ryby: Sulfluramid je považován za lehce toxický pro
ryby, vodní hmyz a korýšovité: hodnoty LC50 >6,6 – 10 mg/l.
Toxicita pro včely: Neuvedena
Zvláštní údaje k ekologii: Neuvedeny.
13. Pokyny pro odstraňování přípravku::
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování obalu:
ALSTAR

DDD SERVIS spol. s r.o.
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Prázdné obaly nástrahové krabičky se ukládají do komunálního odpadu
Další údaje: Zákon 477/2001Sb
14. Informace pro přepravu:

omezení neuvedeno

Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Třída:

Číslice / písmeno:
Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:
Námořní přeprava:
Třída:

Číslo UN:

Typ obalu:

Číslo UN:

Typ obalu:

IMDG:
Látka znečišťující moře:
Letecká přeprava:
Třída:
ICAO / IATA:
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:
15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Zákon 356/2003 Sb. a Zákon 120/2002 Sb, vyhl. 231/2004 Sb, vyhl.460/2005 Sb
Výstražný symbol nebezpečnosti:
neklasifikováno

16. Další informace
Kontaktní adresa:
FMC CORPORATION
Agricultural Products Group
1735 Market Street
Philadelphia, PA 19103 USA
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
APOL
Další názvy přípravku:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:

1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

APOL (v kombinaci s APOL AKTIVÁTOREM) je určen jako přípravek
k ošetření a dezinfekci struků po dojení pro prevenci a tlumení zánětů mléčné
žlázy dojnic.
Spektrum účinnosti : baktericidní, virucidní, fungicidní přípravek.
Jedná se o jednu složku dvousložkového dezinfekčního přípravku. Účinný
roztok se připraví smícháním Apolu a Apolu Aktivátoru v určeném poměru
podle návodu. Vlastním účinným desinfekčním agens je tímto postupem
generovaný chlordioxid.
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
2.1. Obecný popis přípravku : APOL je směs obsahující jako účinnou látku kyselinu glykolovou (C2H4O3) s přídavky
neionogenních a anioaktivních tenzidů,stabilizujících a zahušťujících přísad a vody.
2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
Název složky
Obsah (%)
R-věty
Kyselina glykolová
79-14-1
201-180-5
Xn,C;
R22-34
<2
Ethoxylované alkoholy C12-C15
nemá -polymer
Xi,N; R52/53
68553-02-6
<2
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
APOL není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Nebezpečné účinky na zdraví nejsou známy, lze předpokládat lokální dráždící účinky. Přípravek je málo nebezpečný pro
vodní organismy a pro vodní zdroje.
3.2 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omývat vodou min.5 minut a ošetřit reparačním krémem.
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4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10-15 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit
lékařskou pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l pitné vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : Voda, pěna, sníh, hasivo nutno dále přizpůsobit látce hořící v okolí
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou určena (dle podmínek prostředí)
5.3 Zvláštní nebezpečí : nejsou uváděna
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : nejsou uváděny
5.5 Další údaje : přípravek není hořlavý. V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno
postupovat v souladu s havarijními plány (zajištění záchytu, popř. naředění přípravku vodou).
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Úkapy a úniky přípravku nechat nasáknout do vhodného absorpčního materiálu (např. speciální sorbenty pro záchyt
agresivních látek, popř. univerzální sorbenty), které se uloží do zvláštní uzavíratelné nádoby. Zajistit místo úniku proti
vniknutí přípravku do vod a do kanalizace.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Při zacházení je nutno dodržovat obecné bezpečnostní předpisy pro práci a používat předepsané osobní ochranné
prostředky. Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat pravidla osobní hygieny.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech se zajištěním proti působení atmosférických podmínek, odděleně od
potravin, nápojů a krmiv. Teplota skladování: -15 až +25 oC.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek a pro aktivní složky přípravku APOL nejsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb.,
v platném znění. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek, nebo složky přípravku, nejsou
stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
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Během práce s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit a dodržovat běžné podmínky hygieny práce. Zajistit, aby
s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem
k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a
mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
Zajistit dostatečné větrání prostor
Ochrana dýchacích cest:
V případě rizika vniknutí do očí používat ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv, pracovní obuv
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě (při 17°C)
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:
Další informace:

Kapalné
Tmavě zelená
charakteristická
2,3 - 3
neuvedena
neuvedena
Nestanoven
Nehořlavý (vodný roztok)
Nevýbušný

Nevykazuje
--1 030- 1 055 kg/m3
roztok je neomezeně mísitelný
--< 150 mPa s
----

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Rozmezí teplot skladování.
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota (≥50 oC), vliv přímého slunečního záření, vliv povětrnostních podmínek.
10.3 Materiály, které nelze použít
alkalické čisticí a dezinfekční prostředky obsahující aktivní chlor (chlornany,chloraminy apod.).
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
--11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - může podráždit dýchací ústrojí
Stykem s kůží – lokální dráždivé účinky na pokožku (pro osoby vnímavější na složky přípravku)
Stykem s očima – mírně dráždivé účinky na oko
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, vytváření pěny (působení tenzidů) zvracení
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
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Akutní toxicita
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):

-----

Subchronická - chronická toxicita : nezjištěna
Senzibilizace : Nezjištěna.
Karcinogenita : Nezjištěna
Mutagenita : Nezjištěna
Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna
Další údaje
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
-- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
-- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
-12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí ,vodní organismy a pro zdroje pitné vody.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí, použité tenzory jsou minimálně z 90% biologicky
odbouratelné.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost : schopnost uvolňovat nebezpečné
látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné použití předepsaných ochranných prostředků a
zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky. Větší množství přípravku a
nebo nezpracovatelný přípravek: označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti,
popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako
nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina : 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad
16 03 03*Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Pozemní přeprava
Vnitrozemská vodní přeprava
Námořní přeprava
Letecká přeprava

Přípravek nepodléhá zařazení
ADN/ADNR: --IMDG: --ICAO/IATA: ---
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14.5. Další údaje: --15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
Nevztahuje se – přípravek není klasifikován jako nebezpečný.
Údaje potřebné pro bezpečnou manipulaci s přípravkem a návod k použití je uveden na etiketě přípravku.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
Výrobek neobsahuje těkavé organické látky nebo rozpouštědla (ve smyslu zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší).
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : -16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R22
Zdraví škodlivý při požití
R34
Způsobuje poleptání
R36/38 Dráždí oči a kůži
R50
Vysoce toxický pro vodní organismy
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín
Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870
bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku, informací z veřejně dostupných zdrojů a databází a na základě bezpečnostního listu
vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : nejsou, první vydání dne 6.9.2004 (předchozí revize se týkaly
bezpečnostních listů vypracovaných v souladu s požadavky vyhl.č. 27/99 Sb.).
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora
1.1 Identifikace látky nebo přípravku
Další názvy látky:

AQUAPY
AquaPy EW 30/150

1.2 Použití látky nebo přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce / distributora

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Telefon:

266 101 111

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266101847
+33472852525

Toxikologické informační centrum
2.

224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Číslo CAS

Chem. název

Číslo EC

Symbol

R-věty

Koncentrace
%

Pyrethriny včetně cinerinů

8003-34-7

232-319-8

Xn, N

20/21/22

3,00

50/53

3.

Piperonyl butoxid (tech.)

51-03-6

polyalkyleneoxid
heptamethyltrisiloxan

27306-78-1

200-076-7

N

50/53

15

Xn, N

36- 48/2051/53

>1,00>5,00

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

N nebezpečný pro životní prostředí
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Podráždění pokožky. Při požití dráždí sliznice úst, krku a trávicí trakt, vyskytuje se nevolnost a zvracení.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:

- Aquapy -
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4.2 Při nadýchání:
Opusťte zamořený prostor.
4.3 Při styku s kůží:
Okamžitě odstraňte potřísněný oděv, důkladně omyjte zasažená místa mýdlem a vodou. V případě, že
podráždění pokožky přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Poté vyhledejte lékařské ošetření.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou. Nepodávejte postiženému nic k jídlu a pití a ihned vyhledejte lékařské ošetření.
4.6 Další údaje: Informace pro lékaře
Příznaky: lokální – podráždění pokožky a očí, které je obvykle přechodné a odezní během 24 hod.
systémové – závrať, bolení hlavy, průjem, nechutenství, apatie, zvracení, svalové křeče.
Upozornění: tento přípravek obsahuje pyrethrum , nezaměnit s organofosfáty.
Léčba: V případě, že došlo k požití je možno uvažovat následující léčbu: Endotracheální inkubace a
výplach žaludku s následnou aplikací medicinálního uhlí. Monitorování dýchání a srdeční činnosti.
Kontrolovat zda nedochází k plicnímu otoku (při vdechnutí). Proti křečím aplikace diazepamu (dospělý
5-10 mg nitrožilně, děti 2,5 mg). Není specifický protilék.
Rekonvalescence: spontánní
5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje, voda ve formě rosení
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických a dráždivých plynů.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru do místa mimo horko a plameny a ochlazujte je
vodou ve formě jemného zmlžování. Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu
vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku přípravku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Nasaďte si obličejovou masku a
ochranné brýle. Vyvarujte se přímého kontaktu s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Vylitý přípravek nechejte vsáknout do materiálu, který váže tekutiny (písek, cement, vápno). Po vsáknutí
přípravku smeťte do odpovídajícího kontejneru (Coex, Fluorizované PE) a uchovejte na chráněném
místě.
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6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:
Zajistěte dokonalou ventilaci prostoru, kde k úniku došlo.
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Neprovádějte postřik proti větru. Po práci si umyjte
nezakryté části těla vodou a mýdlem. Ochrana osob viz. bod 8.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, tmavých, uzamykatelných a dobře
větraných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních
látek a jejich obalů. Přípravek nesmí zmrznout (skladovací teplota +5° až+30°C). Chraňte před přímým
slunečním svitem.
8.

Omezování expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry:
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

Přírodní pyrethrum - STEL

8003-34-7

3

TWA

mezní
10 mg/m3
5 mg/m3

8.2 Omezování expozice pracovníků
Během práce nejíst, nepít, nekouřit. Odstranit okamžitě potřísněný oděv. Umýt obličej a ruce před jídlem
a po skončení práce.
8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:

Respirátor s A vložkou

Ochrana očí:

Obličejový štít ŠP15 nebo D1 s čepcem nebo ochranné brýle

Ochrana rukou:

Gumové rukavice

Ochrana kůže:

Ochranný pracovní oděv, gumové boty

8.4 Další údaje:
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku
skupenství (při 20°C):

kapalné

barva:

žlutá

zápach (vůně):

Bez zápachu

hodnota pH (při 0oC):

>6,0 (neředěný přípravek)

teplota (rozmezí teplot) tání
(0şC):

Neuvažuje se

teplota (rozmezí teplot) varu
(0şC):

nestanovena
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dolní mez (% obj.):

nestanoveny
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oxidační vlastnosti:
tenze par (při 20 °C):
hustota (při 20°C):

1,00

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

emulguje

rozdělovací koeficient n-oktanol / Pyrethrum 4,3 – 5,9
voda:
Piperonyl butoxid 4,75
další údaje:
10.

Informace o stabilitě a reaktivitě
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:
látky a materiály s nimiž se
výrobek nesmí dostat do styku:

Nejsou známy

nebezpečné rozkladné produkty:
další údaje
11.

stabilní za běžných teplot a tlaků

Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1)

>5000
-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

> 5000

-1

(LD50), dermálně, králík (mg.kg ):
(LD50), inhalačně, potkan (mg.kg-1):

>1,64

Subchronická – chronická
toxicita:
Senzibilizace:

Nezpůsobuje.
Podráždění pokožky nebylo pozorováno, ale vzhledem k obsahu
rozpouštědel se může vyskytnout při opakovaném dlouhodobějším
působení, je přechodné a odezní do 24 hod.

+

Karcinogenita:
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Mutagenita:

Neprokázána

Toxicita pro reprodukci:

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

možné pálení očí, obličeje a sliznic je bez následků a odezní do 24
hodin

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:

nedochází k oční ani dermální dráždivosti u králíka

12.

Ekologické informace:

12.1

Ekotoxicita
LC50, 96 hod., pstruh):

Pyrethrum 0,0052 mg/l piperonyl butoxid 3,94 mg/l

EC50, 48 hod., dafnie :

Pyrethrum 0,012 mg/l

piperonyl butoxid 0,51mg.l

IC50, 72 hod., řasy
12.2

Mobilita

12.3

Persistence a rozložitelnost

12.4

Bioakumulační potenciál

12.5

Další nepříznivé účinky

BCF 471 (pyrethrum), BCF 260 (piperonyl butoxid)

13. Pokyny pro odstraňování přípravku:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyčištění a znehodnocení uloží na schválené skládce
nebezpečných odpadů a nebo se spálí ve spalovně shodných parametrů jako pro přípravek.
Další údaje:právní předpisy: Zákon 477/2001 Sb.

14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
Třída:

9

Číslice / písmeno:

ADR/ RID:

90

Výstražná tabule:

9

Poznámka:

Kapalná látka nebezpečná pro životní prostředí (pyrethum)

Číslo UN:

Námořní přeprava:
Třída:

Číslo UN:

9

3082

Typ obalu: III.

IMDG:

P

Látka znečišťující moře:

Kapalná látka nebezpečná pro životní prostředí (pyrethum)

Letecká přeprava:

- Aquapy -
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Typ obalu: III.

ICAO / IATA:
Popis:

Kapalná látka nebezpečná pro životní prostředí (pyrethum)

15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a Vyhláška 460/2005
Sb).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti

N nebezpečný pro životní prostředí
R věty“
R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S-vety
S23 Nevdechujte aerosoly.
S42 Při aplikaci používejte Respirátor s A vložkou.
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.
16. Další informace
Seznam R vět citovaných v bodě 2:
20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
22 Zdraví škodlivý při požití.
36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
36/38 Dráždí oči a kůži.
36 Dráždí oči.
48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Identifikace přípravku

AQUA RESLIN SUPER

Další názvy :

Aqua Reslin Super EWXX 21279 EB

1.2 Použití přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce / distributora

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266101847
+33472852525

Toxikologické informační středisko
2.

224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Chemický název:

S-Bioallethrin: (S)-3-allyl-3-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate

Obsah v (%):

0,15

Číslo CAS:

28434-00-6

Číslo EC (EINECS):

249-013-5

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn, N

R-věty:

20//22
50/53

Chemický název:

Permethrin 25/75: 3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Obsah v (%):

10,8

Číslo CAS:

52645-53-1

Číslo EC (EINECS):

258-067-9

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn

R-věty:

22.

Chemický název:

Piperonyl Butoxid: 2-(2-butoxyethoxy)etyl-6-propylpiperonyl ether

Obsah v (%):

11

Číslo CAS:

51-03-6

Číslo EC (EINECS):

200-076-7

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

N
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R-věty:

50/53

Název:

Alifatické uhlovodíkové rozpouštědlo

Obsah v (%):

> 5>25

Číslo CAS:

64742-47-8

Číslo EC (EINECS):

265-149-8

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn

R-věty:

65, 66

Název:

Hexadecan-1ol

Obsah v (%):

>1,00>5,00

Číslo CAS:

36653-82-4

Číslo EC (EINECS):

253-149-0

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xi

R-věty:

36/37/38
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Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

N nebezpečný pro životní prostředí.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Podráždění pokožky. Při požití dráždí sliznice úst, krku a trávicí trakt, vyskytuje se nevolnost a zvracení.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí..
4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: ošetření podle příznaků
4.2 Při nadýchání:
Opusťte zamořený prostor.
4.3 Při styku s kůží:
Okamžitě odstraňte potřísněný oděv, důkladně omyjte zasažená místa mýdlem a vodou.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Poté vyhledejte lékařské ošetření.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte postiženému nic k jídlu a pití..
Postiženého udržujte v klidu a teple a ihned vyhledejte lékařské ošetření.
- Aqua Reslin Super -
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4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických a dráždivých plynů.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru do místa mimo horko a plameny a ochlazujte je
vodou ve formě jemného zmlžování. Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu
vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Nasaďte si obličejovou masku a
ochranné brýle. Vyvarujte se přímého kontaktu s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Vylitý přípravek nechejte vsáknout do materiálu, který váže tekutiny (písek, cement, vápno). Po vsáknutí
přípravku smeťte do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:
Zajistěte dokonalou ventilaci prostoru, kde k úniku došlo.
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Pracujte s přípravkem v dobře větraných prostorách. Umístěte v blízkosti místa kde se pracuje sprchu.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Neprovádějte postřik proti větru. Po práci si umyjte
nezakryté části těla vodou a mýdlem.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, tmavých, uzamykatelných a dobře
větraných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních
látek a jejich obalů. Skladovací teplota +5 až +30 °C.
8.

Omezování expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry: nejsou známy
- Aqua Reslin Super -
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Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

8.2 Omezování expozice pracovníků
Během práce nejíst, nepít, nekouřit. Odstranit okamžitě potřísněný oděv. Umýt obličej a ruce před jídlem
a po skončení práce.
8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:

Respirátor RU 20 s vložkou typu A

Ochrana očí:

Obličejový štít Š 15 nebo D1 s čepcem nebo ochranné brýle.

Ochrana rukou:

Gumové rukavice

Ochrana kůže:

Ochranný pracovní oděv, gumové boty

8.4 Další údaje:
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku
skupenství (při 20°C):

emulzní tekutina

barva:

bílá

zápach (vůně):
hodnota pH (při 0oC):
teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):
teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):
bod vzplanutí (şC):

> 93°C

hořlavost:
samozápalnost:
meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):

13 (rozpouštědlo)
0,6 (rozpouštědlo)

oxidační vlastnosti:
tenze par (při 20 °C):

0,67 hPa

hustota (při 20°C):

0,98

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

emulguje

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:

S-Bioallethrin: LogPow = 5,0
permethrin:
LogPow = 5,95
Piperonyl butoxid LogPow =4,75

další údaje:
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10. Informace o stabilitě a reaktivitě
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:
látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:
další údaje

stabilní za běžných teplot a tlaků

11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1)

2058 mg/kg
-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

> 4900 mg/kg

-1

(LD50), dermálně, králík (mg.kg ):
(LD50), inhalačně, potkan (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:

podráždění pokožky nebylo pozorováno, ale vzhledem k obsahu
rozpouštědel se může vyskytnout při opakovaném dlouhodobějším
působení

Karcinogenita: permethrin

není karcinogenní

Mutagenita: permethrin

není mutagenní

Toxicita pro reprodukci: permethrin není teratogenní
Zkušenosti u člověka:

možné pálení očí, obličeje a sliznic je bez následků a odezní do 24
hodin

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:

nedochází k oční ani dermální dráždivosti u králíka

12. Ekologické informace:
12.1

Ekotoxicita
LC50, 96 hod., pstruh (mg.l-1):
-1

0,134

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l ):

0,016 (S-bioallethrin), 0,00017 (permethrin), 0,51 (pip. butoxid)

IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):

3,9 (S-bioallethrin), 0,497 (permethrin)

12.2

Mobilita

12.3

Persistence a rozložitelnost

Permethrin: DT50:<28 dní

12.4

Bioakumulační potenciál

BCF 260 (piperonyl butoxid)

- Aqua Reslin Super -
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Další nepříznivé podmínky

13. Pokyny pro odstraňování přípravku::
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyčištění a znehodnocení uloží na schválené skládce
nebezpečných odpadů nebo se spálí ve schválené spalovně.
Další údaje: Zákon 477/2001Sb
14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
Třída:

9

Číslice / písmeno:

11°c)

Číslo UN:

3082

ADR/ RID:

90

Výstražná tabule:

9

Poznámka:

Kapalná látka nebezpečná pro životní prostředí (permethrin).

Námořní přeprava:
Třída:

Číslo UN:

9

3082

Typ obalu: III.

IMDG:

P

Látka znečišťující moře:

Kapalná látka nebezpečná pro životní prostředí (permethrin).

Letecká přeprava:
Třída:

9

Číslo UN:

3082

Typ obalu: III.

ICAO / IATA:
Technický název:
Poznámky:

Kapalná látka nebezpečná pro životní prostředí (permethrin
Passengers, Cargo 914 (bez omezení)

Další údaje:
15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:

- Aqua Reslin Super -
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Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti:

N nebezpečný pro životní prostředí
R věty:
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S věty:
S23 Nevdechujte aerosoly.
S42 Při aplikaci používejte respirátor s A vložkou,
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.

16. Další informace
Seznam R vět citovaných v bodě 2:
20//22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití..
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
22 Zdraví škodlivý při požití
65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.
36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.

- Aqua Reslin Super -

BEZPEČNOSTNÍ
Datum vydání české verze:
Podle anglického firemního originálu
1.
2.

LIST

3.5.1999
č. 024 z 16.8.1996
(Verze 2)

První revize bezpečnostního listu provedena 8/1/2002 dle platných právních předpisů.
Druhá revize dle nových právních předpisů provedena dne 15/6/2004.

Název výrobku:

BANDIT 10 EW

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE/PRVNÉHO DISTRIBUTORA/

BANDIT 10 EW

Obchodní název přípravku:

Biocidní přípravek podle zákona 120/2002 pouze pro profesionální použití.
Syntetický pyrethroidový insekticid.
Mikroemulze oleje ve vodě obsahující cypermethrin.
Kód formulace:
Jméno a sídlo dovozce / výrobce:

TCF 254

TransChem s.r.o.
Pod Strašnickou vinicí 12, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 77 0063, 602 219959, 326 904 781
Fax : 274783078

Jméno a sídlo zahraničního výrobce:

TransChem Professional BV
Prof. J. M. Bavincklaan 7
1283 Amstelveen
Holandsko
Tel: 0031-20-3013600

Číslo registrace u Obchodní komory Amsterdam:
Telefonní číslo pro případ nezbytnosti:

Fax: 0031-20-3013636

33288055

Toxikologické informační centrum
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz
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2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU
Nebezpečné komponenty:
ES číslo:
CAS č.
Obsah váhová %
Obsah g/l
Symbol
R věty
Chemický název

:
:
:
:
:
:
:
:

cypermethrin
0257-842-9
052315-07-8
100
Xn, N
R20, R22, R43, R50
R-S-alphacyano-3phenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-(2,2dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU
Klasifikace přípravku:

Symbol nebezpečnosti:

Dráždivý
Nebezpečný pro životní prostředí

Xi
N

Dráždivý pro oči.
Dráždivý pro kůži.
Může způsobit svědění nebo znecitlivění /paraesthesia/ v zasažených oblastech kůže.
Ohrožuje zdraví při požití.
Toxický pro ryby a vodní organizmy.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Ošetření v případě:
Vdechování:

Přemístit pacienta ze zasaženého prostoru, udržovat ho v teple a klidu.
Preventivně upozornit lékaře.

Požití:

Každý, kdo látku požil, musí být neprodleně dopraven k lékaři. Ukažte
lékaři obal, etiketu nebo tento bezpečnostní list. Nevyvolávejte
zvracení.

Kontakt s kůží:

Okamžitě odstranit veškerý kontaminovaný oděv. Omývat zasaženou
oblast nejdříve velkým množstvím vody, následně mýdlem a vodou, aby
se omezil na minimum kontakt s kůží. Kontaminovaný oděv musí být
důkladně vyprán před dalším použitím.
Okamžitě vyplachovat oko /oči/ velkým množstvím roztoku pro výplach
očí nebo čisté vody po dobu nejméně 10 minut, přičemž držet oční víčka
roztažená.
Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Kontakt s očima:
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5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Nehořlavá látka.
Chlaďte kontejnery (obaly) vystavené požáru kropením vodou.
Expozice ohni může vést k tvorbě toxických plynů.
Hasební prostředky:
Malé požáry lze hasit pěnou, kysličníkem uhličitým, suchým hasicím
práškem nebo halonovým hasicím přístrojem.
Pro rozsáhlé požáry užijte pěnu nebo vodní mlhu.
Nepoužívejte vodní trysku. Jímejte proud hasební vody použitím pytlů
s pískem nebo vytvořením bariér ze zeminy.
Ochranné prostředky:

Samostatný dýchací přístroj a vhodný ochranný oděv.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU
Při odstraňování většího úniku zabezpečte vhodné osobní ochranné prostředky včetně obličejové
masky, zajišťující ochranu proti organickým parám, ochranu očí, chemicky odolné rukavice, boty a
kombinézy.
Uniklou látku adsorbujte pískem nebo jiným vhodným materiálem. Opatrně přemístěte do sudů pro
odpad nebo plastových pytlů k tomu určených.
Opatření musí být v souladu s předpisy (Zákon 185/2001, Vyhláška 383/2001 MŽP).
Zasaženou plochu omývejte vodou, nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do toků
povrchové vody, rybníků a odvodňovacích kanálů.
O znečištění vodních cest nebo veřejného prostranství je nutné neprodleně informovat příslušné
správní orgány (odbor ŽP OÚ).
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKEM A JEHO SKLADOVÁNÍM
ZACHÁZENÍ
Vždy před zacházením s přípravkem pozorně přečtěte etiketu.
Vyvarujte se kontaktu s kůží, očima nebo ústy.
Nevdechujte postřik.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte nebo nekuřte.
Vždy si umyjte ruce před jídlem, pitím nebo kouřením.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v pevně uzavřených původních obalech v suchých a uzavřených skladovacích prostorách.
Udržujte z dosahu dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Chraňte před mrazem, avšak neskladujte v přímém kontaktu s tepelnými zdroji.
SKLADOVACÍ LHŮTA
Při skladování v původních neotevřených obalech při pokojové teplotě je přípravek fyzikálně a
chemicky stálý po dobu minimálně dvou let.
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8.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB
OSOBNÍ OCHRANA
Ochranný oděv s protiprašnou impregnací, ochranný obličejový štít s čepcem, respirátor RU-20,
gumové rukavice a boty.
Před použitím přípravku přečtěte pečlivě etiketu.
LIMITY PRACOVNÍ EXPOZICE
(norma pro kontakt s přípravkem při práci)
Nebezpečná komponenta
LTEL (ppm)
8 hod TWA (mg/m3)
STEL (ppm)
STEL (mg/m3)
Čas (min)
Definice

:
:
:
:
:
:
:

cypermethrin
0,5
TCIV

Nelze aplikovat pro polní užití.
9.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Skupenství
Barva
Zápach
Bod varu /°C/
Bod tání /°C/
Bod vzplanutí /°C/
Minimální zápalná teplota /°C/
Min. zápalná energie /mJ/
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
Rozpustnost (voda)
pH hodnota
Tlak par (mm Hg)
Rozdělovací koeficient
Hustota (g/ml)

10.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

neprůhledná pohyblivá kapalina
bílá až vzdáleně bílá
slabě aromatický
cca 100 /vodný základ/
není k dispozici
větší než 100
není aplikovatelné, nehořlavý
není aplikovatelné, nehořlavý
žádné
žádné
mísitelný ve všech poměrech
6,0 až 7,0
1,00 až 1,01 při 20°C

INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ
Chemicky a fyzikálně stálý do teploty 75°C. Není silně reaktivní.
Rozkladné produkty:

11.

Spalováním a expozicí vysokým teplotám mohou
vznikat toxické a dráždivé výpary.

INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Rizika pro zdraví byla vyhodnocena a jsou založena na informacích pro tento a podobné
přípravky.
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12.

Požití:

Mírná orální toxicita.
Orální LD 50 (potkan) více než 2,0 ml/kg.

Vdechování:

Rozprášená mlha může způsobit podráždění
dýchacího traktu.
Použije-li se v souladu s instrukcemi etikety, je
nepravděpodobné, že by přípravek vyvolal škodlivé
účinky.

Kontakt s kůží:

Dráždí kůži králíka.
Dermální LD 50 (králík): více než 4000 mg/kg.
Nepravděpodobně způsobí senzibilaci kůže.

Kontakt s očima:

Dráždivý pro oko králíka.

EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Toto ekologické hodnocení je kalkulováno z dostupných dat pro komponenty formulace.
Toxicita:
Hodnoty získané přepočtem podle dat účinné látky jsou v pásmu vysoké toxicity pro vodní
organismy. Experimentální hodnoty nejsou k dispozici.

13.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Přípravek ani prázdné obaly nesmějí zamořit odvodňovací kanály, povrchové vodní toky,
rybníky nebo příkopy.
S nežádoucím přípravkem musí být nakládáno bezpečně, spálením při vysoké teplotě na
schválené lokalitě.
Jednotlivé prázdné obaly mohou být spáleny.
Prázdné obaly nesmí být znovu užity k jiným účelům.
S nežádoucím přípravkem nebo prázdnými obaly musí být nakládáno v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 v souladu s informací návodu etikety a dále pak v souladu s Vyhláškou
MŽP 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Silnice / Železnice
Název: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.
UN číslo:
Třída:
Klasifikační kód:
Obalová skupina:
Bezpečnostní značka:
Identifikační číslo nebezpečnosti:

3082
9
M6
III
9
90
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Letecky:
ICAO / IATA třída
primárně: neklasifikováno

Námořní:

Klasifikace:
Nákladový název:

15.

IMDG třída, primárně:
9 ROZMANITÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY /MISCELLANEOUS
DANGEROUS SUBSTANCE/
LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE /MARINE POLLUTANT/
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NEBEZPEČNÁ LÁTKA, N.O.S.
(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, N.O.S./¨)
obsahuje cypermethrin 10% a substituované benzenové-aromatické
uhlovodíky 3%
UN 3082 LÁTKA ZNEČISŤUJÍCÍ MOŘE (Marine Pollutant)

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Uživatelé jsou zodpovědní za zacházení s přípravky v souladu s odpovídajícími českými
právními předpisy (Zákon 356/2003 Sb. v platném znění a prováděcí právní
předpisy,vyhl.460/2005 Sb).
S-věty (bezpečnostní označení) byly přiděleny společností TransChem Professional, B.V.
Klasifikace a označení podle Zákona 356/2003 Sb.:

Klasifikace:
Symbol nebezpečí:

R věty:
(klasifikace nebezpečí)

DRÁŽDIVÝ, NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Xi, N

R 36/38
R 43
R 51/53

Dráždí oči a kůži.
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí

Klasifikace Xi podle konvenční výpočtové metody podle vyhlášky 232/04 str. 4880 tabulka I.
Klasifikace N s R51/53 dle tab. 4895.
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S věty:
(bezpečnostní označení)
S2
S 13
S 20/21
S 24
S 25
S 26
S 36/37/39
S 7/47
S 49
S 60
S 62

16.

Uchovávejte mimo dosah dětí
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
Zamezte styku s kůží.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě
nepřesahující 30 °C.
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny
Jako nebezpečný odpad.
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

DALŠÍ INFORMACE
Originální bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s Direktivou 91/155/EEC.

Širokospektrý, kontaktní a požerový insekticidní koncentrát.

BANDIT 10 EW je přípravkem TRANSCHEM PROFESSIONAL, B.V., Holandsko.
BANDIT je registrovaná obchodní známka TRANSCHEM PROFESSIONAL, B.V.,
Holandsko
Znění české verze odpovídá Vyhlášce MPO 231/2004 a je v souladu s vyhláškou MPO
232/2004 a přílohami.
Čtěte návod před nabytím nebo užitím přípravku.
Řiďte se všemi pokyny pro bezpečné užití pesticidů.
Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučená užití přípravku, kdy musí být dbáno
dostupných návodů.
Řiďte se všemi pokyny pro bezpečné užití pesticidů.
Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučená užití přípravku, kdy musí být dbáno
dostupných návodů.
GLOSÁŘ
TCIV: TransChem interní hodnota.
Vyžadujete-li další informace, obraťte se, prosím, na TransChem s.r.o.
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BEZPEČNOSTNÍ
Datum vydání české verze:
Podle anglického firemního originálu
1.
2.

LIST

3.5.1999
č. 027 z 25.7.1997
(Verze 1)

První revize bezpečnostního listu provedena 8/1/2002 dle platných právních předpisů.
Druhá revize dle nových právních předpisů provedena dne 15/6/2006.

Název výrobku:

BANDIT 40 WP

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE / PRVNÍHO DISTRIBUTORA/
Obchodní název přípravku:

BANDIT 40 WP

Biocidní přípravek podle zákona 120/2002 určený pouze pro profesionální použití,
Syntetický pyrethroidový insekticid.
Vodou smáčitelný prášek obsahující cypermethrin
Kód formulace:
TCF 202
Jméno a sídlo dovozce / výrobce:

TransChem s.r.o.
Pod Strašnickou vinicí 12/221, 100 00 Praha 10
Telefon: 274770063, 602 219959, 326 904 781
Fax:
274783078

Jméno a sídlo zahraničního výrobce:

TransChem Professional BV
Prof. J. M. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
Holandsko
Tel: 0031-20-3013600
Fax: 0031-20-3013636

Číslo registrace u Obchodní komory Amsterdam:
Telefonní číslo pro případ nezbytnosti:

33288055

Toxikologické informační centrum
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz
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2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU
Nebezpečné komponenty:

:
ES číslo:
:
CAS č.
:
Obsah váhová % :
Obsah g/l
:
Symbol
:
R věty
:
Chemický název:

cypermethrin
257-842-9: cypermethrin
52315-07-8
40
Xn, N
R23, R22, R43, R50
R-S-alphacyano-3phenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-(2,2dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU
Symbol nebezpečnosti
Klasifikace přípravku:

Zdraví škodlivý
Dráždivý
Nebezpečný pro životní prostředí

Xn
Xi
N

Dráždivý pro oči.
Dráždivý pro kůži. Může způsobit svědění až senzibilaci nebo dočasné znecitlivění /paraesthesia/
v zasažených oblastech kůže.
Škodlivý při vdechování.
Škodlivý při požití.
Vysoce toxický pro ryby a vodní organismy.
Může tvořit hořlavý oblak prachu ve vzduchu.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Ošetření v případě:
Vdechování:
Požití:

Kontakt s kůží:

Přemístit pacienta ze zasaženého prostoru, udržovat ho v teple a klidu.
Preventivně upozornit lékaře.
Každý, kdo látku požil, musí být neprodleně dopraven k lékaři. Ukažte
lékaři obal, etiketu nebo tento bezpečnostní list.
Nevyvolávejte zvracení.
Viz „Další lékařské ošetření“ – níže.
Okamžitě odstranit veškerý kontaminovaný oděv. Omývat zasaženou
oblast nejdříve velkým množstvím vody, následně mýdlem a vodou, aby
se omezil na minimum kontakt s kůží. Kontaminovaný oděv musí být
důkladně vyprán před dalším použitím.
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Kontakt s očima:

Okamžitě vyplachovat oko /oči/ velkým množstvím roztoku pro výplach
očí nebo čisté vody po dobu nejméně 10 minut, přičemž držet oční víčka
roztažená.
Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Se stoupající teplotou tento materiál může tvořit hořlavé oblaky prachu. Testy teplotní stability
ukázaly, že exothermický rozklad probíhá při teplotě od 170°C.
Chlaďte kontejnery (obaly) vystavené požáru kropením vodou.
Expozice ohni může vést k tvorbě toxických plynů.
Hasební prostředky:

Malé požáry lze hasit pěnou, kysličníkem uhličitým, suchým hasicím
práškem nebo halonovým hasicím přístrojem.
Pro rozsáhlé požáry užijte pěnu nebo vodní mlhu.
Neužívejte vodní trysku. Jímejte proud hasební vody použitím pytlů
s pískem nebo vytvořením bariér ze zeminy.

Ochranné prostředky:

Samostatný dýchací přístroj a vhodný ochranný oděv.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU
Při odstraňování většího úniku zabezpečte vhodné osobní ochranné prostředky včetně obličejové
masky, zajišťující ochranu proti toxickým prachům, ochranu očí, chemicky odolné rukavice, boty a
kombinézy.
Opatrně překryjte uniklou látku vlhkým pískem, zeminou nebo jiným vhodným materiálem.. Opatrně
přemístěte tento překrytý materiál do sudů pro odpad nebo plastových pytlů k tomu určených.
Opatření musí být v souladu s předpisy (Zákon 185/2001, Vyhláška 383/2001 MŽP).
Zasaženou plochu omývejte vodou, nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do toků
povrchové vody, rybníků a odvodňovacích kanálů.
O znečištění vodních cest nebo veřejného prostranství musí být neprodleně uvědoměny příslušné
správní orgány (odbor ŽP OÚ).
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKEM A JEHO SKLADOVÁNÍM
ZACHÁZENÍ
Vždy před zacházením s přípravkem pozorně přečtěte etiketu.
Vyvarujte se kontaktu s kůží, očima nebo ústy.
Nevdechujte postřik.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte nebo nekuřte.
Vždy si umyjte ruce před jídlem, pitím nebo kouřením.
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte v pevně uzavřených původních obalech v suchých a uzavřených skladovacích prostorách.
Udržujte z dosahu dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Chraňte před extrémními teplotami, ale neskladujte v přímém kontaktu s tepelnými zdroji.
SKLADOVACÍ LHŮTA
Při skladování v původních neotevřených obalech při pokojové teplotě je přípravek fyzikálně a
chemicky stálý po dobu minimálně dvou let.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB
OSOBNÍ OCHRANA
Ochranný oděv s protiprašnou impregnací, ochranný obličejový štít s čepcem, respirátor RU-20,
gumové rukavice a boty.
Před použitím přípravku přečtěte pečlivě etiketu.
LIMITY PRACOVNÍ EXPOZICE
(norma pro kontakt s přípravkem při práci) - doporučená hodnota:
Nebezpečná komponenta
LTEL (ppm)
8 hod TWA (mg/m3)
STEL (ppm)
STEL (mg/m3)
Čas (min)
Definice

:
:
:
:
:
:
:

cypermethrin
0,5
TCIV Sen.

Nelze aplikovat pro polní užití.
9.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Forma, skupenství
Barva
Zápach
Bod varu /°C/
Bod tání /°C/
Bod vzplanutí /°C/
Minimální zápalná teplota /°C/
Min. zápalná energie /mJ/
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
Třída hořlavých prachů:
Rozpustnost (voda)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

pH hodnota
Tlak par (mm Hg)

:
:

jemný prášek
bělavá až světlekrémová
slabě aromatický
není aplikovatelný
není stanoven
není aplikovatelný
450 až 500
250 až 500
může tvořit oblak hořlavého prachu
žádné
A
nerozpustný (neomezeně dispergovatelný ve
vodě)
5,5 až 9,0 (1% vodná disperze)
není stanoven
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Rozdělovací koeficient
Měrná sypná hmotnost (g/100 ml):
10.

:
:

není aplikovatelný
35-45

INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ PŘÍPRAVKU
Chemicky a fyzikálně stálý do teploty 165°C (krátká tepelná expozice).
Není silně reaktivní při normální teplotě.
Exothermní rozklad nastává při teplotě 170°C a výše.
Rozkladné produkty:

11.

Spalováním a expozicí vysokým teplotám mohou
vznikat toxické a dráždivé výpary.

INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Rizika pro zdraví byla vyhodnocena a jsou založena na informacích pro tento a podobné
přípravky.

12.

Požití:

Mírná orální toxicita.
Orální LD 50 (potkan) více než 1800 mg/kg.

Vdechování:

Rozprášená mlha může způsobit podráždění
dýchacího traktu.
Použije-li se v souladu s instrukcemi etikety, je
nepravděpodobné, že by přípravek vyvolal škodlivé
účinky.

Kontakt s kůží:

Lehce dráždí kůži králíka.
Dermální LD 50 (králík): více než 2000 mg/kg.
Slabě senzibilující kůži při testech na zvířatech.
Při kontaktu s lidskou pokožkou může způsobit
svědění nebo znecitlivění (paraesthesia) jako důsledek
vyšplouchnutí (postřik) nebo kontaktem s aerosolem
nebo přenesením na postižené místo kontaminovanými rukavicemi. Tento efekt je přechodný, ale může
způsobit znepokojení po dobu do 24 hodin.

Kontakt s očima:

Mírně dráždivý pro oko králíka.

EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Toto ekologické hodnocení je kalkulováno z dostupných dat pro komponenty formulace.
Toxicita:
Vysoce toxický pro ryby a vodní organismy.
-6
LC 50 pro pstruha duhového: cca 2 u g/l (96 hodin) (2.10 g/l)
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13.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Přípravek ani prázdné obaly nesmějí zamořit odvodňovací kanály, povrchové vodní toky,
rybníky nebo příkopy.
S nežádoucím přípravkem musí být nakládáno bezpečně, spálením při vysoké teplotě na
schválené lokalitě.
Jednotlivé prázdné obaly mohou být spáleny.
Prázdné obaly nesmí být znovu užity k jiným účelům.
S nežádoucím přípravkem nebo prázdnými obaly musí být nakládáno v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 v souladu s informací návodu etikety a dále pak v souladu s Vyhl. MŽP
3383/2001 o podrobnostech nákládání s odpady.

14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Silnice / Železnice:
Název:

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.
UN číslo:
Třída:
Klasifikační kód:
Obalová skupina:
Bezpečnostní značka:
Identifikační číslo nebezpečnosti:

3077
9
M7
III
9
90

Letecky:
ICAO / IATA třída

Námořní:

primárně: neklasifikováno
IMDG třída, primárně:
9 ROZMANITÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY /MISCELLANEOUS
DANGEROUS SUBSTANCE./

Klasifikace:

LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE /MARINE POLLUTANT/

Nákladový název:

ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NEBEZPEČNÁ LÁTKA, PEVNÁ, N.O.S.
(3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.)
obsahuje cypermethrin 40 %
UN 307, LÁTKA ZNEČISŤUJÍCÍ MOŘE (Marine Pollutant)

15.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Uživatelé jsou zodpovědní za zacházení s přípravky v souladu s odpovídajícími českými
právními předpisy (Zákon 356/2003 Sb. v platném znění a prováděcí právní předpisy
vyhl.460/2005Sb).
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S-věty (bezpečnostní označení) byly přiděleny společností TransChem Professional, B.V.,
Holandsko

Klasifikace a označení podle zákona 356/03 Sb.
Klasifikace:

ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ, DRÁŽDIVÝ,
NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Xn, Xi, N

Symbol nebezpečí:

R věty:
(klasifikace nebezpečí)

R 36/38
R 22
R 20
R 43
R 50/53

Dráždí oči a kůži
Zdraví škodlivý při požití
Zdraví škodlivý při vdechování
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
Vysoce toxický pro vodní organizmy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé podmínky ve
vodním prostředí.
Zařazení je v souladu s konvenční výpočtovou metodou (Vyhláška 232/04 str. 4880 a str. 4895)

S věty:
(bezpečnostní označení)
S2
S 13
S 20/21
S 24
S 25
S 26
S 36/37/39
S 7/47
S 44
S 49
S 60
S 62

Uchovávejte mimo dosah dětí
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
Zamezte styku s kůží.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě
nepřesahující 30 °C.
Necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc (pokud možno ukažte toto označení)
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny
ako nebezpečný odpad.
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
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16.

DALŠÍ INFORMACE
Originální bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s Direktivou 91/155/EEC.
Širokospektrý, kontaktní a požerový insekticid vykazující reziduální působnost určený
pro hubení létajícího a plazivého hmyzu.
BANDIT 40 WP je přípravkem TRANSCHEM PROFESSIONAL B.V., Holandsko.
BANDIT je registrovaná obchodní známka TRANSCHEM PROFESSIONAL BV,
Holandsko.
Znění české verze odpovídá Vyhlášce MPO 231/2004 a je v souladu s vyhláškou MPO
232/2004 a přílohami.
Čtěte návod před nabytím nebo užitím přípravku.
Řiďte se všemi pokyny pro bezpečné užití pesticidů.
Vyžadujete-li další informace, obraťte se, prosím, na TransChem s.r.o. Praha.
Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučená užití přípravku, kdy musí být dbáno
dostupných návodů.
GLOSÁŘ

TCIV:
Se:

TransChem interní hodnota.
Schopnost vyvolat senzitizaci kůže a/nebo dýchajícího ústrojí.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Identifikace přípravku

BARAKI B

Další názvy látky:

Baraki Wax, Baraki WB

1.2 Použití přípravku

rodenticid

1.3 Identifikace výrobce / distributor

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. Distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Identifikační číslo:

00565474

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266101847
+33472852525

Toxikologické informační centrum
2.

224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: difethialone
Chemický název:

3-[(1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(4´bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxy-1-benzothi-in-2-one (IUPAC)

Obsah v (%):

0,0025

Číslo CAS:

104653-34-1

Číslo EC (EINECS):

3.

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

T+, N

R-věty:

26/27/28, 48/23/24/25, 50/53

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Účinná látka difethialone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy jsou: Krvácení z nosu a
dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:
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Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
Difethialone má zpožděný toxický účinek – 36-72 hod.
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem difethialon je vitamín K1 (Kanavit).
4.2 Při nadýchání:
Neuvažuje se – jedná se o pevnou látku.
4.3 Při styku s kůží: Důkladně omyjte mýdlem a vodou.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařské ošetření. V případě, že je postižený plně při vědomí, lékař
není ihned k disposici, došlo k požití většího množství (více než jedno polknutí) a neuplynula více než 1
hodina od intoxikace, vyvolejte zvracení drážděním hrdla.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Pokyny pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká dráždivý kouř.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte je vodou. Zamezte odtékaní hasební
vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný pracovní oděv, gumovou obuv a rukavice.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Při porušení obalu smeťte přípravek do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:
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Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem. Zacházení s tímto přípravkem svěřte pouze
osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti této látky.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech. Uskladnění i
transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů.
8

Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:
8.2 Kontrolní parametry: nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:
Ochrana očí:
Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana kůže:

pracovní oděv (protiprašná impregnace), gumové boty

8.4 Další údaje: Během práce nejezte, nekuřte a nepijte. Umyjte si ruce a obličej po skončení práce a před
jídlem.

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti
skupenství (při 20°C):

Pevné

barva:

Červená, nebo modrá až modrozelená

zápach (vůně):

Bez pachu

hodnota pH (při 0oC):

Není stanovena, jedná se o pevnou látku.

teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):

neurčena

teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):

neurčena

bod vzplanutí (şC):

103°C

hořlavost:

Hořlavá pevná látka

samozápalnost:

neurčena

- Baraki B -
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neurčena

oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):
hustota (při20 °C):

1,1 g/cm3

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Nerozpustný

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:
10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

v případě požáru vznikají jedovaté plyny

další údaje
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):

22400 mg/kg

-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

Difethialone 5,30 mg/kg

(LD50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):
(LD50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:

Neprokázána

Karcinogenita:

Neprokázána

Mutagenita:

Neprokázána

Toxicita pro reprodukci:

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka
difethialone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy
jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké
podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:
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12. Ekologické informace: difethialone
Akutní toxicita pro vodní organismy:
LC50, 96 hod., ryby

51 µg/l (pstruh)

EC50, 48 hod., dafnie

4,4 µg/l

IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):
Rozložitelnost:

poločas rozpadu 1 hodina ve vodním prostředí v důsledku
působení světla
rozpad hydrolýzou pomalý
pomalý rozpad v půdě

Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:
Zamezte proniknutí do vodních toků.
13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení předají k recyklaci do sběru nebo se spálí ve spalovně
stejných parametrů jako zbytky přípravku.
Další údaje:
Obaly jsou vyrobeny z kartonu a PE.
14. Informace pro přepravu: bez omezení
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Bez omezení

Třída:

Číslice / písmeno:
Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

Číslo / písmeno:
Kategorie:

Námořní přeprava:
Třída:
IMDG:
Látka znečišťující moře:
- Baraki B -
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Baraki B

Letecká přeprava:
Číslo UN:

Třída:
ICAO / IATA:

Bez omezení

Technický název:

Baraki B

Typ obalu:

P.E.

Poznámky:
Další údaje:

15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti:
Přípravek není klasifikován.
S věty:
2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
16. Další informace
Seznam R vět citovaných v bodě2:
26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním,
stykem s kůží a požíváním.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce
1.1. Chemický název látky/obchodní název
přípravku

Baraki G

Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS):
Další názvy látky:
1.2. Identifikace výrobce / dovozce/
prvního distributora/

DDD Servis spol. s r.o. Praha , Libušská 104,
142 00 Praha 4 – Písnice

Jméno nebo obchodní jméno:

DDD Servis spol. s r.o. Praha.

Místo podnikání nebo sídlo:

Libušská 104, 142 00 Praha 4 – Písnice

Identifikační číslo:

41694821

Telefon:

261910149

Fax:

261911774

2. Informace o složení látky nebo přípravku:
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: difethialone
Chemický název:

3-[(1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(4´bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxy-1-benzothi-in-2-one (IUPAC)

Obsah v (%):

0,0025

Číslo CAS:

104653-34-1

Číslo ES (EINECS):
Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn

zdraví škodlivý

R věty: 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
S věty:
20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.
46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku: difethialone

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: difethialone
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka difethialone může vyvolat poruchy srážení krve.
Příznaky otravy jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé
neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro ryby.

DDD SERVIS spol. s r.o.
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Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Požití necílovými organismy při nesprávném použití,nebo záměně
Další údaje:

4. Pokyny pro první pomoc
4.1.Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem difethialon je vitamín K1 (Kanavit).
4.2.Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařské ošetření.
4.3.Při styku s kůží:
Odložte potřísněný oděv a obuv, důkladně se omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření.
4.4.Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Jestliže podráždění přetrvává,
vyhledejte lékařské ošetření.
4.5.Při požití:
Vypijte 1/2 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolejte zvracení. Pokud
je postižený v bezvědomí, zvracení nevyvolávejte! Vyhledejte lékařské ošetření.
4.6.Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s příslušnými toxikologickými středisky v Praze: Klinika
nemocí z povolání, toxikologické informační středisko, Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, tel: 2491 5396.
5. Pokyny pro hasební zásah: Baraki G
5.1.Vhodná hasiva:
vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2.Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3.Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká dráždivý kouř.
5.4.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5.Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte je vodou. Zamezte odtékaní hasební
vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1.Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, obuv a rukavice.
6.2.Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Toxický pro ryby
6.3.Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.

DDD SERVIS spol. s r.o.
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Pokyny pro zacházení a skladování: Baraki G
6.4.Pokyny pro zacházení:
Vybavte skladovací prostor zařízením pro odsávání výparů. Umístěte v blízkosti sprchu a sanitární
zařízení. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a
mýdlem. Zacházení s tímto přípravkem svěřte pouze osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti
této látky.
6.5.Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech. Uskladnění i
transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Přípravek
nesmí zmrznout.
7. Kontrola expozice a ochrana osob
7.1.Technická opatření:
V pracovním prostoru pužívejte odsávací větrací zařízení. Pracoviště musí být vybaveno srpchou.
7.2.Kontrolní parametry: nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

7.3.Osobní ochranné prostředky: Baraki G
Ochrana dýchacích orgánů:

respirátor RU 20

Ochrana očí:

ochranný štítek ŠP 15 nebo D1 s čepcem

Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana kůže:

pracovní oděv (protiprašná impregnace), gumová zástěra, gumové boty

7.4.Další údaje:
Pracujte s přípravkem jen v dobře větraném prostoru. Při dlouhodobé práci je doporučeno provádět
periodické kontroly srážlivosti krve.
8. Fyzikální a chemické vlastnosti: Baraki G
skupenství (při 20°C):

pevné,

barva:

červená, nebo modrá až modrozelená

zápach (vůně):

mírně po obilí

hodnota pH (při 0ºC):
teplota (rozmezí teplot) tání (0ºC):
teplota (rozmezí teplot) varu (0ºC):
bod vzplanutí (ºC):
hořlavost:
samozápalnost:
meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):

DDD SERVIS spol. s r.o.
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oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):
hustota (při °C):
rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):
rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:
další údaje:
9. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

v případě požáru vznikají jedovaté plyny

další údaje
10. Toxikologické informace:Baraki G
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):
(LD50), dermálně, potkan (mg.kg-1):
(LD50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):
(LD50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:

není známa

Senzibilizace:

není známa

Karcinogenita:

není známa

Mutagenita:

nemá mutagenní účinky

Toxicita pro reprodukci:

neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka
difethialone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy
jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké
podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:
11. Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní organismy:
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):
EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):

DDD SERVIS spol. s r.o.
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IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):
Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:
12. Informace o zneškodňování:Baraki G
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním
s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají k recyklaci do sběru
nebo se spálí ve spalovně stejných parametrů jako zbytky přípravku. Oplachová voda se použije na
přípravu nástrahy.
Další údaje:
Obaly jsou vyrobeny z papíru.
13. Informace pro přepravu: Baraki G
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Číslice / písmeno:

Třída:

Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný

Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Číslo / písmeno:

Třída:

Kategorie:

.

Námořní přeprava:
Třída:

Číslo UN:

Typ obalu:

IMDG:
Látka znečišťující moře:

3-[(1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(4´bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxy-1-benzothi-in-2-one (IUPAC)

Technický název:

Baraki G

Letecká přeprava:
Třída:
ICAO / IATA:
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:

Číslo UN:

3026

Typ obalu:
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15 Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek: Baraki G
Zákon 356/2003 Sb.
120/2002 Sb,vyhl.460/2005 Sb
Neklasifikováno
Výstražný symbol nebezpečnosti:
S věty:
S 1/ 2

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí..

S3/9/14/49 Uchovávejte na chladném ,dobře větraném místě odděleně od chem..látek,které by mohly
negativně ovlivnit atraktivitu nástarhy
S 13

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 36/37 : Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S 45

Po požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S 60

Tento material a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný obal

16 další informace
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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BEZPEČNOSTNÍ LIST
Název výrobku:
1.

BARAKI

Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1 Obchodní název přípravku:
Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS):
Další název látky:
1.2 Identifikace výrobce/dovozce
prvního distributora:
Jméno nebo obchodní jméno:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo:
Telefon:
Fax:
Nouzové telefonní číslo:
2.

Z

Baraki Z

DDD SERVIS spol. s r.o.
DDD SERVIS spol. s r.o.
142 00 Praha 4, Písnice ,Libušská 104/313
41694821
261910149
261911774
Toxikologické informační středisko 224919293

Informace o složení látky nebo přípravku:
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

3.

Chemický název: 3-[(1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(4´bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxy-1-benzothi-in-2-one (IUPAC)
Obsah v (%):
0,0025
Číslo CAS:
104653-34-1
Číslo ES (EINECS):
Výstražný symbol nebezpečnosti:
T+
R – věta: 36Dráždí oči, 26/27/28 Vysoce toxický při vdechování,styku s kůží a při požití
S – věta:
Pozn.:
Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Účinná látka difethialone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy jsou: Krvácení
z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev
v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro ryby
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:

4.

Pokyny pro první pomoc:

4.1 Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem difethialon je vitamín K1 (Kanavit).

4.2 Při nadýchání:
Neuvažuje se – jedná se o pevnou látku.
4.3 Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv a obuv, důkladně se omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské
ošetření.

4.4 Při zasažení očí:

DDD SERVIS spol. s r.o.
Datum vydání:
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Datum revize:
15.02..07
4.4 Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Nic nejezte a nepijte. Zůstaňte v klidu a v teple.
Vyhledejte lékařské ošetření.
4.6 Další údaje: Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze:
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 224919293.

5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva: vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2 Nevhodná hasiva: Nehaste vodním proudem z požární hadice
5.3 Zvláštní nebezpečí: V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká
dráždivý kouř.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje: V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte je vodou. Zamezte
odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při
požáru
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Před zásahem si oblékněte ochranný pracovní oděv,
gumovou obuv a rukavice.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Při porušení obalu smeťte přípravek do
odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:Smeťte přípravek a místo opláchněte vodou
6.4 Další údaje:
7.

Pokyny pro zacházení a skladování:

7.1 Pokyny pro zacházení: Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem. Zacházení s tímto
přípravkem svěřte pouze osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti této látky.
7.2 Pokyny pro skladování: Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a
uzamykatelných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv,
dezinfekčních látek a jejich obalů.
8.

Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:
8.2 Kontrolní parametry:
Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:
Ochrana očí:
Ochrana rukou: gumové rukavice
Ochrana kůže: pracovní oděv,pracovní boty
8.3 Další údaje:
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Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství (při 20oC):
Pevné
Barva:
Červená, nebo modrá
Zápach (vůně):
bez výrazného zápachu
Hodnota pH (při 20oC):
Teplota ( rozmezí teplot) tání ( oC):
Teplota ( rozmezí teplot) varu (oC):
Bod vzplanutí ( oC):
Hořlavost:
Samozápalnost:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par ( při oC):
Hustota ( při oC):
Rozpustnost ( při 20oC):
- ve vodě:
nerozpustné
- vodou
- - v tucích:
(včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

-

Další údaje:
10. Stabilita a reaktivita:
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:
běžné skladovací podmínky
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: vysoké teploty a vlhkost
Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít výrobek do styku:
Nebezpečné rozkladné produkty:
Další údaje:
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
-

LD50 orálně, potkan (mg.kg-1):
Difethialone 0,55 mg / kg
LD50 dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
LD50 inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):
LC50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):

Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:
není známa
Karcinogenita:
není známa
Mutagenita:
není známa
Toxicita pro reprodukci: není známa
Zkušenosti u člověka: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka difethialone
může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy jsou: Krvácení z nosu
a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní
bolesti, krev v moči.
Provedení zkoušek na zvířatech

DDD SERVIS spol. s r.o.
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Další informace:
12. Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní org : difethialone
-

LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): 0,04
EC50 ,48 hod., dafnie (mg.l-1): 0,0035
IC50 , 72 hod., řasy (mg.l-1):

Rozložitelnost:
poločas rozpadu 1 hod
Toxicita pro ostatní prostředí:
CHSK:
BSK5 :
Další údaje:
13. Informace o zneškodňování
Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené
spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400°C ve druhém stupni a
čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení
předají k recyklaci do sběru nebo se spálí ve spalovně stejných parametrů jako zbytky přípravku.
Další údaje:
14. Informace pro přepravu
Pozemní přeprava:
ADR/RID
bez omezení
Výstražná tabule:
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ADNR
Kategorie:
Námořní přeprava: bez omezení
IMDG:
Látka znečišťující moře:
Technický název: Baraki Z
Pozn:
Letecká přeprava: bez omezení
ICAO/IATA
Technický název: Baraki Z
Poznámky
Další údaje:

Třída:

Třída:

Číslice/písmeno:
Číslo UN:

Číslo/písmeno:

Třída:

Číslo UN:

Typ obalu: -

Třída:

Číslo UN:

Typ obalu:

15. Informace o právních předpisech
Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:
vyhl.460/2005 Sb

zák. 157/1998 Sb, 120/2002 Sb,

DDD SERVIS spol. s r.o.
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Výstražný symbol nebezpečnosti:

není klasifikován

S věty:
2
13
20/21:
36/37:
46:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

16. Další informace
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou
v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli
parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž
ustavovat právně platnou základnu kontraktačních vztahů.
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Název výrobku: BIOLIT – spirála proti komár m
1. Identifikace p ípravku a výrobce
1.1. Chemický název látky/obchodní název p ípravku: BIOLIT spirála proti komár m
1.2. Použití výrobku: hubení komár
1.3. Identifikace výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno: Lybar, a.s. Velv ty 33
Místo podnikání nebo sídlo: 417 62 Rtyn nad Bílinou, eská republika
Identifika ní íslo: 49901869
Telefon: +420-417557480
Telex: 123485
Fax: +420-417538484
Nouzové telefonní íslo: +420-417557111
1.4. Toxikologické informa ní st edisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 2-24919293, 2-24915402
2. Informace o složení látky nebo p ípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
Chemický název: 3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-cis,trans-chrysanthemát (ALLETHRIN)
Obsah v %: 0,26
íslo CAS: 584-79-2
íslo ES(EINECS): 209-542-4
Výstražný symbol nebezpe nosti:Xn, N
R-v ta: 20/22-50/53
Chemický název: Bis[4-[4-(dimethylamino)benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethyl-amoniumoxalát (MALACHITOVÁ ZELE )
Obsah v %: <1
íslo CAS: 2437-29-8
íslo ES(EINECS): 219-441-7
Výstražný symbol nebezpe nosti:Xn
R-v ta: 21/22
Chemický název:Dusi nan draselný
Obsah v %: 1,3
íslo CAS: 7757-79-1
íslo ES(EINECS): 231-818-8
Výstražný symbol nebezpe nosti:O
R-v ta: 8

Chemický název: Kyselina benzoová
Obsah v %: <1
íslo CAS: 65-85-0
íslo ES(EINECS): 200-618-2
Výstražný symbol nebezpe nosti Xn
R-v ta: 22-36

Poznámka: úplné zn ní zde uvedených R-v t viz bod 16

3. Údaje o nebezpe nosti látky nebo p ípravku
P ípravek je klasifikován jako nebezpe ný: R-52/53 (blíže viz bod 15)
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka p i používání:
Není známo
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na životní prost edí: škodlivý pro vodní organismy
Možné nesprávné použití: není známo
Další údaje: nejsou známy

Datum vydání: 7.6.2002
Datum revize: 10.5.2004
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Název výrobku: BIOLIT – spirála proti komár m

4.Pokyny pro první pomoc
4.1. Všeobecné pokyny: okamžitá pomoc léka e je nutná jen p i požití p ípravku
4.2. P i nadýchání: odejít na erstvý vzduch
4.3. P i styku s k ží: Umýt zasaženou k ži vodou
4.4. P i zasažení o í: Vypláchnout o i proudem isté vody
4.5. P i požití: Nevyvolávat zvracení , vyhledat léka e a ukázat mu obal výrobku.

5. Opat ení pro hasební zásah
5.1. Vhodná hasiva: CO2, prášek, p na, vodní mlha, voda
5.2. Nevhodná hasiva: nejsou známa
5.3. Zvláštní nebezpe í: P i ho ení se mohou uvol ovat toxické plyny.
5.4. Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: 5.5. Další údaje: Zabránit pr niku hasebních vod do životního prost edí
6. Opat ení v p ípad náhodného úniku
6.1. Bezpe nostní opat ení na ochranu osob: žádná zvláštní opat ení.
6.2. Bezpe nostní opat ení na ochranu životního prost edí: Zabránit pr niku do povrchových vod.
6.3. Doporu ené metody išt ní a zneškodn ní: rozsypané spirály sebrat do nepropustné nádoby a likvidovat
v souladu s platnou legislativou.
6.4. Další údaje: 7. Pokyny pro zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení: Zabra te zne išt ní potravin a nápoj . Nedotýkejte se ho ící spirály. Po použití nebo
p i pot ísn ní si umyjte ruce vodou a mýdlem. Nesmí být použito jinak než je uvedeno v návodu.
7.2. Pokyny pro skladování: Skladujte p i teplotách 00C až 300C v suchých krytých skladech. Uchovávejte mimo
dosah d tí. Neskladujte s potravinami, nápoji a krmivy. Minimální trvanlivost je 3 roky od data výroby.
8. Kontrola expozice a ochrana osob
8.1. Expozi ní limity: nejsou stanoveny
8.2. Omezování expozice:
8.2.1. Omezování expozice pracovník :
Ochrana dýchacích orgán : p i b žné manipulaci žádné
Ochrana o í: p i b žné manipulaci žádné
Ochrana rukou: p i b žné manipulaci žádné
Ochrana k že: p i b žné manipulaci žádné
8.2.2. Omezování expozice životního prost edí: žádné údaje

Datum vydání: 7.6.2002
Datum revize: 10.5.2004
Název výrobku: BIOLIT – spirála proti komár m
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Všeobecné informace
Skupenství (p i 200C: pevná látka
Barva: zelená
Zápach (v n ): charakteristický
9.2. D ležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a životního prost edí
Hodnota pH (1%ní vodný roztok): nelze stanovit
Teplota (rozmezí teplot) varu: nelze stanovit
Bod vzplanutí: nelze stanovit
Ho lavost: ho lavá pevná látka
Meze výbušnosti: nemá výbušné páry
Oxida ní vlastnosti: nemá
Tenze par p i 200C : nelze stanovit
Hustota p i 200C: cca 920 kg/m3
Rozpustnost: ve vod : nerozpustný
v tucích (olej):nerozpustný
Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda: hodnota není známa
Viskozita dynamická p i 200C: nelze stanovit
Relativní hustota par (vzduch = 1): nelze stanovit
Rychlost odpa ování: hodnota není známa
9.3. Další informace: nejsou známy

10. Stabilita a reaktivita
10.1. Podmínky, kterým je t eba zamezit: nejsou známy
10.2. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí p ijít do styku: silná oxidovadla
10.3. Nebezpe né produkty rozkladu: nejsou známy
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita:
- LD50 oráln , potkan (mg/kg): >2000
- LD50 dermáln , potkan (mg/kg): nesledována
- LD50 inhala n , potkan (mg/kg): nesledována
Subchronická-chronická toxicita: nesledována
Senzibilizace: nezjišt na
Karcinogenita: nezjišt na
Mutagenita: nezjišt na
Toxicita pro reprodukci: nezjišt na
12. Ekologické informace
12.1. Ekotoxicita: akutní toxicita pro vodní organismy:
- LC5096h,ryby: 0,0026 mg/l (ú inná látka Allethrin)
- LC5048h,dafnie: 0,021 mg/l (ú inná látka Allethrin)
- IC5072h, asy: nestanovena
12.2. Mobilita: nejsou k dispozici žádné údaje
12.3. Persistence a rozložitelnost
Persistence: ú inná látka podléhá fotochemické oxidaci.
Rozložitelnost: produkt není snadno biologicky rozložitelný
12.4. Bioakumula ní potenciál: nejsou k dispozici žádné údaje
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13. Informace o zneškod ování
13.1. Bezpe né zacházení s p ípravkem: viz ást 7 a 15.
13.2. Vhodné metody zneškod ování:
Zp soby zneškod ování p ípravku: spálení ve spalovn odpad . Kód odpadu: 200119 (komunální odpadpesticidy). Kategorie odpadu: N
Zp soby zneškod ování obalu: uložení do komunálního odpadu nebo prázdný obal do sb ru druhotných surovin.
Kód odpadu: 200101 (komunální odpad – papír). Kategorie odpadu: O
13.3. Právní p edpisy o odpadech: Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn ní pozd jších právních p edpis
Vyhláška . 381/2001, kterou se stanoví katalog odpad , ve zn ní pozd jších
právních p edpis

14. Informace pro p epravu
Nepodléhá p edpis m pro p epravu nebezpe ného zboží.
15. Informace o právních p edpisech
Právní p edpisy, které se vztahují na p ípravek: Zákon . 356/2003 Sb. ve zn ní pozd jších právních p edpis .
Podle t chto právních p edpis je p ípravek klasifikován jako nebezpe ný takto:
Nebezpe ný pro životní prost edí (bez p i azeného výstražného symbolu)
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
Bezpe nostní opat ení: Uchovávejte mimo dosah d tí. Neskladujte s potravinami, nápoji a krmivy. Zabra te
zne išt ní potravin a nápoj . Jen pro venkovní použití! Obytné místnosti nebo ložnice po aplikaci vyv trejte.
Nedoporu uje se používat v p ítomnosti citlivých osob. Nedotýkejte se zapálené spirály. Zapálená spirála se
nesmí dotýkat textilií, papíru nebo jiných ho lavých materiál . Po manipulaci se spirálami si umyjte ruce vodou a
mýdlem. P i náhodném požití vyhledejte pomoc léka e a ukažte obal od p ípravku.
Obsahuje: ALLETHRIN 0,26%
16. Jiné informace
16.1. Seznam R-v t, uvedených v bod 2: R 8 Dotek s ho lavým materiálem m že zp sobit požár. R 20 Zdraví škodlivý p i vdechování. R
21 Zdraví škodlivý p i styku s k ží. R 22 Zdraví škodlivý p i požití. R 36 Dráždí o i. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že
vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
Údaje obsažené v tomto bezpe nostním list se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho
vyhotovení. Údaje budou aktualizovány dle pot eby. Tento list není specifikací výrobku ani návodem k použití - ten je uveden na etiket
obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpov dnost za jiné než doporu ené použití. Za zacházení podle existujících právních a
technických p edpis odpovídá uživatel.
Zm ny oproti p edchozímu vydání: formální úpravy a zm na len ní jednotlivých bod v souladu s novou vyhláškou, zvlášt body 1, 2,
3, 8, 9, 12, 13, 14, 16.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
BOCHEMIT BASIC
Další názvy přípravku:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

Přípravek je určen k preventivní ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a
prvků zabudovaných v interiérech staveb proti dřevokazným houbám a
dřevokaznému hmyzu.
Jedná se o fungicidní a insekticidní koncentrát ředitelný vodou.
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
2.1. Obecný popis přípravku : BOCHEMIT BASIC obsahuje jako účinnou složku kyselinu boritou, dále obsahuje
monoethanolamin a další pomocné látky a vodu. Vyrábí se v různých barevných modifikacích.
2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky
Název složky
Obsah (%)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
R-věty
Monoethanolamin
< 23
141-43-5
205-483-3
C,Xn; R20/21/22-34
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
C; Xn
R 20/21/22-34
Bochemit BASIC je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., – přípravek žíravý a zároveň zdraví
škodlivý.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek je zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití a zároveň způsobuje poleptání. Přípravek je
závadný pro vodní organismy a pro vodní zdroje.
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky domácí chemie.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
3.5. Další informace : Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s kůží, pitnou
vodou, potravinami, krmivy a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
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4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : prášek, sníh, vodní tříšť, hasivo nutno dále přizpůsobit látce hořící v okolí
5.2 Nevhodná hasiva : přímý proud vody
5.3 Zvláštní nebezpečí : ---5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány (zajištění záchytu, popř. a naředění přípravku vodou).
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Úkapy a úniky přípravku nechat nasáknout do buničiny; v případě rozlití velkého množství nechat přípravek nasáknout
do vhodného absorpčního materiálu (např. speciální sorbenty pro záchyt agresivních látek, popř. univerzální sorbenty),
které se uloží do zvláštní uzavíratelné nádoby. Zajistit místo úniku proti vniknutí přípravku do vod a do kanalizace. Při
úniku do kanalizace nebo do vodního toku postupovat v souladu s podmínkami havarijních plánů, přípravek je nutno
dostatečně naředit.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Při zacházení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s přípravky žíravými a používat předepsané osobní
ochranné prostředky. Dále je nutno zabezpečit přípravek proti možné manipulaci nepovolanými osobami a zajistit dobré
odvětrávání pracovních prostorů. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Při manipulaci a skladování je dále nutno
dodržet podmínky manipulace v pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s tímto
přípravkem. Pravidla musí být projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví a dostupná zaměstnancům na pracovišti.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, odděleně od pitné vody, potravin, nápojů a krmiv; neskladovat na
přímém slunečním světle. Teplota skladování: -15 až +30 oC. Skladovací prostory je nutno zabezpečit proti vniknutí
nepovolaných osob. Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek – BOCHEMIT BASIC nejsou přímo stanoveny v NV č. 178/2001 Sb., v platném
znění. Ze složek přípravku jsou stanoveny kontrolní parametry pouze pro monoethanolamin :
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Přípustný expoziční
NPK-P (mg/m3)
Faktor přepočtu
3
limit PEL (mg/m )
na ppm
141-43-5
5
10
0,400
Monoethanolamin
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Během práce s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit a dodržovat
běžné podmínky hygieny práce. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a
seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný
pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou
a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Látka

CAS

Osobní ochranné prostředky
zajistit dostatečné větrání prostor, popř. použít ochranu dýchacích cest s filtrem proti
Ochrana dýchacích cest:
aerosolům.
Ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv, pracovní obuv (uzavřená)
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní/dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:
Další informace:

Kapalné
podle barevné modifikace výrobku – (bezbarvý až nažloutlý, zelený,
hnědý)
slabě aromatický
7,5 – 9,0
--101
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný
Nevykazuje oxidační vlastnosti
--1 340 – 1 360 kg/m3
neomezeně mísitelný
-----údaje požadované zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší, resp. vyhl.
č.355/2002 Sb., v platném znění

Charakteristika
Obsah těkavých organických látek vyjádřený hmotnostním zlomkem
Obsah celkového organického uhlíku

Jednotka
kg/kg produktu
kg/kg produktu

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, významné změny teplot skladování, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření.

0,23
0,09
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10.3 Materiály, které nelze použít
Silná oxidační činidla, koncentrované kyseliny.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxidy uhlíku, oxidy dusíku
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - dráždí dýchací ústrojí, zdraví škodlivý
Stykem s kůží – žíravé účinky na pokožku,
Stykem s očima – nebezpečí poškození zraku, žíravé účinky na sliznice a pokožku
Požitím – akutní zdraví škodlivé účinky a zároveň poškození sliznic zažívacího traktu (poleptání) : nevolnost, zvracení,
bolesti břicha až křeče, při rozsáhlém zasažení bezvědomí, koma
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita : pro přípravek nestanovena
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna Senzibilizace : Nezjištěna. Karcinogenita : Nezjištěna
Mutagenita : Nezjištěna Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna Další údaje
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
12.2 Mobilita
Koncentrovaný i zředěný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné a stabilizovatelné v prostředí.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – žíravost (H8), zdravotní škodlivost
(H5), schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné použití
předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do
prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky. Větší množství přípravku a
nebo nezpracovatelný přípravek: označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti,
popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako
nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 03 02 Odpady z impregnace dřeva
03 02 05*

Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

Podskupina : 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad
16 03 03*Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 25.8.2004

Datum revize: 24.1.2007

Název výrobku:

BOCHEMIT BASIC

Strana: 5 ze 6

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 8
Číslo UN: 2491
Kemlerův kód : 80
Obalová skupina III
Název : ethanolamin, roztok Čísla vzorů bezpečnostních značek: 8
Poznámka: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR: --14.3. Námořní přeprava
IMDG: --14.4. Letecká přeprava
ICAO/IATA: --14.5. Další údaje: --15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
BOCHEMIT BASIC
Obsahuje : monoethanolamin

Žíravý
R-věty: R 20/21/22 : Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R 34 : Způsobuje poleptání.
S-věty: S 2:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
S 45:
V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Hmotnost
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc, hmotnost
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu
Další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb., zákon o biocidech, v platném znění zákona (obsah účinných látek)
Obaly určené k prodeji spotřebiteli jsou vybaveny hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a uzávěrem odolným proti
otevření dětmi.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech. Minimální množství aktivních látek je dáno podnikovou normou PND 50-2102-01.
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : -16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 20/21/22 : Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R 34 : Způsobuje poleptání.
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující) a dále
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami
první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
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16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870
bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné
legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.), datum revize 16.2.2004.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize č. 1 – změna klasifikace vstupní suroviny (monoethanolaminu a
kyseliny borité – vyhl. č. 369/2005 Sb.) a z toho vyplývající změny v kapitolách 2,3,7,11,13,15 a 16, revize č. 3 dne
4.12.2006 - upřesnění obsahu složek a údajů požadovaných dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší (obsah těkavých
organických látek) a z toho vyplývající změny v kapitolách 2,9,16., revize č.4 dne 24.1.2007 - úprava nepřesností
v textu – S-věty.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
BOCHEMIT PLUS
Další názvy přípravku:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:

Přípravek je určen k preventivní ochraně dřeva a zdiva proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu a k likvidaci dřevokazného hmyzu.
Jedná se o fungicidní a insekticidní koncentrát ředitelný vodou.

1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
2.1. Obecný popis přípravku : BOCHEMIT PLUS obsahuje jako účinné složky alkylbenzyldimethylamonium chlorid,
tebuconazol a flufenoxuron, dále pomocné látky a vodu.
2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky
Název složky
Obsah (%)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
R-věty
alkylbenzyldimethyl-amonium
20,0
68424-85-1
270-325-2
Xn,C; N, R21/22-34-50
chlorid
Tebuconazol
0,5
107534-96-3
403-640-2
Xn,N, R22-51/53
Alkohol C12-14 etoxylovaný
9004-81-3
polymer
Xi,N, R41-50
<8
Flufenoxuron
0,17
101463-69-8
417-680-3
N, R50/53-57
Dimethylsulfoxid
67-68-5
200-664-3
Xi; R36/37/38
<5
3. DAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
C,N,
R 34-50
BOCHEMIT PLUS je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., – přípravek žíravý a nebezpečný pro
životní prostředí.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek má žíravé účinky, zejména na pokožku a na oči. Přípravek je závadný pro vodní organismy a pro vodní zdroje.
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky domácí chemie. Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s kůží, pitnou vodou, potravinami, krmivy a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
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4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : voda, pěna, sníh, prášek, vodní tříšť, hasivo nutno dále přizpůsobit látce hořící v okolí
5.2 Nevhodná hasiva : přímý proud vody
5.3 Zvláštní nebezpečí : přípravek je žíravina, může způsobit poleptání.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány (zajištění záchytu, popř. naředění přípravku vodou).
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Úkapy a úniky přípravku nechat nasáknout do buničiny; v případě většího množství použít vhodný absorpčního materiál
(např. speciální sorbenty pro záchyt agresivních látek, popř. univerzální sorbenty), které se uloží do uzavíratelné nádoby. Zajistit místo úniku proti vniknutí přípravku do vod a do kanalizace. Při úniku do kanalizace nebo do vodního toku
postupovat v souladu s podmínkami havarijních plánů, přípravek je nutno dostatečně naředit.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
Při zacházení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s přípravky žíravými a používat předepsané osobní
ochranné prostředky. Dále je nutno zabezpečit přípravek proti možné manipulaci nepovolanými osobami a zajistit dobré
odvětrávání pracovních prostorů. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Při manipulaci a skladování je dále nutno
dodržet podmínky manipulace v pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s tímto
přípravkem. Pravidla musí být projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví a dostupná zaměstnancům na pracovišti.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, odděleně od pitné vody, potravin, nápojů a krmiv; neskladovat na
přímém slunečním světle. Teplota skladování: -15 až +30 oC. Skladovací prostory je nutno zabezpečit proti vniknutí
nepovolaných osob. Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Je doporučeno zajistit prostředky pro asanaci
prostředí (např. speciální sorbenty na záchyt agresivních materiálů, popř. univerzální sorbenty) a prostředky pro poskytnutí předlékařské první pomoci (pitná voda).
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8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek a nebo pro jednotlivé složky přípravku nejsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb.,
v platném znění. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny vyhl. č.
432/2003 Sb.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Během práce s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit a dodržovat
běžné podmínky hygieny práce. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a
seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný
pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou
a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
Zajistit dostatečné větrání prostor, popř. použít ochranu dýchacích cest s filtrem proti
Ochrana dýchacích cest:
aerosolům.
Ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv, pracovní obuv (uzavřená)
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:
Další informace:

Kapalné
Slabě nažloutlá
slabě aromatický (mírný zápach alkoholu)
2,0
--96-98
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný

Nevykazuje oxidační vlastnosti
Nestanoveno
980 - 1000 kg/m3
neomezeně mísitelný
-----Přípravek obsahuje těkavé organické látky - méně než 3%.

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, významné změny teplot skladování, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření.
10.3 Materiály, které nelze použít
Silná oxidační činidla, koncentrované kyseliny.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxidy uhlíku, oxidy dusíku, chlorovodík
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11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - může podráždit dýchací ústrojí
Stykem s kůží – žíravé účinky na pokožku,
Stykem s očima – nebezpečí nevratného poškození zraku, žíravé účinky na sliznice a pokožku
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita : Pro přípravek nestanovena.
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna
Senzibilizace : Nezjištěna
Karcinogenita : Nezjištěna
Mutagenita : Nezjištěna
Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
Pro přípravek nestanovena.
12.2 Mobilita
Koncentrovaný i zředěný přípravek představuje nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se jedná o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – žíravost (H8), zdravotní škodlivost (H5),
ekotoxicita (H14). Nutné použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování
odpadů proti únikům odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky. Větší množství přípravku a
nebo nezpracovatelný přípravek: označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti,
popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění. Návrh zařazení odpadu : Podskupina 03 02 Odpady z impregnace dřeva
03 02 05*
Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
Podskupina : 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad
16 03 03*Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 8
Číslo UN: 1760
Kemlerův kód : 80
Název : látka žíravá kapalná, j. n. (benzalkonium chlorid, roztok)
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 8
Poznámka: --ADN/ADNR: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
IMDG: --14.3. Námořní přeprava
14.4. Letecká přeprava
ICAO/IATA: --14.5. Další údaje: ---

Obalová skupina III

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 25.8.2004
Název výrobku:

Datum revize: 24.1.2007

Strana: 5 ze 6

BOCHEMIT PLUS

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
BOCHEMIT PLUS
Obsahuje : Alkylbenzyldimetylamonium chlorid

Žíravý

Nebezpečný pro životní prostředí

R-věty:

R 34 : Způsobuje poleptání.
R 50 : Vysoce toxický pro vodní organismy.
S-věty: S 2:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
S 45:
V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
S 61:
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz.speciální pokyny nebo bezpečnostní list.
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb.,
zákon o biocidech, v platném znění zákona (obsah účinných látek)
Hmotnost
Obaly určené k prodeji spotřebiteli jsou vybaveny hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a uzávěrem odolným proti otevření dětmi.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech. Minimální množství aktivních látek je dáno podnikovou normou PND 50-2135-06.
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
Množství obsažených těkavých organických látek nebo rozpouštědel (ve smyslu zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)
v přípravku je méně než 3% hmotnostní.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : -16 DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 21/22
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R 22
Zdraví škodlivý při požití
R 34
Způsobuje poleptání.
R 36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy.
R 50/53
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 51/53
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 57
Toxický pro včely
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující) a dále
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami
první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).
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16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870 bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné legislativy
(zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize č.1 dne 1.3.2006 na základě změny složení přípravku (flufenoxuron) – úpravy bodů 2,7,9,15,16 a změny zařazení v bodu 14 (informace pro přepravu přípravku). Revize č.2 dne
10.11.2006-odstranění nepřesností v bodu 6.3 a 8.1. Revize č.3 dne 1.12.2006 zahrnuje upřesnění obsahu složek a údajů
požadovaných dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší (obsah těkavých organických látek) a z toho vyplývající změny
v kapitolách 2,9,16. Revize č.4 dne 24.1.2007 - úprava nepřesností v textu – S-věty.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
BOCHEMIT QB
Další názvy přípravku:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

Přípravek je určen k preventivní dlouhodobé ochraně dřeva a zdiva v interiéru
i exteriéru staveb proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a
plísním.
Jedná se o fungicidní a insekticidní koncentrát ředitelný vodou.
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
2.1. Obecný popis přípravku : BOCHEMIT QB obsahuje jako účinné složky alkylbenzyldimethylamonium chlorid a
kyselinu boritou, dále pomocné látky a vodu. Vyrábí se v různých barevných modifikacích.
2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky
Název složky
Obsah (%)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
R-věty
alkylbenzyldimethyl-amonium
20
68424-85-1
270-325-2
C, Xn, N; R21/22-34-50
chlorid
Monoethanolamin
< 9,5
141-43-5
205-483-3
C,Xn; R20/21/22-34
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
C, Xn; N.
R 21/22-34-50
Bochemit QB je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., – žíravý, zdraví škodlivý a nebezpečný pro
životní prostředí.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek způsobuje poleptání a zároveň je zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
Přípravek je toxický pro vodní organismy. Závadná látka pro vodní zdroje.
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky domácí chemie.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
3.5. Další informace : Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s kůží, pitnou
vodou, potravinami, krmivy a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
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4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : prášek, sníh, vodní tříšť, hasivo nutno dále přizpůsobit látce hořící v okolí
5.2 Nevhodná hasiva : přímý proud vody
5.3 Zvláštní nebezpečí : přípravek je v koncentrovaném stavu žíravina, může způsobit poleptání
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány (zajištění záchytu, popř. a naředění přípravku vodou).
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Úkapy a úniky přípravku nechat nasáknout do buničiny; v případě rozlití velkého množství nechat přípravek nasáknout
do vhodného absorpčního materiálu (např. speciální sorbenty pro záchyt agresivních látek, popř. univerzální sorbenty),
které se uloží do zvláštní uzavíratelné nádoby. Zajistit místo úniku proti vniknutí přípravku do vod a do kanalizace. Při
úniku do kanalizace nebo do vodního toku postupovat v souladu s podmínkami havarijních plánů, přípravek je nutno
dostatečně naředit.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Při zacházení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s přípravky žíravými a používat předepsané osobní
ochranné prostředky. Dále je nutno zabezpečit přípravek proti možné manipulaci nepovolanými osobami a zajistit dobré
odvětrávání pracovních prostorů. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Při manipulaci a skladování je dále nutno
dodržet podmínky manipulace v pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s tímto
přípravkem. Pravidla musí být projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví a dostupná zaměstnancům na pracovišti.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, odděleně od pitné vody, potravin, nápojů a krmiv; neskladovat na
přímém slunečním světle. Teplota skladování: -15 až +30 oC. Skladovací prostory je nutno zabezpečit proti vniknutí
nepovolaných osob, dále je nutno zajistit prostředky pro asanaci prostředí (např. speciální sorbenty na záchyt
agresivních materiálů, popř. univerzální sorbenty) a prostředky pro poskytnutí předlékařské první pomoci (pitná voda).
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 25.8.2004

Datum revize: 24.1.2007

Název výrobku:

Strana: 3 ze 6

BOCHEMIT QB

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek – BOCHEMIT QB nejsou přímo stanoveny v NV č. 178/2001 Sb., v platném znění.
Ze složek přípravku jsou stanoveny kontrolní parametry pouze pro monoethanolamin :
Látka
CAS
Přípustný expoziční
NPK-P (mg/m3)
Faktor přepočtu
3
limit PEL (mg/m )
na ppm
141-43-5
5
10
0,400
Monoethanolamin
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Během práce s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit a dodržovat
běžné podmínky hygieny práce. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a
seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný
pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou
a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
zajistit dostatečné větrání prostor, popř. použít ochranu dýchacích cest s filtrem proti
Ochrana dýchacích cest:
aerosolům.
Ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv, pracovní obuv (uzavřená)
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:
Další informace:

Kapalné
podle barevné modifikace výrobku – (bezbarvý až nažloutlý, zelený,
hnědý, žlutý)
slabě aromatický
8,0 – 9,0
(10%-ní vodný roztok)
--101
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný 9

Nevykazuje oxidační vlastnosti
--1 080 – 1 100 kg/m3
neomezeně mísitelný
-----údaje požadované zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší, resp. vyhl.
č.355/2002 Sb., v platném znění

Charakteristika
Obsah těkavých organických látek vyjádřený hmotnostním zlomkem
Obsah celkového organického uhlíku

Jednotka
kg/kg produktu
kg/kg produktu

0,095
0,167
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10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, významné změny teplot skladování, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření.
10.3 Materiály, které nelze použít
Silná oxidační činidla, koncentrované kyseliny.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxidy uhlíku, oxidy dusíku
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - může podráždit dýchací ústrojí
Stykem s kůží – žíravé účinky na pokožku,
Stykem s očima – nebezpečí poškození zraku, dráždivé účinky na sliznice a pokožku
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):

3 950 mg/kg
----

Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna
Senzibilizace : Nezjištěna.
Karcinogenita : Nezjištěna
Mutagenita : Nezjištěna
Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna
Další údaje
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
6,8 (Poecilia reticulata)
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
0,15
0,5
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
12.2 Mobilita
Koncentrovaný i zředěný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy.
12.3 Persistence a rozložitelnost
složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – žíravost (H8), zdravotní škodlivost
(H5), ekotoxicita (H14). Nutné použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a
shromažďování odpadů proti únikům odpadu do prostředí.
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13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky. Větší množství přípravku a
nebo nezpracovatelný přípravek: označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti,
popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako
nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 03 02 Odpady z impregnace dřeva
03 02 05*

Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

Podskupina : 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad
16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 9
Číslo UN: 3082
Kemlerův kód : 90
Obalová skupina III
Název : látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j. n. (benzalkonium chlorid, roztok)
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 9
Poznámka: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR: --14.3. Námořní přeprava
IMDG: --14.4. Letecká přeprava
ICAO/IATA: --14.5. Další údaje: --15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
BOCHEMIT QB
Obsahuje : alkylbenzyldimetylamonium chlorid, ethanolamin

Žíravý
R-věty:

S-věty:

Nebezpečný pro životní prostředí

R 21/22 : Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R 34 : Způsobuje poleptání.
R 50 : Vysoce toxický pro vodní organismy.
S 2:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
S 45:
V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).
S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz.speciální pokyny nebo bezpečnostní list.

Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu
Další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb., zákon o biocidech, v platném znění zákona (obsah účinných látek)
Hmotnost

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 25.8.2004
Název výrobku:

Datum revize: 24.1.2007

Strana: 6 ze 6

BOCHEMIT QB

Obaly určené k prodeji spotřebiteli jsou vybaveny hmatatelnou výstrahou pro nevidomé a uzávěrem odolným proti
otevření dětmi.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech. Minimální množství aktivních látek je dáno podnikovou normou PND 50-162-91.
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : -16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy.
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující) a dále
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami
první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870 bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné
legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.), datum revize 16.4.2004.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : první vydání dne 25.8.2004, revize č.1 dne 22.9.2005 na základě změny
klasifikace složky přípravku (monoethanolamin, kyselina boritá) – úpravy bodů 2,15,16, revize č. 2 dne 22.12.2005 –
změna zařazení v bodu 14 (pokyny pro přepravu). Revize č.3 dne 1.12.2006 - upřesnění obsahu složek a údajů
požadovaných dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší (obsah těkavých organických látek) a z toho vyplývající změny
v kapitolách 2,9,16. . Revize č.4 dne 24.1.2007 - úprava nepřesností v textu – S-věty.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
BOCHEMIT QB HOBBY
Další názvy přípravku:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

Přípravek je určen k preventivní dlouhodobé ochraně dřeva a zdiva v interiéru
i exteriéru staveb proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a
plísním.
Jedná se o fungicidní a insekticidní koncentrát ředitelný vodou.
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
2.1. Obecný popis přípravku : BOCHEMIT QB HOBBY obsahuje jako účinné složky alkylbenzyldimethylamonium
chlorid a kyselinu boritou, pomocné látky a vodu. Vyrábí se v různých barevných modifikacích.
2.2. Přípravek obsahuje nebezpečné složky
Název složky
Obsah (%)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
R-věty
alkylbenzyldimethyl-amonium
9,5
68424-85-1
270-325-2
C,Xn,N; R21/22-34-50
chlorid
Monoethanolamin
< 4,5
141-43-5
205-483-3
C,Xn; 20/21/22-34
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
Xi
R 36/38
Bochemit QB HOBBY je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., – přípravek dráždivý.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek dráždí oči a kůži. Přípravek je závadný pro vodní organismy a pro vodní zdroje.
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky domácí chemie.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
3.5. Další informace : Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s kůží, pitnou
vodou, potravinami, krmivy a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
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4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : prášek, sníh, vodní tříšť, hasivo nutno dále přizpůsobit látce hořící v okolí
5.2 Nevhodná hasiva : přímý proud vody
5.3 Zvláštní nebezpečí : -5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány (zajištění záchytu, popř. a naředění přípravku vodou).
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Úkapy a úniky přípravku nechat nasáknout do buničiny; v případě rozlití velkého množství nechat přípravek nasáknout
do vhodného absorpčního materiálu (např. speciální sorbenty pro záchyt agresivních látek, popř. univerzální sorbenty),
které se uloží do zvláštní uzavíratelné nádoby. Zajistit místo úniku proti vniknutí přípravku do vod a do kanalizace. Při
úniku do kanalizace nebo do vodního toku postupovat v souladu s podmínkami havarijních plánů, přípravek je nutno
dostatečně naředit.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
Při zacházení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s přípravkem a používat předepsané osobní ochranné
prostředky. Dále je nutno zabezpečit přípravek proti možné manipulaci nepovolanými osobami a zajistit dobré
odvětrávání pracovních prostorů. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních dobře uzavřených obalech, odděleně od pitné vody, potravin, nápojů a krmiv; neskladovat na
přímém slunečním světle. Teplota skladování: -15 až +30 oC. Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek – BOCHEMIT QB HOBBY nejsou přímo stanoveny v NV č. 178/2001 Sb.,
v platném znění. Ze složek přípravku jsou stanoveny kontrolní parametry pouze pro monoethanolamin :
Faktor přepočtu
Látka
CAS
Přípustný expoziční
NPK-P (mg/m3)
3
na ppm
limit PEL (mg/m )
141-43-5
5
10
0,400
Monoethanolamin

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 25.8.2004
Název výrobku:

Datum revize:

1.12.2006

Strana 3 z 5

BOCHEMIT QB HOBBY

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nejsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Během práce s přípravkem nejíst, nepít a nekouřit a dodržovat
běžné podmínky hygieny práce. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a
seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný
pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou
a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
zajistit dostatečné větrání prostor, popř. použít ochranu dýchacích cest s filtrem proti
Ochrana dýchacích cest:
aerosolům.
Ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv, pracovní obuv (uzavřená)
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:

Kapalné
podle barevné modifikace výrobku – (bezbarvý až nažloutlý,
zelený, hnědý)
slabě aromatický
8,0 – 9,0
--101
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný

Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní/dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Nevykazuje oxidační vlastnosti
Tenze par (při 20°C):
--Hustota (při 20°C):
1 040 – 1 060 kg/m3
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
neomezeně mísitelný
v tucích (včetně specifikace oleje):
-Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
-Viskozita:
-Hustota par:
-Rychlost odpařování:
-Další informace:
údaje požadované zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší, resp. vyhl.
č.355/2002 Sb., v platném znění
Charakteristika
Obsah těkavých organických látek vyjádřený hmotnostním zlomkem
Obsah celkového organického uhlíku

Jednotka
kg/kg produktu
kg/kg produktu

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, významné změny teplot skladování, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření.
10.3 Materiály, které nelze použít
Silná oxidační činidla, koncentrované kyseliny.

0,045
0,083

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 25.8.2004
Název výrobku:

Datum revize:

1.12.2006

Strana 4 z 5

BOCHEMIT QB HOBBY

10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxidy uhlíku, oxidy dusíku
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - může podráždit dýchací ústrojí
Stykem s kůží – dráždivé účinky na pokožku,
Stykem s očima – dráždivé účinky na oči, nebezpečí poškození zraku,
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita : LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1) - více než 5 000 mg/kg
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna Senzibilizace : Nezjištěna. Karcinogenita : Nezjištěna
Mutagenita : Nezjištěna Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1

Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí : nestanovena

12.2

Mobilita : Koncentrovaný i zředěný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní
organismy.

12.3

Persistence a rozložitelnost : Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí.

12.4

Bioakumulační potenciál :Nebyl stanoven.

12.5

Další nepříznivé účinky : Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – dráždivost (H4), schopnost
uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné použití předepsaných
ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky. Větší množství přípravku a
nebo nezpracovatelný přípravek: označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti,
popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako
nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění. Návrh zařazení odpadu : Podskupina 03 02 Odpady z impregnace dřeva
03 02 05*
Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
Podskupina : 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad
16 03 05*
Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 9
Číslo UN: 3082
Kemlerův kód : 90
Název : látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j. n. benzalkonium chlorid, roztok
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 9
Poznámka: --ADN/ADNR: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
14.3. Námořní přeprava
IMDG: --14.4. Letecká přeprava
ICAO/IATA: --14.5. Další údaje: ---

Obalová skupina III
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15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění):
BOCHEMIT QB HOBBY
Obsahuje : Alkylbenzyldimetylamonium chlorid

Dráždivý
R-věty: R 36/38 : Dráždí oči a kůži.
S-věty: S 2:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 46:
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu
Další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb., zákon o biocidech, v platném znění zákona (obsah účinných látek)
Hmotnost
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech. Minimální množství aktivních látek je dáno podnikovou normou PND 50-120-99.
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : -16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy.
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující) a dále
musí být seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami první
předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o. Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870 bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní
aplikaci. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli jednotlivých složek
přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné legislativy (zákon č.
157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.), datum revize 16.2.2004. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění
bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize č. 1 – změna klasifikace vstupní suroviny (monoethanolaminu a
kyseliny borité – vyhl. č. 369/2005 Sb.) a z toho vyplývající změny v kapitolách 2,16, revize č.2 dne 1.12.2006
upřesnění obsahu složek a údajů požadovaných dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší (obsah těkavých organických
látek) a z toho vyplývající změny v kapitolách 2,9,16.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Identifikace přípravku

COOPEX DÝMOVNICE

Další názvy látky:

Maxi Smoke Generator

1.2 Použití přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce / distributora

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266101847
+33472852525

Toxikologické informační středisko
2.

224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Chemický název:

3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (permethrin)

Obsah v (%):

13,5

Číslo CAS:

52645-53-1

Číslo EC (EINECS):

258-067-9

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn, N

R-věty:

20/22-43- 50/53

Chemický název:

chlorečnan draselný

Obsah v (%):

15 %

Číslo CAS:

811-04-9

Číslo EC (EINECS):

223-289-7

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

O, Xn, N

R-věty:

9 -20/22 -51/53

- Coopex dýmovnice -
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Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

N nebezpečný pro životní prostředí

Xn zdraví škodlivý

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Škodlivý při požití .Po zapálení se uvolňuje kouř obsahující insekticid permethrin..
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
4.2 Při nadýchání:
Opusťte zamořený prostor. Zůstaňte v klidu a teple. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.3 Při styku s kůží:
Odstraňte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Jestliže podráždění přetrvává,
vyhledejte lékařské ošetření.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou, nic nejezte a nepijte, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte ihned lékařskou
pomoc.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
pěnové a práškové hasicí přístroje, voda , písek, CO2
5.2 Nevhodná hasiva:
Vodní proud.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru vzniká kouř obsahující insekticid permethrin.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.

- Coopex dýmovnice -
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5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte dýmovnice z místa požáru do místa mimo horko a plameny a ochlazujte je
vodou. Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř
vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Vyvarujte se přímého kontaktu
s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabraňte proniknutí rozsypaného obsahu dýmovnic do vody, půdy a kanalizace.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Smeťte obsah do plastového kontejneru (HDPE) a zneškodněte spálením ve schválené spalovně.
6.4 Další informace:
Chraňte před možnými zdroji zapálení .
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Pro zacházení s uzavřenými dýmovnicemi nejsou žádné zvláštní požadavky. Při práci nejezte, nekuřte a
nepijte. Po práci si umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, tmavých, uzamykatelných a dobře
větraných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních
látek a jejich obalů..Chraňte přípravek před možnými zdroji zapálení..
8.

Omezování expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry:nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

8.2 Omezování expozice pracovníků
Během práce nejíst, nepít, nekouřit. Odstranit okamžitě potřísněný oděv. Umýt obličej a ruce před jídlem
a po skončení práce.
8.3 Osobní ochranné prostředky při aplikaci dýmovnic:
Ochrana dýchacích orgánů:

Respirátor RU 20 s A vložkou

Ochrana očí:

Ochranné brýle

Ochrana rukou:

Gumové rukavice

Ochrana kůže:

Pracovní oděv, kožená pracovní obuv

- Coopex dýmovnice -
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Další údaje:

9.

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku
skupenství (při 20°C):

prášek

barva:

šedivá

zápach (vůně):

Bez zápachu

hodnota pH (při 0oC):

Neuvažuje se
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teplota (rozmezí teplot) tání (0şC): Neuvažuje se
teplota (rozmezí teplot) varu
(0şC):

Neuvažuje se

bod vzplanutí (şC):

>130 °C

hořlavost:

Hořlavý

samozápalnost:

10.

meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):

Není stanovena

oxidační vlastnosti:

nestanoveny

tenze par (při °C):

Neuvažuje se

hustota (při °C):

1,05

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Ve vodě nerozpustný.

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:

LogP ´= 5,95 (permethrin)

další údaje:

Obsahuje hořlavou pevnou látku

.

Informace o stabilitě a reaktivitě
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky, pokojová teplota

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se
výrobek nesmí dostat do styku:

Silné kyseliny

nebezpečné rozkladné produkty:

Při hoření se uvolňuje insekticid permethrin

další údaje
11.

Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1) - v sezamovém oleji:
-1

(LD50), orálně, potkan (mg.kg ) - v PEG 200:
- Coopex dýmovnice -
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>2000

-1

(LD50), dermálně, králík (mg.kg ):
(LD50), inhalačně, potkan (mg.kg-1):

>4,2

Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:

Může vyvolat

Karcinogenita permethrin:

Neprokázána

Mutagenita:permethrin

Neprokázána

Toxicita pro reprodukci
permethrin:

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Může se objevit pálení pokožky, očí a sliznic, které přetrvává
několik hodin, max. 24.

Provedení zkoušek na zvířatech:

Provedeny

Další údaje:

Dráždí oči (králík).

12.

Ekologické informace:údaje platí pro účinnou látku permethrin

12.1

Ekotoxicita
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):

0,0076

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

0,00017

IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):

0,5

12.2

Mobilita

12.3

Persistence a rozložitelnost

DT 50 <28 dní v půdě, ve vodě 6-24 hod

12.4

Bioakumulační potenciál

BCF 500

12.5

Další nepříznivé účinky

Toxický pro včely

13. Pokyny pro odstraňování přípravku:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení uloží na schválené skládce nebezpečných odpadů.
Další údaje:
14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
Není nebezpečný pro
transport

Výstražná tabule:

90

Poznámka:

Pevná látka nebezpečná pro životní prostředí (permethrin).

Námořní přeprava:
- Coopex dýmovnice -
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Typ obalu: III.

IMDG:

P

Látka znečišťující moře:

Pevná látka nebezpečná pro životní prostředí (permethrin).

Letecká přeprava:
Třída:

9

Technický název:

Číslo UN

3077

Typ obalu

III.

Pevná látka nebezpečná pro životní prostředí (permethrin).

15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

N nebezpečný pro životní prostředí

Xn zdraví škodlivý

R věty:
22 Zdraví škodlivý při požití.
36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.
43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
S věty
23 Nevdechujte aerosoly.
24 Zabraňte kontaktu s pokožkou.
37 Noste vhodné rukavice.
42 Při aplikaci používejte Respirátor RU 20 s A vložkou,
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.

16. Další informace
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Seznam R vět citovaných v bodě 2:
R9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.
20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Chemický název látky/obchodní
název přípravku
Další názvy látky:

CRACKDOWN RAPIDE
Crackdown Rapide 20978 20x0,25l GB,
Deltamethrin + S-bioallethrin EW 25+20 g/l. D137.

1.2 Použití přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce /
dovozce/distributora

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, rue Jean-Marie Leclair, F-69009 LYON,FRANCIE 1.
distributor– Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Identifikační číslo:

00565474

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266 101 847
+33472852525

Tox. Informační středisko
2.

224 919 293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
1/ S-bioallethrin
Chemický název:

(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R, 3R)-2,2-dimethyl-3(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate

Obsah v (%):

2,1 %

Číslo CAS:

028434-00-6

Číslo EC (EINECS):

249-013-5

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn, N

R-věty:

20/22 ,50/53 .

2/ deltamethrin
Chemický název:

[S]-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimethylcyclopropane carboxylate

Obsah v (%):

2,5 %

Číslo CAS:

052918-63-5

Číslo EC (EINECS):

258-256-6

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

T, N

R-věty:

23/25 .
50/53

- Crackdown Rapide -

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 03/07/04
Datum revize: 05/01/07

CrackDown Rapide

Strana 2 (celkem 8)

3/ ropný destilát

3.

Chemický název:

Destiláty (ropa), lehké, kerosin (C9 – C16)

Obsah v (%):

2,49

Číslo CAS

64742-47-8

Číslo EC (EINECS

265-149-8

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn

R-věty

R65, 66

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Působení přípravku může vyvolat poruchy citlivosti kůže a očí, které zpravidla do 24 hodin odezní.
Mohou se vyskytnout závratě, bolení hlavy, zvracení, netečnost, žaludeční nevolnost, bolesti břicha.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Nebezpečný pro vodní organismy. Pro ryby toxický.
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:
4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Léčba příznaků: Na zasaženou pokožku aplikujte krém s vitaminem E. Při zasažení
očí aplikujte anestetické kapky (např. 1% amethocaine hydrochlorid - oční kapky). Podejte analgetika dle
potřeby; proveďte monitorování dýchání a činnosti srdce. Zkontrolujte plicní otok v případě, že došlo
ke vdechnutí látky. K odstranění škodlivin z těla proveďte dialýzu, výměnu krve, protikřečová terapie –
diazepan; kontraindikace – adrenergické sloučeniny, atropin; regenerace – spontánní
4.2 Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. Ponechejte postiženého v klidu a teple. Vyhledejte lékařské ošetření.
4.3 Při styku s kůží:
Opatrně odstraňte potřísněný oděv a obuv, důkladně omyjte zasažená místa mýdlem a vodou. Vyhledejte
lékařské ošetření pokud dráždění přetrvává.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
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4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Nic nejezte a nepijte. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Pokyny pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
Voda pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru vznikají dráždivé a toxické plyny.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru do místa mimo horko a plameny a ochlazujte je
vodou. Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř
vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Vyvarujte se přímého kontaktu
s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Vylitý přípravek nechejte vsáknout do materiálu, který váže tekutiny (písek, cement, vápno). Po vsáknutí
přípravku smeťte do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Vybavte skladovací prostor zařízením pro odsávání výparů. Umístěte v blízkosti zdroj vody pro mytí a
výplach očí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla
vodou a mýdlem. Všechno oblečení vyperte po každé manipulaci s přípravkem.
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7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, tmavých a dobře větraných skladech.
Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů.
Přípravek nesmí zmrznout.
8.

Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:
8.2 Kontrolní parametry:
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
Průměrná

8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:

respirátor s vložkou typu A.

Ochrana očí:

ochranný obličejový štít ŠP 15 nebo D1

Ochrana rukou:

Gumové rukavice

Ochrana kůže:

ochranný pracovní oděv a boty

8.4 Další údaje:
Pracujte s přípravkem jen v dobře větraném prostoru.
9.

Fyzikální a chemické vlastnosti
skupenství (při 20°C):

Tekuté

barva:

světle šedo-bílá, neprůhledná

zápach (vůně):
hodnota pH (při 0oC):

<6

teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):
teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):
bod vzplanutí (şC):

> 100°C

hořlavost:
samozápalnost:horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):

7% v/v (solvent)
0,8% v/v (solvent)

meze výbušnosti:
oxidační vlastnosti:
tenze par (při 20°C):

0,3 hPa

hustota (při °C):

1,01 až 1,03 při 20°C

- Crackdown Rapide -
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Mísitelný

rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: Deltamethrin: Log Pow = 4,6
Esbiol: Log Pow = 5,0
další údaje:
10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek stabilní:

běžné skladovací podmínky, pokojová teplota

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení, teploty pod bodem
mrazu, přímé sluneční záření

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:
další údaje
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):

> 5000 mg/kg
-1

(LD50), dermálně, potkan nebo králík (mg.kg ):

> 5000 mg/kg

(LD50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg ): 4,7 mg/l (4 hod.)
-1

(LD50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Níže uvedené informace se vztahují k účinné látce (Deltamethrin)
Subchronická – chronická toxicita:

není mutagenní, teratogenní ani karcinogenní;
NOEL = 1 mg/kg tělesné hmotnosti /den

Senzibilizace:

nebyla pozorována (prase)

Karcinogenita:

není karcinogenní

Mutagenita:

nemá mutagenní účinky

Toxicita pro reprodukci:

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Na pokožce obličeje se dočasně může vyskytnout pálení nebo
bodání, které nejdéle do 24 hodin odezní.

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:

dráždivost očí (králík): mírně dráždivý

12. Ekologické informace:
Akutní toxicita účinných látek pro vodní organismy
Deltamethrin
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):
- Crackdown Rapide -

0,00091 mg/l (pstruh)

BEZPEČNOSTNÍ LIST
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EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):

0,00056 mg/l

IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):

> 9,1 mg/l

Strana 6 (celkem 8)

Esbiol
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):

0,0105 mg/l (pstruh)

EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):

0,016 mg/l

Rozložitelnost:

Deltamethrin - DT50 ve většině půd mezi 4 až 9 dny. Zamezte
proniknutí přípravku do kanalizace a vodních toků.

Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:
13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve schválené spalovně vybavené
dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení uloží na vyhrazené skládce,
případně se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro zbytky přípravku. Oplachové vody se použijí
na přípravu postřikové kapaliny.
Další údaje:
14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Třída:

Výstražná tabule:

90

Poznámka:

Kód nebezpečnosti 90

9

Číslice / písmeno:

11°c)

Číslo UN:

3082

Číslo / písmeno:

11°c)

Kategorie:

III, strana 9028

Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

9

Námořní přeprava:
Třída:

9

Číslo UN:

Typ obalu:III

IMDG:
Látka znečišťující moře:

(S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibroovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC); Esbioallethrine

Technický název:

deltamethrin; Esbiol

- Crackdown Rapide -
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Letecká přeprava:
Třída:

9

Číslo UN:

3082

Typ obalu:III

ICAO / IATA:
Technický název:

Crackdown Rapide

Poznámky:
Další údaje:

15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
.

Výstražný symbol nebezpečnosti:
R věty:
51-53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
S věty:
S23 Nevdechujte aerosol.
S42 Při postřiku použijte respirátor s A vložkou.
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

16. Další informace

- Crackdown Rapide -
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Seznam R vět citovaných v bodě 2:
20/22 – Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
23/25 – Toxický při vdechování a při požití.
50/53 – Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
R65 Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.

- Crackdown Rapide -
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
DESAM EXTRA
Další názvy látky:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:

1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

DESAM EXTRA se používá pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech
omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství, veterinární
praxi, komunální hygieně apod.
Biocidní přípravek, spektrum účinnosti - biocibaktericidní, fungicidní
(mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby). Virucidníí účinnost proti
živočišným virům (rotaviry, leporipoxviry) HBV, HIV. Účinnost proti
mykobakteriím vč. TBC
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
DESAM Extra je dezinfekční a mycí přípravek obsahující jako účinné látky kvartérní amoniové soli, dále kationtové a
neiontové povrchově aktivní látky, stabilizátory, pomocné látky, vůně a vodu. Výrobek obsahuje tyto látky,
klasifikované jako nebezpečné:
Název složky
N,N-Bis(3-aminopropyl) dodecylamin
Alkylbenzyldimethyl-amonium chlorid
didecyldimethyl-amonium chlorid
Kokospropylendiaminguanidinacetát

ethoxylované alkoholy C12-C15

Obsah (%)

Číslo CAS

Číslo ES

< 10
<5
< 10
< 10
≤5

2372-82-9
68424-85-1
7173-51-5
85681-60-3
68131-39-5

219-145-8
270-325-2
230-525-2
288-198-7
500-195-7

Klasifikace
R-věty
Xn, C, N; 22-35-50
Xn, C, N; 21/22-34-50
Xn, C; 22-34
Xn,C,N; 22-34-50
Xi;N; 41-50

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
Xn, C
R 22-34
DESAM EXTRA je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., – přípravek žíravý a zdraví škodlivý.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek vykazuje žíravé účinky – způsobuje poleptání a je zároveň zdraví škodlivý při požití. Jedná se o látku
závadnou pro vodní prostředí (dezinfekční účinky – působení na vodní faunu floru).
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
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4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu ( zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje : Účinkuje leptavě na oči,sliznice i kůži.Léčba je symptomatická,podle rozsahu poleptání. Při zvracení
je nebezpečí udušení pěnou, která se vytváří z obsažených tenzidů.
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : přizpůsobit požáru v okolí, přípravek samotný je nehořlavý.
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou známa, při použití vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí
5.3 Zvláštní nebezpečí : při požáru vznikají oxid uhelnatý, oxid uhličitý a nitrózní plyny
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru a zajistit odpovídající odsávání nebo odvětrávání prostor.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Rozlitý přípravek nechat nasáknout do vhodného sorpčního prostředku (např. univerzální sorpční materiály, sorpční
materiály pro záchyt agresivních látek, menší úniky – buničina) a uložit do označené uzavíratelné nádoby, zamezit
průnikům do kanalizace a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky a zabraňovat nadbytečné kontaminaci pracovníků přípravkem. Zamezit kontaktu s jinými
látkami, především kyselého charakteru. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Při manipulaci a skladování je dále nutno
dodržet podmínky manipulace v pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s tímto
přípravkem. Pravidla musí být projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví a dostupná zaměstnancům na pracovišti.
Plochy a předměty, které byly ošetřeny Desamem Extra a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně
(několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
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Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování : -10 až +30°C.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek a pro jednotlivé složky nejsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb., v platném znění.
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny (vyhl. č.
432/2003 Sb).
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Dodržení podmínek manipulace a skladování; zajistit účinné větrání. Zamezit kontaminaci pracovníků přípravkem a
pracovními roztoky a zamezit kontaktu pokožky a sliznic s přípravkem a s pracovními roztoky, při práci dodržujte běžné
podmínky hygieny práce, po práci důkladně umýt ruce. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní
ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního
prostředí. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání
Ochrana dýchacích cest:
prostor.
Ochranné brýle nebo obličejový štít (při práci se zředěnými pracovními roztoky není
Ochrana očí:
nezbytné)
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:

Kapalné
Světle nažloutlá
Slabě po čpavku
Cca 9-11
Nestanovena
Nestanovena
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný

Nestanoveny
nestanovena
980 – 1000 kg/m3
Mísitelný
------

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajištění proti působení
sálavého tepla a intenzivního slunečního záření).
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10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení kyselin, působení silných oxidačních nebo
redukčních činidel.
10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny, silná oxidující činidla, redukční činidla.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxid uhelnatý, oxidy dusíku.
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechování dráždí dýchací ústrojí, nebezpečí perforace nosní přepážky, při dlouhodobém působení
nebezpečí vzniku edému plic
Stykem s kůží – leptavé účinky na pokožku, vznik popálenin
Stykem s očima – nebezpečí nevratného poškození zraku, zarudnutí očních víček, podráždění očí
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu (žíravé účinky a zároveň zdraví
škodlivé působení přípravku)
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
Pro přípravek nejsou toxikologické údaje k dispozici. Pro jednotlivé složky :
Didecyldimethylamoniumchlorid:
LD50 , orálně, potkan (různí autoři)
84, 445, 645 mg.kg-1
LD50, orálně, myš
268 mg.kg-1
LD50, dermálně, druh neuveden
> 2600 mg.kg-1
Alkyl(C8-18)(benzyl)dimethylamonium chlorid (Benzalkonium chlorid)
LD50 , orálně, potkan (různí autoři nebo různí výrobci)
240, 300, 400, 500 mg.kg-1
LD50, orálně, myš
150 mg.kg-1
LD50, dermálně, potkan (různí autoři nebo různé látky)
1420,1560 mg.kg-1
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna
Karcinogenita : Nezjištěna

Senzibilizace : Nezjištěna.

Mutagenita : Nezjištěna

Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna

Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
Nezjištěna
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
Nezjištěna
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
Nezjištěna
12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy (dezinfekční účinky).
Mobilní zejména ve vodním prostředí.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí. Použité tenzidy jsou více než z 90% odbouratelné.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením
tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – žíravost (H8), zdravotní škodlivost
(H5), schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné použití
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předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do
prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s
oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro
sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 05*Organické odpady
obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení znečištěného obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 9
Číslo UN: 3082
Kemlerův kód : 90
Obalová skupina III
Název : látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n. (směs : alkylbenzyldimethylamonium chlorid,
didecyldimethylamonium chlorid)
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 9 Poznámka: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR: --14.3. Námořní přeprava
IMDG: --ICAO/IATA: --14.4. Letecká přeprava
14.5. Další údaje: --15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
DESAM EXTRA
Obsahuje: didecyldimetylamonium chlorid, N,N-bis(3–aminopropyl)dodecylamin,kokospropylendiaminguanidin acetát

Žíravý
R-věty: R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
S-věty: S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno
ukažte toto označení.)
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení; okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení.
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb.,
o biocidech, v platném znění zákona a Nařízením EU č. 648/2004 o detergentech.
Hmotnost
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
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15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : Nařízení č. 648/2004 o detergentech
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 21/22
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
R 35
Způsobuje těžké poleptání
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující) a dále
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami
první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
Přípravek je určen pro specializované užití, není určen pro prodej spotřebiteli (maloobchod).
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870 bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné
legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : první vydání dne 9.9.2004, revize č. 1 ze dne 22.12.2005 zahrnuje
změnu v bodu 14 : informace o přepravě a dále dílčí změny v bodu 15 s odkazy na platnost Nařízení EU č. 648/2004 o
detergentech a změny formální úpravy bezpečnostního listu.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
DESAM GK
Další názvy látky:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

DESAM GK se používá pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství, veterinární praxi,
komunální hygieně apod.
Biocidní přípravek, spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní ( mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby ), virucidní, tuberkulocidní
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek obsahující jako účinné látky glyoxal, glutardialdehyd a alkyldimethylbenzylamonium chlorid a dále neiontové povrchově aktivní látky. Přípravek obsahuje následující látky klasifikované jako
nebezpečné.
Název složky
Obsah (%)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
R-věty
Ethan-1,2-dion (Glyoxal)
≤ 6,5
107-22-2
203-474-9
Mut.3.kat,Xn,Xi,senzibili
zující; R20-36/38-43-68
Pentandial (Glutaraldehyd)
≤4
111-30-8
203-856-5
T,C,N,senzibilizující;
R23/25-34-42/43-50
Alkyl-dimethyl-benzyl-amonium chlorid
≤ 2,5
68424-85-1
270-325-2
Xn, C; R22-34
ethoxylované alkoholy C12-C15
≤6
68131-39-5
500-195-7
Xi;N; 41-50
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
Xn, Xi, senzibilizující, mutagenní 3.kategorie
R 20/22-37/38-41-42/43-68
DESAM GK je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., – přípravek zdraví škodlivý, dráždivý,
senzibilizující a dále mutagenní 3.kategorie.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Chemický přípravek zdraví škodlivý (zejména při vdechování a při požití), dráždí oči a kůži s nebezpečím vážného
poškození očí, možné nebezpečí nevratných účinků – mutagen 3. kategorie : látky, které mohou u lidí vyvolat obavy
vzhledem k možným mutagenním účinkům. Existuje důkaz z příslušných studií mutagenity, není však dostatečný
k zařazení do kategorie 2, to je mezi látky, na které je nutno pohlížet, jako by byly mutagenní pro člověka. Dále může
vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Jedná se o látku závadnou pro vodní prostředí (dezinfekční účinky – působení na vodní faunu i floru).
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu ( zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje :
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : přizpůsobit požáru v okolí,
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou známa, při použití vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí
5.3 Zvláštní nebezpečí : zdravotní závadnost přípravku
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru a zajistit odpovídající odsávání nebo odvětrávání prostor.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Rozlitý přípravek nechat nasáknout do vhodného sorpčního prostředku (např. univerzální sorpční materiály, sorpční
materiály pro záchyt agresivních látek, menší úniky – buničina) a uložit do označené uzavíratelné nádoby, zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky a zabraňovat nadbytečné kontaminaci pracovníků přípravkem. Zamezit kontaktu s jinými
látkami, především kyselého charakteru. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Plochy a předměty, které byly ošetřeny Desamem a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
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Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování : -10 až +30°C.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek nejsou stanoveny NV č. 178/2001 Sb., v platném znění, pro složky přípravku jsou
stanoveny pro :
Složka
přípustný expoziční limit (PEL)
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P)
Není stanoven
0,8 mg/m3
1,5-pentandial (glutaraldehyd)
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny (vyhl. č.
432/2003 Sb).
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Dodržení podmínek manipulace a skladování; zajistit účinné větrání. Zamezit kontaminaci pracovníků přípravkem a
pracovními roztoky a zamezit kontaktu pokožky a sliznic s přípravkem a s pracovními roztoky, při práci dodržujte běžné
podmínky hygieny práce, po práci důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku,
návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv je možno použít až
po důkladném vyčištění (vyprání).
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání
Ochrana dýchacích cest:
prostor, popř. použít ochranu dýchacích cest s filtrem proti organickým parám
Používat ochranné prostředky pro oči a obličej (ochranné brýle nebo obličejový štít )
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv (uzavřenou), zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním
Ochrana kůže:
krémem
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní/dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par/ Rychlost odpařování:

Kapalné
bezbarvý roztok, v závislostech na podmínkách skladování může
roztok tmavnout (není na závadu použití výrobku)
charakteristický (aldehydy), popřípadě s obsahem vonné kompozice
Není uvedeno
Nestanovena
Nestanovena
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný
Nestanoveny
Nestanovena
Cca 1050 kg/m3
Neomezeně mísitelný
Nestanoven
Nestanoven
Nestanovena
Nestanovena
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10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajištění proti působení
sálavého tepla a intenzivního slunečního záření).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení kyselin, působení silných oxidačních nebo redukčních činidel.
10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny, silná oxidující činidla, redukční činidla.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxid uhelnatý, oxidy dusíku.
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechování dráždí dýchací ústrojí, nebezpečí perforace nosní přepážky, při dlouhodobém působení
nebezpečí vzniku edému plic, při dlouhodobém působení nízkých koncentrací nebezpečí senzibilizace. Zdraví škodlivý
při vdechování (příznaky celkové otravy jako v případě náhodného požití).
Stykem s kůží – dráždivé účinky na pokožku, při dlouhodobém působení nízkých koncentrací nebezpečí senzibilizace
Stykem s očima – nebezpečí nevratného poškození zraku, zarudnutí očních víček, podráždění očí
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, krvavé průjmy. V závislosti na dávce riziko poškození vnitřních orgánů a
při velkých dávkách nebezpečí kómatu.
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita LD50 (orálně, potkan): 4,46 ml/kg
LD50 (dermálně, potkan): >5 ml/kg
Dráždivost: kožní dráždivost (králík) – středně dráždící
oční dráždivost (králík) – silně dráždící dráždí oči a kůži
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna

Senzibilizace : Senzibilizující při vdechování a při styku s kůží.

Karcinogenita : Nezjištěna

Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna

Mutagenita : mutagen 3.kategorie (složka přípravku – glyoxal, je kategorizována jako mutagen 3.kategorie)
Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
Nezjištěna
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
Nezjištěna
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
Nezjištěna
12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy (dezinfekční účinky).
Mobilní zejména ve vodním prostředí, v menší míře také odparem do ovzduší.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí. Použité tenzidy jsou více než z 90% odbouratelné.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjišťována. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 9.9.2004
Název výrobku:

Datum revize: 8.3.2006

Strana: 5 ze 6

DESAM GK

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – dráždivost (H4), zdravotní škodlivost (H5), schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné
použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům
odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s
oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro
sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 05*Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení znečištěného obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsah. zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 9
Číslo UN: 3082
Kemlerův kód : 90
Název : látka ohrožující životní prostředí kapalná, j.n. glutardialdehyd, roztok
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 9
Poznámka: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR: --14.3. Námořní přeprava
IMDG: --ICAO/IATA: --14.4. Letecká přeprava
14.5. Další údaje: ---

Obalová skupina III

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
DESAM GK
Obsahuje účinné látky: glyoxal,, glutardialdehyd, alkyldimetylbenzylamonium chlorid

Zdraví škodlivý
R-věty:

R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R 68
Možné nebezpečí nevratných účinků

S-věty:

S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno ukažte toto označení)
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc, hmotnost.
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Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb.,
o biocidech, v platném znění zákona a Nařízením EU č. 648/2004 o detergentech.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : Nařízení č. 648/2004 o detergentech
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 20
Zdraví škodlivý při vdechování
R 20/22
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 23/25
Toxický při vdechování a při požití
R 34
Způsobuje poleptání.
R 36/38
Dráždí oči a kůži
R 37/38
Dráždí dýchací orgány a kůži.
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 42/43
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy
R 68
Možné nebezpečí nevratných účinků
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
Přípravek je určen pro specializované užití, není určen pro prodej spotřebiteli (maloobchod).
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín
Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870
bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné legislativy
(zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize dne 8.3.2006 z důvodu změn uváděných dodavateli jednotlivých
účinných látek, zahrnutí požadavků nařízení ES č. 648/2004 o detergentech, formální úpravy BL (změna bodů
2,3,15,16),
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
DESAM OX
Další názvy látky:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:

1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

DESAM OX se používá pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech
omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství, veterinární
praxi, komunální hygieně apod.
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku s
mycími účinky. Biocidní přípravek, spektrum účinnosti - biocibaktericidní,
fungicidní (mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby). Virucidní
účinnost proti živočišným virům (rotaviry, leporipoxviry) HBV, HIV.
Účinnost proti mykobakteriím vč. TBC
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
DESAM OX je dezinfekční a mycí přípravek obsahující jako účinné látky peroxid vodíku , kvartérní amoniové soli,
dále kationtové a neiontové povrchově aktivní látky, stabilizátory, pomocné látky, vůně a vodu. Výrobek obsahuje tyto
látky, klasifikované jako nebezpečné:
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
Název složky
Obsah (%)
R-věty
Alkylbenzyldimethyl-amonium chlorid
68424-85-1
270-325-2
Xn, C, N; 21/22-34-50
<4
didecyldimethyl-amonium chlorid
7173-51-5
230-525-2
Xn, C; 22-34
<3
N,N´-1,3-propylenbis-,N.-kokos85681-60-3
288-198-7
Xn,C,N; 22-34-50
<5
alkylderivát, diacetát
peroxid vodíku
10-12
7722-84-1
231-765-0
Xn;Xi; 22-41
(pro koncentraci 8-35%)
ethoxylované alkoholy C12-C15
≤6
68131-39-5
500-195-7
Xi;N; 41-50
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
C
R 34
DESAM OX je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., – přípravek žíravý.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek vykazuje žíravé účinky – způsobuje poleptání. Jedná se o látku závadnou pro vodní prostředí (dezinfekční
účinky – působení na vodní faunu floru).
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu ( zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje : Účinkuje leptavě na oči,sliznice i kůži.Léčba je symptomatická,podle rozsahu poleptání. Při zvracení
je nebezpečí udušení pěnou, která se vytváří z obsažených tenzidů.
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5

Vhodná hasiva: vodní pěna (resp. dle místa požáru)
Nevhodná hasiva: méně vhodná je voda – riziko úniku do kanalizace a prostředí
Zvláštní nebezpečí: při požáru se může účinná látka působením vysoké teploty rozložit a uvolnit kyslík
(podpora hoření).
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
Další údaje: v případě vniknutí do kanalizace nutné dostatečné naředění přípravku vodou. Přípravek není
hořlavina.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru a zajistit odpovídající odsávání nebo odvětrávání prostor.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Rozlitý přípravek nechat nasáknout do vhodného sorpčního prostředku (např. univerzální sorpční materiály, sorpční
materiály pro záchyt agresivních látek, menší úniky – buničina) a uložit do označené uzavíratelné nádoby, zamezit
průnikům do kanalizace a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky a zabraňovat nadbytečné kontaminaci pracovníků přípravkem. Zamezit kontaktu s jinými
látkami, především kyselého charakteru. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Při manipulaci a skladování je dále nutno
dodržet podmínky manipulace v pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s tímto
přípravkem. Pravidla musí být projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví a dostupná zaměstnancům na pracovišti.
Plochy a předměty, které byly ošetřeny přípravkem mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně
(několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou.
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7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování : -10 až +25°C.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek a pro jednotlivé složky nejsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb., v platném znění.
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky jsou stanoveny (vyhl. č.
432/2003 Sb).
Obsažená látka
Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P mg/m3
Přípustný expoziční limit PEL v mg/m3
Peroxid vodíku
1
2
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny (vyhl. č.
432/2003 Sb).
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Dodržení podmínek manipulace a skladování; zajistit účinné větrání. Zamezit kontaminaci pracovníků přípravkem a
pracovními roztoky a zamezit kontaktu pokožky a sliznic s přípravkem a s pracovními roztoky, při práci dodržujte běžné
podmínky hygieny práce, po práci důkladně umýt ruce. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní
ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního
prostředí. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání
Ochrana dýchacích cest:
prostor.
Ochranné brýle nebo obličejový štít (při práci se zředěnými pracovními roztoky není
Ochrana očí:
nezbytné)
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní/dolní mez (%obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Další údaje

Kapalné
Světle nažloutlá
Parfémováno
cca 4,8(koncentrát)
Nestanovena
Nestanovena
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný
Nestanoveno/nestanoveno
Nestanoveny
Nestanovena
1 046 kg/m3
Mísitelný
----přípravek může způsobit odbarvení barviv používaných pro
barvení textilu (bělící účinky)
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10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajištění proti působení
sálavého tepla a intenzivního slunečního záření).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení silně zásadité látky, kovy v práškovém stavu,
působení silných redukčních činidel.
10.3 Materiály, které nelze použít
Redukční činidla, práškové kovy
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxid uhelnatý, oxidy dusíku, kyslík – podpora hoření při rozkladu.
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechování dráždí dýchací ústrojí, nebezpečí perforace nosní přepážky, při dlouhodobém působení
nebezpečí vzniku edému plic
Stykem s kůží – leptavé účinky na pokožku, vznik popálenin
Stykem s očima – nebezpečí nevratného poškození zraku, zarudnutí očních víček, podráždění očí
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu (žíravé účinky a zároveň zdravotně
závadné působení přípravku)
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
Pro přípravek nejsou toxikologické údaje k dispozici. Pro jednotlivé složky :
Didecyldimethylamoniumchlorid:
LD50 , orálně, potkan (různí autoři)
84, 445, 645 mg.kg-1
268 mg.kg-1
LD50, orálně, myš
LD50, dermálně, druh neuveden
> 2600 mg.kg-1
Alkyl(C8-18)(benzyl)dimethylamonium chlorid (Benzalkonium chlorid)
LD50 , orálně, potkan (různí autoři nebo různí výrobci)
240, 300, 400, 500 mg.kg-1
LD50, orálně, myš
150 mg.kg-1
1420,1560 mg.kg-1
LD50, dermálně, potkan (různí autoři nebo různé látky)
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna
Karcinogenita : Nezjištěna

Senzibilizace : Nezjištěna.

Mutagenita : Nezjištěna

Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna

Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí (pro přípravek nestanovena)
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
Nezjištěna
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
Nezjištěna
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
Nezjištěna
12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy (dezinfekční účinky).
Mobilní zejména ve vodním prostředí.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí. Použité tenzidy jsou více než z 90% odbouratelné.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
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12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením
tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – žíravost (H8), schopnost uvolňovat
nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné použití předepsaných ochranných
prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s
oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro
sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 05*Organické odpady
obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení znečištěného obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 5.1
Číslo UN: 2984
Název : peroxid vodíku, vodný roztok
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 5.1
Poznámka: 14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
14.3. Námořní přeprava
14.4. Letecká přeprava
14.5. Další údaje: -

Kemlerův kód : 50
Obalová skupina III

ADN/ADNR: IMDG: ICAO/IATA: -

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
DESAM OX
Obsahuje :
kvarterní amoniové soli : didecyldimetylamonium chlorid, alkyldimetylbenzylamonium chlorid, peroxid
vodíku, kokospropylendiaminguanidin acetát

Žíravý
R-věty: R 34 Způsobuje poleptání.
S-věty: S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno
ukažte toto označení.)
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc, hmotnost.
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Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb.,
o biocidech, v platném znění zákona a Nařízením EU č. 648/2004 o detergentech.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : Nařízení č. 648/2004 o detergentech
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 21/22
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující) a dále
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami
první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
Přípravek je určen pro specializované užití, není určen pro prodej spotřebiteli (maloobchod).
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín
Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870
bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné
legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize dne 8.3.2006 z důvodu změn uváděných dodavateli jednotlivých
účinných látek, změn klasifikace používaných vstupních surovin, zahrnutí požadavků nařízení ES č. 648/2004 o
detergentech, formální úpravy BL (změna bodů 2,3,15,16),
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
DESPREJ
Další názvy látky:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):

Popis funkce látky nebo přípravku:

1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

DESPREJ je dezinfekční alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci
malých ploch a předmětů postřikem. Je vhodný k ošetření obtížně dostupných
míst a k použití všude tam, kde je nutno zajistit rychlý dezinfekční efekt. Je
určen především pro zdravotnická zařízení, veterinární praxi, laboratoře,
kosmetická zařízení a další oblasti.
Dezinfekční prostředek obsahující jako účinné látky etanol, isopropanol a
kvarterní amoniovou sůl. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní (
mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby), virucidní, tuberkulocidní
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
DESPREJ je dezinfekční prostředek obsahující jako účinné látky etanol, isopropanol a kvarterní amoniovou sůl
Název složky
Obsah (%)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
R-věty
ethanol
45
64-17-5
200-578-6
F; R11
isopropanol
30
67-63-0
200-661-7
F, Xi; R11-36-67
didecyldimethyl-amonium chlorid
0,5
7173-51-5
230-525-2
C; Xn; R22-34
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
F, Xi
R 11-36-67
DESPREJ je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., – přípravek vysoce hořlavý a dráždivý.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek dráždí oči. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě (přípravek působí narkoticky). Jedná se o látku
závadnou pro vodní prostředí (dezinfekční účinky – působení na vodní floru a faunu).
3.3 Další možná rizika
Hořlavina I.tř. nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65 0201.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
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4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, při rozsáhlém náhodném zasažení zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit
reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : pěnový nebo sněhový HP,vodní pěna, (resp. hasiva dle místa požáru)
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou známa, méně vhodná je voda a vodní HP (únik přípravku do prostředí)
5.3 Zvláštní nebezpečí : hořlavina I. Třídy nebezpečnosti, riziko vzniku výbušných par.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky, zajistit dostatečnou ventilaci prostor - nepracovat s přípravkem v uzavřeném
prostoru. Dodržovat podmínky požární ochrany.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Při úniku zajistit větrání prostor, uniklý přípravek nechat nasáknout do vhodného nasákavého materiálu (podle uniklého
množství a místa úniku – např. buničina, speciální sorbenty, popř. univerzální sorbenty, uložit do označené nádoby,
zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání (zabránit
hromadění par), používat osobní ochranné prostředky. Zamezit působení tepla, vlivu otevřeného ohně. Zákaz jídla, pití a
kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota
skladování : -20 až +25°C.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek nejsou stanoveny, pro jednotlivé složky přípravku jsou expoziční limity stanoveny
v NV č. 178/2001 Sb., v platném znění.
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Obsažená látka Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P mg/m3
Přípustný expoziční limit PEL v mg/m3
Isopropanol
1 000
500
Ethanol
3 000
1 000
Při expozici isopropanolu se dále významně uplatňuje pronikání látky kůží.
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny (vyhl. č.
432/2003 Sb).
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Při práci omezovat působení výparů přípravku (zajišťovat dostatečnou ventilaci prostor, uzavírat přípravky s kterými se
nepracuje) a dále kontaminaci pracovníků přípravkem. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní
ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního
prostředí. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání
Ochrana dýchacích cest:
prostor. Při vzniku prachu při manipulaci použít respirátor s filtrem proti prachu.
Ochranné brýle nebo obličejový štít při riziku vniknutí koncentrovaného přípravku
Ochrana očí:
do očí
Eliminovat dlouhodobé působení přípravku na nekrytou pokožku
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Samozápalnost
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní /dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:
Další informace:

Kapalné
bezbarvá až mírně nažloutlá
Alkoholický
Nestanovena
Nestanovena
Nestanovena
11
Vysoce hořlavý
nevykazuje (vyšší než 450 st.C)
Nevýbušný
Nestanoveno/nestanoveno
Nevykazuje oxidační vlastnosti
Nestanoveno
843- 868 kg/m3
Rozpustný neomezeně
-----hořlavá kapalina I.tř.nebezpečnosti a teplotní třídy T1

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zamezení působení
přímého slunečního záření).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení vlhkosti a dešťových srážek, působení kyselin,
působení silných oxidačních nebo redukčních činidel.
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10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny, silná oxidující činidla, redukční činidla, soli kovů, organické sloučeniny a lehce zápalné materiály (paliva,
maziva, papír).
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxid uhelnatý, oxid uhličitý
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechování dráždí dýchací ústrojí, narkotické účinky – ospalost, malátnost, příznaky opilosti
Stykem s kůží – odmašťování pokožky při dlouhodobé nebo opakované expozici
Stykem s očima – dráždivé účinky na oči, zarudnutí očních víček, podráždění očí
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, příznaky opilosti
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita (pro přípravek nestanovena)
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna
Karcinogenita : Nezjištěna

-----

Senzibilizace : Nezjištěna.

Mutagenita : Nezjištěna

Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna

Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí (pro přípravek nestanovena)
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
-- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
--- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy (dezinfekční účinky).
Mobilita – únik do ovzduší, únik do vod a půd.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou rozložitelné v prostředí.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením
tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – vysoká hořlavost (H3 A), dráždivost
(H4). Nutné použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti
únikům odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s
oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro
sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
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Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 05* Organické odpady
obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení znečištěného obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 3
Číslo UN: 1987
Název : alkoholy, j. n. roztok: ethanol, isopropanol
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 3
14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
14.3. Námořní přeprava
14.4. Letecká přeprava
14.5. Další údaje: ---

Kemlerův kód : 33
Obalová skupina II
Poznámka: ADN/ADNR: --IMDG: --ICAO/IATA: ---

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
Obsahuje :

DESPREJ
etanol
45 % hm. (450 g/kg)
2-propanol
30 % hm. (300 g/kg)
didecyldimethyl-amonium chlorid (KAS) 0,5 % hm. (5 g/kg)
Xi
F

Dráždivý
R-věty:

S-věty:

(EINECS 200-578-6)
(EINECS 200-661-7)
(EINECS 230-525-2)

Vysoce hořlavý

R 11: Vysoce hořlavý
R 36: Dráždí oči
R 67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S 2 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 7 : Uchovávejte obal těsně uzavřený
S 16 : Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
S 23 : Nevdechujte aerosoly.
S 25 : Zamezte styku s očima
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 46 : Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51 : Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ

Tel. č. +420 596 091 111

Uvedený rozsah S-vět odpovídá přípravku určenému pro spotřebitele. Pro balení, která nejsou určena spotřebiteli může
být množství uváděných S-vět nižší :
S-věty: S 7 : Uchovávejte obal těsně uzavřený
S 16 : Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
S 23 : Nevdechujte aerosoly.
S 25 : Zamezte styku s očima
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování a pokyny poskytnutí první pomoci, pokyny pro bezpečné zneškodnění
biocidního přípravku a jeho obalu
Hmotnost
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15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : -16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 11
Vysoce hořlavý
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
R 36
Dráždí oči
R 67
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín
Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870
bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné
legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : nejsou, první vydání dne 21.7.2005 (předchozí revize se týkaly
bezpečnostních listů vypracovaných v souladu s požadavky vyhl.č. 27/99 Sb. )
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
DIKONIT
Další názvy látky:
dichlorisokyanurát sodný, dihydrát; (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný,
dihydrát; troclosen sodný, dihydrát).
Sumární chemický vzorec :
C3N3O3Cl2Na . 2H2O
Relativní molekulová hmotnost :
256
1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon: Fax:
e-mail :

Dezinfekční přípravek v lékařské, veterinární, potravinářské a všeobecné
praxi.
Dezinfekční přípravek se širokým spektrem účinnosti (baktericidní,
fungicidní, virucidní).
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111 / +420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Látka je klasifikovaná jako nebezpečná.
Název složky
Obsah (%)
Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

min. 99

Číslo CAS

Číslo ES

51580-86-0

220-767-7

Klasifikace
R-věty
Xn, Xi, N;
R 22-31-36/37-50/53

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
Xn, Xi, N.
R 22-31-36/37-50/53
DIKONIT je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., – látka zdraví škodlivá, dráždivá a nebezpečná
pro životní prostředí.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
DIKONIT je zdraví škodlivý při požití, dráždí oči a dýchací orgány. DIKONIT uvolňuje toxický chlor při styku
s kyselinami. Je nebezpečný pro životní prostředí – vysoce toxický pro vodní prostředí (působení aktivního chloru,
zvýšení alkality), může vyvolat dlouhodobé nepříznivé vlivy ve vodním prostředí).
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky domácí chemie, nebo aplikace na plochy znečištěné kyselinami.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu ( zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
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4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit odbornou
lékařskou pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : prášek, sníh, vodní tříšť, hasivo nutno dále přizpůsobit látce hořící v okolí
5.2 Nevhodná hasiva : proud vody
5.3 Zvláštní nebezpečí : při tepelném rozkladu se mohou uvolňovat toxické plyny. Zabraňovat rozviřování prachu.
Podporuje hoření.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány (zajištění neutralizace a naředění přípravku vodou).

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, zamezit inhalaci prachu. Používání osobních
ochranných prostředků, nepracovat s DIKONITEM v uzavřeném prostoru.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného DIKONITU do povrchové,
spodní nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému,
správce vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Při rozsypání smést a uložit do označené uzavíratelné nádoby. Pokud při úniku dojde k rozpuštění DIKONITU ve vodě,
použít sorpční materiály (pro záchyt agresivních látek, popřípadě univerzální sorbenty), zamezit průnikům do kanalizace
a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody. Nasáklý sorpční materiál uložit do
zvláštního uzavíratelného kontejneru pro sběr nebezpečného odpadu.
Další upozornění: při úniku se nesmí přípravek dostat do styku s kyselinami (riziko úniku toxického plynného chloru)

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY /
PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky. Zamezit kontaktu s jinými látkami, především kyselého charakteru. Zabraňovat rozviřování
prachu při manipulaci. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě dezinfekčního přípravku.
Přípravek může způsobit odbarvení barviv používaných pro barvení textilu (bělící účinky)
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle a společně s hořlavými materiály. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv a odděleně
od kyselin a kyselých čistících a mycích přípravků. Teplota skladování : -20 až +30°C. Teplota ve skladu nesmí
přesáhnout 52 °C po dobu 24 hodin. Neskladujte v kovových obalech.
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8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro DIKONIT nejsou přímo stanoveny v NV č. 178/2001 Sb. v platném znění. Při manipulaci
s výrobkem a při aplikaci je nutno dodržet hygienické limit pro chlor :
Látka
CAS
Přípustný expoziční
NPK-P (mg/m3)
Faktor přepočtu
3
limit PEL (mg/m )
na ppm
7782-50-5
1,5
3
0,344
Chlor
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro dikonit nejsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní
ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního
prostředí. Pracovníci musí mít při práci s DIKONITEM k dispozici osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně
pokožky, sliznic a očí a tam kde nelze zajistit dodržení NPK-P pro chlor i k ochraně dýchadel (rukavice, obličejový
štítek nebo brýle, masku s filtrem proti chloru apod.). Při provádění dezinfekce s pracovním roztokem je nutno pracovat
v rukavicích. Osobní ochranné pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu a poškozené
vyměňovat. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění.
Při práci je třeba dodržovat zásady osobní hygieny a zejména nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem a po skončení práce je
třeba umýt pokožku teplou vodou a mýdlem. Podrážděnou pokožku je třeba ošetřit vhodným reparačním krémem.
Detekce : např. detekční trubičky DRAGER (pro chlor).
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití (roztoků) není nutná, zajistit odsávání prostor, popř. použít
Ochrana dýchacích cest:
respirátor s filtrem proti prachu
V případě rizika vniknutí do očí použít ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY /
PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní/dolní mez % obj.:
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě / etanolu
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par/rychlost odpařování:
Další informace:

Pevné, jemně krystalický prášek, popřípadě granule nebo tablety
Bílá
Charakteristický slabý zápach po chloru
pH 1% roztoku 5,8 – 6,2
240
Nestanovena
Nestanovena
Nehořlavý
Nestanoveno
Nestanoveno
Vykazuje oxidační vlastnosti
----25 g ve l00 ml vody ( 25 °C )
----Přípravek má bělící účinky, může způsobit odbarvení barviv
používaných pro barvení textilu
obsah aktivního chloru min 55% hmotnostních
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10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, významné změny teplot skladování, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení vlhkosti a
dešťových srážek, působení kyselin (i zředěných), působení silných oxidačních nebo redukčních činidel, působení
amonných solí.
10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny, čpavek, silná oxidační a nebo redukční činidla, práškové kovy.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Chlor, chlorovodík, oxidy dusíku.

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - může podráždit dýchací ústrojí (v závislosti na míře a délce působení)
Stykem s kůží – mírně dráždivé účinky na pokožku,
Stykem s očima – nebezpečí poškození zraku, dráždivé účinky na sliznice a pokožku
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):

1 420 mg/kg
králík > 2000 mg.kg-1-50 g/m3 (aerosol 1 hodina)
--

Subchronická - chronická toxicita : nezjištěna
Senzibilizace : Nezjištěna
Karcinogenita : Nezjištěna
Mutagenita : není mutagenní
Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna
Další údaje

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 96 hod., ryby
0,22 mg/l
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
0,2 mg/l
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
Nezjištěna
12.2 Mobilita
Koncentrované i zředěné roztoky představují nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Účinná látka je, po likvidaci akt.chloru, postupně biologicky rozložitelná.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením tohoto výrobku k postupnému snižování
nebezpečnosti pro vodní prostředí. Rozkladné produkty jsou již biologicky odbouratelné.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 6.4.2005
Název výrobku:

Datum revize: 14.6.2006

Strana: 5 ze 6

DIKONIT

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – dráždivost (H4), zdravotní
škodlivost (H5), ekotoxicita (H14). Nutné použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace
a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství dikonitu aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s
oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro
sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 03*Anorganické odpady
obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 5.1
Číslo UN: 2465
Název : kyselina dichlorisokyanurová, soli
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 5.1
14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
14.3. Námořní přeprava
14.4. Letecká přeprava
14.5. Další údaje: ---

Kemlerův kód : 50

Obalová skupina II

Poznámka: --ADN/ADNR: --IMDG: --ICAO/IATA: ---

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE /
PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
DIKONIT dichlorisokyanurát sodný, dihydrát (EINECS 220-767-7); označení ES
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

zdraví škodlivý
R-věty:

nebezpečný pro životní prostředí

R 22
Zdraví škodlivý při požití
R 31
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí
S-věty: S 2
Uchovávejte mimo dosah dětí
S8
Uchovávejte obal suchý
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 41
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
S 60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
S 61
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
Na etiketě je dále uvedeno :
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Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc, hmotnost.
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb.,
o biocidech, v platném znění zákona
Věta S2 a vybavení obalu hmatatelnou výstrahou pro nevidomé je používána na baleních určených pro spotřebitelský
trh.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : --

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 31
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870
bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli účinné
látky a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné legislativy (zákon č. 157/98
Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize č. 1 dne 14.6.2006, odstranění chyb a nesprávností
v bezpečnostním listu, upřesnění údajů v kapitole 15.
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Název výrobku : EKOVET

1.Identifikace přípravku-výrobku ,výrobce,
první distributor
Obchodní název výrobku :

EKOVET

Jméno a sídlo výrobce :

VETOX spol. s.r.o.
Srázná 3
140 00 Praha 4

Identifikační číslo :

16188691

Telefon/ fax

2 44462671

2.Informace o složení výrobku :

Ekologická lepová past

Nebezpečné látky :

Neobsahuje

Složení výrobku :

Papír - karton
Lepidlo Lunalment
Směs potravinových atraktantů

3.Údaje o nebezpečnosti výrobku :

Nebezpečné látky neobsahuje

4. Pokyny pro první pomoc :

Pro odstranění lepu použít tech. benzin
a mýdlo

5.Opatření pro hasební zásah :

Hasicí přístroj vodní nebo práškový nebo
CO2

6.Opatření v případě úniku :

Pevné skupenství , únik nemožný

7.Pokyny pro zacházení a skladování :

Nevyžaduje žádné zvláštní zacházení,
skladovat při teplotě do 20st.C v suchu

8.Kontrola expozice a ochrana osob :

Nevyžaduje zvláštní kontrolu
zabraňte přístupu dětí při expozici

Bezpečnostní list str.2

9.Fyzikální a chemické vlastnosti :

Skupenství při 20st.C
Barva :
Zápach :
Bod vzplanutí
Samozápalnost
Meze výbušnosti
Oxidační vlastnosti:
Rozpustnost ve vodě a tucích

Pevné
Bílá s potiskem etikety
Neutrální
300 st.C
Není samovznětlivý
Nevýbušný
Neurčeno
Nerozpustný

10.Stabilita a reaktivita :

Termický rozklad žádný při stanoveném
užívání

11.Toxikologické informace :

Není toxický

12. Ekologické informace :

Ekologicky čistý

13. Informace o zneškodňování :

Komunální odpad

14. Informace pro přepravu :

Lze přepravovat všemi způsoby dopravy
bez omezení

15.Informace o právních předpisech :

Zákon 356/2003 Sb. a Zákon 120/2002 Sb.
Vyhl. 460 /2005 Sb

S věty :

16.Další informace :

2 uchovávejte mimo dosah dětí

Údaje v bezpečnostním listu se opírají o současný stav našich poznatků a nejsou ale
zárukou o vlastnostech výrobku a nezakládají
žádný smluvní právní vztah.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Identifikace přípravku

FICAM 80 WP

Další názvy:

FICAM W

1.2 Použití přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce / distributora

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. Distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Telefon:

266 101 111

Fax:

266101856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266 101 847
+33472852525

Toxikologické informační středisko
2.

224 919 293

Informace o složení látky nebo přípravku
Název

Číslo CAS

Číslo EC
(EINECS

Výstražn
ý symbol

R-věty

Obsah v
%

bendiocarb

22781-23-3

245-216-8

T, N

21, 23/25, 50/53

80

Sodná sůl N-oleoyl-Nmetthyltaurinu

111003-19-3

Xi

36/38

5

alkylated naphthalene
sulfonace

68425-94-5

Xi

36/38

5

- Ficam 80 W -
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Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
T

toxický

N

nebezpečný pro životní prostředí

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Bendiocarb je inhibitor cholinesterázy. Toxický při nadýchání a při požití. Při vniknutí do oka může
vyvolat stažení zřítelnice, které vede k dočasně zhoršenému vidění. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt
s pokožkou může vést k jejímu mírnému podráždění. Při požití se mohou vyskytnout žaludeční
nevolnosti, zvracení. Při vdechování přípravku se mohou vyskytnout bolesti hlavy, závratě, zvýšené
pocení, bolesti břicha, slabost ve svalech a žaludeční nevolnost.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro vodní organismy.
4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
.
4.2 Při nadýchání:
Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže dochází k poruše dýchání, případně k jeho zastavení,
proveďte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple a v klidu. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
4.3 Při styku s kůží:
Svlékněte potřísněný oděv. Důkladně omyjte zasaženou pokožku vodou a mýdlem.
4.4 Při zasažení očí:
Ihned vyplachujte oko velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut. Ihned vyhledejte
lékařskou pomoc.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou. Udržujte postiženého v teple a klidu. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
Pouze v případě, že došlo k požití velkého množství, postižený je plně při vědomí a k požití došlo
nejpozději před 30 minutami, vyvolejte zvracení.
4.6 Další údaje:
Informace pro lékaře:
V případě požití uvažte následující postupy: Proveďte endotracheální intubaci a výplach žaludku, podejte
medicinální uhlí a v případě potřeby zajistěte podpůrné dýchání. Léčba dospělých: atropin (2-4 mg)
opakovat každých 10 až 15 minut dle potřeby. V případě křečových záchvatů podávejte diazepam
(dospělý 5-10 mg nitrožilně, děti 2,5 mg). Kontraindikace: Oximy (Pralidoxim, Obidoxim). Zotavování
je zpravidla samovolné.
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.

5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:

- Ficam 80 W -
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Přípravek je hořlavý. Při hašení požáru používejte, vodu nebo pěnové a práškové hasicí přístroje nebo
CO2.
5.2 Nevhodná hasiva:
Vodní proud
5.3 Zvláštní nebezpečí:
Jestliže je přípravek vystaven teplotě nad 125°C, vznikají nebezpečné výpary – slzný methyl isocyanat.
Ten je převážně spálen, ale může dojít k jeho částečnému úniku do okolí. Je rychle rozkládán vodou,
proto by měla být použita přednostně k hašení. Je třeba zamezit proniknutí kontaminované vody do okolí.
Při hašení je třeba se vyvarovat nadýchání plynů, a proto je nutné použít isolační dýchací přístroje.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Použijte ochranný oděv a isolační dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
Pokud to situace dovoluje, odstraňte nádoby s přípravkem s dosahu požáru a nebo je alespoň ochlazujte
vodou. Vodu vytékající z místa zachycujte pomocí písku.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
V místě, kde může dojít k rozsypání přípravku větrejte a odstraňte zdroje vznícení. Noste vhodný
ochranný oděv. V případě náhodného úniku zvažte nutnost evakuace osob.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabraňte vniknutí přípravku do kanálů a vodních toků. V případě, že dojde k vniknutí přípravku do půdy,
vodního toku nebo kanálu, ohlaste to příslušným orgánům.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Rozsypaný přípravek smeťte nebo vysajte, zabraňte prášení. Smetený přípravek umístěte do odpovídající
nádoby (PE, HDPE) a uchovejte pro další použití. Místo, kde se přípravek rozsypal, důkladně vyčistěte.
6.4 Další informace:
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
S přípravkem pracujte v dobře větraném prostoru. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, noste
odpovídající ochranný oděv. Vyvarujte se požití a vdechování přípravku. Po práci s přípravkem si umyjte
ruce. Nádobu s přípravkem po práci řádně uzavřete.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, tmavých a dobře větraných skladech.
Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů.
Skladovací teplota: 5 – 30 °C
8.

Omezování expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:
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BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 05/08/04
Datum revize: 05/01/07

FICAM 80 WP

Strana 4 (celkem 8)

8.2 Kontrolní parametry:
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

Bendiocarb

22781-23-3

80

mezní
0,2 mg/m3

8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:

Respirátor s vložkou proti prachu.

Ochrana očí:

Ochranné brýle.

Ochrana rukou:

PVC nebo gumové rukavice

Ochrana kůže:

Ochranný oděv a gumové boty.

8.4 Další údaje:

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti
skupenství (při 20°C):

prášek

barva:

bílá

zápach (vůně):

slabý specifický

hodnota pH (při 0oC):

Neuvažuje se

teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):

Neuvažuje se

teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):

Neuvažuje se

bod vzplanutí (şC):
hořlavost:

Hořlavý

samozápalnost:
meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):

nestanovena
30 g/m3

oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):

Neuvažuje se

hustota (při °C):

0,29 g/ml (volně sypaný), 0,35 g/ml (v obalu)

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

mísitelný s vodou

rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: Log P 1,7
další údaje:
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10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:
látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:

Žádné při normálním použití.

nebezpečné rozkladné produkty:

Při vznícení vznikají dráždivé a toxické plyny, oxidy uhlíku a
methyl isocyanate.

další údaje
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):

179 mg/kg

-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

>1000 mg/kg

(LC50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice ):

0,313 mg/litr/6 hodin

-1

(LC50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg ):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:

Neprokázána (morče)

Karcinogenita:

Neprokázána

Mutagenita:

Neprokázána

Toxicita pro reprodukci:

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

viz. bod 3

Provedení zkoušek na zvířatech:

provedeny

Další údaje:

Není dráždivý pro oči a pokožku. Slabě dráždí dýchací systém.
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12. Ekologické informace:
12.1 Ekotoxicita
Akutní toxicita pro vodní organismy )
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):

Přípravek - 0,87 (pstruh), 1,76 (měsíčník),

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

Bendiocarb - 0,0377

IC50, 48 hod., řasy (mg.l-1):

Bendiocarb - 0,408

12.2. Mobilita
12.3 Persistence a rozložitelnost

Bendiocarb – DT 50 – půda 10 dní, voda 48 hod.(pH7),
sediment DT50 - 99% degradace za 2 dny

12.4 Bioakumulační potenciál

BCF: 6 (bendiocarb)

12.5 Další nepříznivé účinky

Bendiocarb –LD 50 orálně kachna 3,9 mg/kg, křepelka 23,8
mg/kg. Toxický pro včely a půdní červy.

13. Pokyny pro odstraňování přípravku:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Nepoužitelné zbytky přípravku spalte ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku spalte ve spalovně shodných parametrů jako pro přípravek, případně uložte
na skládce nebezpečného odpadu.
Další údaje:

14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

2757
Carbamate pesticide

Výstražná tabule:

505

Třída:

6.1

Číslice / písmeno:

60

Číslo UN:

2757

Číslo / písmeno:

60

Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

2757

Třída:

6.1

Kategorie:
Námořní přeprava:
Třída:
IMDG:
- Ficam 80 W -
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Bendiocarb

Technický název:
Letecká přeprava:
Třída:

Číslo UN:

6.1

ICAO / IATA:

carbamate pesticide

Technický název:

Bendiocarb

2757

Typ obalu:

II

15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti:

N nebezpečný
pro životní prostředí
R-věty:

1
T toxický

21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
23/25 Toxický při vdechování a při požití.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.

S-věty:

23 –Nevdechujte aerosol.
35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
36/37 – Používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice
42

Při postřiku používejte respirátor typu B.

45 – V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).
57

Používejte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

16. Další informace
Seznam R vět citovaných v bodě 2:
21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
23/25 Toxický při vdechování a při požití.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
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Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.

- Ficam 80 W -
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
FOGIT
Další názvy látky:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

FOGIT se používá pro dezinfekci ploch a povrchů a prostorovou dezinfekci
při aplikaci přípravku fogováním. Fogit je určen převážně pro chovy hospodářských zvířat a pro zpracovatelský potravinářský průmysl.
Biocidní přípravek, spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní ( mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby ), virucidní, tuberkulocidní
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Přípravek obsahuje neiontové povrchově aktivní látky (neionogenní tenzidy) méně než 5%. Koncentrovaný kapalný
dezinfekční přípravek obsahující jako účinné látky glyoxal ,formaldehyd a alkyldimethylbenzylamonium chlorid. Přípravek obsahuje následující látky klasifikované jako nebezpečné.
Název složky
Obsah
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
(%)
R-věty
Ethan-1,2-dion (Glyoxal)
≤8,5
107-22-2
203-474-9 Mut.3.kat,Xn,Xi,senzibili
zující; R20-36/38-43-68
Methanal (Formaldehyd)
≤ 24
50-00-0
200-001-8 Kar.3.kat,T,C,senzibilizu
jící; R23/24/25-34-40-43
Alkyl-dimethyl-benzyl-amonium chlorid
≤ 2,0
68424-85-1
270-325-2
Xn, C; R22-34
ethoxylované alkoholy C12-C15
≤5
68131-39-5
500-195-7
Xi;N; 41-50
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
Xn, Xi, senzibilizující, karc. 3.kategorie, mut.3.kat
R 20/21/22-36/37/38-40-43-68
FOGIT je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., – přípravek zdraví škodlivý, dráždivý, senzibilizující a dále karcinogenní 3.kategorie a mutagenní 3.kategorie.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Chemický přípravek zdraví škodlivý (při vdechování, styku s kůží a při požití), dráždí oči, dýchací orgány a kůži, možné
nebezpečí nevratných účinků – karcinogen 3. kategorie : látky, které mohou u lidí vyvolat obavy vzhledem k možným
karcinogenním účinkům (existuje důkaz z příslušných studií na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou dostačující
pro zařazení látky do kategorie 2, to je mezi látky, na které je nutno pohlížet, jako by byly karcinogenní pro člověka) a
mutagen 3.kategorie : látky, které mohou u lidí vyvolat obavy vzhledem k možným mutagenním účinkům (existuje důkaz z příslušných studií mutagenity, není však dostatečný pro zařazení látky do kategorie 2, to je mezi látky, na které je
nutno pohlížet, jako by byly mutagenní pro člověka). Dále může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno vždy zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje :
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : přizpůsobit požáru v okolí,
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou známa, při použití vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí
5.3 Zvláštní nebezpečí : zdravotní závadnost přípravku
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru a zajistit odpovídající odsávání nebo odvětrávání prostor.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Rozlitý přípravek nechat nasáknout do vhodného sorpčního prostředku (např. univerzální sorpční materiály, sorpční
materiály pro záchyt agresivních látek, menší úniky – buničina) a uložit do označené uzavíratelné nádoby, zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky a zabraňovat nadbytečné kontaminaci pracovníků přípravkem. Zamezit kontaktu s jinými
látkami, především kyselého a oxidačního (redukčního)charakteru. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci
s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Plochy a předměty, které byly ošetřeny Desamem a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou.
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7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování : -10 až +30°C.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek nejsou stanoveny NV č. 178/2001 Sb., v platném znění, pro složky přípravku jsou
stanoveny pro :
Složka
Přípustný expoziční limit (PEL)
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P)
0,5
1 mg/m3
Methanal (formaldehyd)
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny (vyhl. č.
432/2003 Sb).
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Dodržení podmínek manipulace a skladování; zajistit účinné větrání. Zamezit kontaminaci pracovníků přípravkem a
pracovními roztoky a zamezit kontaktu pokožky a sliznic s přípravkem a s pracovními roztoky, při práci dodržujte běžné
podmínky hygieny práce, po práci důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku,
návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv je možno použít až
po důkladném vyčištění (vyprání).
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání
Ochrana dýchacích cest:
prostor, popř. použít ochranu dýchacích cest s filtrem proti organickým parám
Používat ochranné prostředky pro oči a obličej (ochranné brýle nebo obličejový štít )
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice odolné působení formaldehydu
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv (uzavřenou), zabraňovat styku s pokožkou, zasaženou pokožOchrana kůže:
ku po umytí ošetřit reparačním krémem
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:

Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní/dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:

Kapalné
bezbarvý roztok, v závislostech na podmínkách skladování může
roztok tmavnout event.mírně zakalovat (není na závadu použití
výrobku)
charakteristický (aldehydy)
Není uvedeno
Nestanovena
Nestanovena
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný
Nestanoveny
Nestanovena
Cca 1050 kg/m3
Neomezeně mísitelný
------
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10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajištění proti působení
sálavého tepla a intenzivního slunečního záření).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení kyselin, zásad,působení silných oxidačních nebo
redukčních činidel.
10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny,zásady, silná oxidující činidla, redukční činidla.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxid uhelnatý, oxidy dusíku.
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechování dráždí dýchací ústrojí, nebezpečí perforace nosní přepážky, při dlouhodobém působení
nebezpečí vzniku edému plic, při dlouhodobém působení nízkých koncentrací nebezpečí senzibilizace. Zdraví škodlivý
při vdechování (příznaky celkové otravy jako v případě náhodného požití).
Stykem s kůží – dráždivé účinky na pokožku, při dlouhodobém působení nízkých koncentrací nebezpečí senzibilizace
Stykem s očima – nebezpečí nevratného poškození zraku, zarudnutí očních víček, podráždění očí
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, krvavé průjmy. V závislosti na dávce riziko poškození vnitřních orgánů a
při velkých dávkách nebezpečí kómatu.
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita LD50 (orálně, potkan): pro přípravek nezjištěna
LD50 (dermálně, potkan): pro přípravek nezjištěna
Dráždivost: kožní dráždivost (králík) – pro přípravek nezjištěna, oční dráždivost (králík) – pro přípravek nezjištěna
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna

Senzibilizace : Senzibilizující při styku s kůží.

Karcinogenita : karcinogen 3.kategorie (složka přípravku- formaldehyd, je kategorizován jako karc. 3.kategorie)
Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna
Mutagenita : mutagen 3.kategorie (složka přípravku – glyoxal, je kategorizována jako mutagen 3.kategorie)
Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
Nezjištěna
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
Nezjištěna
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
Nezjištěna
12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy (dezinfekční účinky).
Mobilní zejména ve vodním prostředí, v menší míře také odparem do ovzduší.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí. Použité tenzidy jsou více než z 90% odbouratelné.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjišťována. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí.
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13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – dráždivost (H4), zdravotní škodlivost (H5), schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné
použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům
odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace (v souladu s havarijními plány). Větší množství přípravku : označený odpad předat k
odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích.
Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat
k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 05*Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Popř. podskupina 20 Komunální odpady , odpad 20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení znečištěného obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsah. zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 9
Číslo UN: 3082
Kemlerův kód : 90
Název : látka ohrožující životní prostředí kapalná, j.n. (formaldehyd, glyoxal, směs).
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 9
Poznámka: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR: --IMDG: --14.3. Námořní přeprava
14.4. Letecká přeprava
ICAO/IATA: --14.5. Další údaje: ---

Obalová skupina III

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
Přípravek obsahuje:

FOGIT
glyoxal, formaldehyd, alkyldimetylbenzylamonium chlorid

Zdraví škodlivý
R-věty: R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R 40 Podezření na karcinogenní účinky
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků
S-věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 23 Nevdechujte aerosoly
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 26.7.2006
Název výrobku:

Datum revize:
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FOGIT

Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu
Hmotnost
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : Nařízení č. 648/2004 o detergentech
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování
R 22 Zdraví škodlivý při požití
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R 23/24/25 Toxický při vdechování, při styku s kůží a při požití
R 34 Způsobuje poleptání
R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R 40 Podezření na karcinogenní účinky
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 68 Možné nebezpečí nevratných účinků
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
Přípravek je určen pro specializované užití, není určen pro prodej spotřebiteli (maloobchod).
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870 bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli jednotlivých složek přípravku a na základě dalších, volně dostupných podkladů zjištěných o jednotlivých složkách přípravku.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : nejsou, první vydání dne 26.7.2006

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ
Datum vydání: 05.01.2000
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Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1.1 Chemický název látky/obchodní
název přípravku:

HUBEX B

1.2 Použití přípravku:

Požerová rodenticidní nástraha ve formě tuhých bloků na ničení
škodlivých hlodavců.

1.3 Identifikace výrobce,dovozce ,prvního

Výrobce –HUBEX s.r.o. Tyršova 214, 256 01Benešov CZ

distributora nebo distributora

Jméno nebo obchodní jméno:

HUBEX s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Tyršova 214 Benešov

Identifikační číslo:

43792499

Telefon:

+420 317722297

1.4 Nouzový telefon:
2.

Toxikologické informační centrum +420 224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:: Difethialone
Chemický název:

3-[(1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(4´bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro1-naphthyl]-4-hydroxy-1-benzothi-in-2-one (IUPAC)

Obsah v (%):

0,0025

Číslo CAS:

104653-34-1

Číslo ES (EINECS):
Výstražný symbol
nebezpečnosti:
R-v ty:
3.

T+
36,26/27/28,48/23/24/25,50/53

Identifikace rizik

Přípravek není klasifikovaný

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka difethialone může vyvolat poruchy srážení
krve. Příznaky otravy jsou: krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé
neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro ryby.
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:
Hubex B
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Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem difethialonem je vitamín K1 (Kanavit).
Dospělí a děti nad 12 let: 15-25 mg., děti do 12 let 5-10 mg.
4.2 Při nadýchání:
Neuvažuje se – jedná sa o pevnou látku.
4.3 Při styku s kůží:
Odložte potřísněný oděv a obuv, důl¨kladně se omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření
pokud přetrvává dráždění pokožky.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymyjte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Jestliže podráždění přetrvává vyhledejte
lékařské ošetření.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou.Nevyvolávejte zvracení.Nic nejezte ani nepijte.Zůstaňte v klidu a teple.
Vyhledejte lékařské ošetření.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s příslušnými toxikologickými středisky v Praze: Klinika
nemocí z povolání, toxikologické středisko,Na bojišti 1, Praha 2, tel.224919293
5.

Protipožární opatření

5.1 Vhodná hasiva:
Vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasící přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice
5.3 Osobité rizika expozicie vyplývající ze samotný látky nebo přípravku, produktů hoření, výsledných plynů:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká dráždivý kouř.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte vodou. Zamezte odtékání hasební
vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodilého úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv , obuv a rukavice.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Při porušení obalu smeťte přípravek do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě. O
znečištění vodních ploch nebo veřejných prostranství musí být bez prodlení uvědoměny příslušné správní
orgány (odbor ŽP OÚ).
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Hubex B
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Při větším úniku zajistěte osobní ochranné prostředky včetně obličejové masky, chránící proti vdechnutí
prachu, chemicky odolných rukavic, bot a ochranného oděvu. Opatrně smeťte rozsypaný materiál a
shromážděte do obalů k tomu určených. Zasaženou plochu omývejte vodou.Je nutno dbát, aby se
oplachová voda nedostala do toků povrchové vody, rybníků nebo odvodňovacích kanálů. Opláchněte
zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další údaje:
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem.
Zacházení s tímto přípravkem svěřte pouze osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti této látky.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech. Uskladnění i
transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Skladujte při
teplotě do 25 C
8.

Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry: nejsou známy
Názov

EINECS

Číslo CAS

NPHV
Průměrná

mezní

8.2 Kontroly expozície:
8.2.1 Kontrolní parametry na pracovišti:
Osobní ochranné prostředky:
8.2.1.1 Ochrana dýchacích
orgánů:
8.2.1.2 Ochrana rukou:

gumové rukavice

8.2.1.3 Ochrana očí:
8.2.1.4 Ochrana kůže:

pracovní oděv (protiprašná impregnace), gumová zástěra, gumové boty

8.3 Další údaje: Během práce nejezte, nekuřte a nepijte.
9.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

9.1 Všeobecné informace:
Vzhled:

Blok ve tvaru válečku

skupenství (při 20°C):

Pevné

barva:

Červenohnědá

zápach (vůně):

Po čokoládě

9.2 Důležité zdravotní, bezpečnostní
a environmentální informace:
Hodnota pH (při 0°C):
Teplota varu a destilační rozpětí (°C):
Hubex B
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103°C

Hořlavost (tuhá látka, plyn):
Samozápalnost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tlak páry :
Relatívní hustota :
Rozpustnost
- vo vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Nerozpustný

Rrozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:
Viskozita:
Hustota páry:
Rychlost odpařování:
9.3 Další údaje:
10. Stabilita a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Skladujte při teplotě do 25 C
10.1 Podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

Extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

10.2 Látky a materiály s nimiž se
výrobek nesmí dostat do styku:
10.3 Nebezpečné rozkladné produkty

V případě požáru vznikají jedovaté plyny

10.4 Další údaje:
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):

22400 mg/kg

-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

Difethialone 5,30 mg/kg

(LD50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg ):
-1

(LD50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:

není známa

Senzibilizace:

není známa

Karcinogenita:

není známa

Mutagenita:

není známa

Toxicita pro reprodukci:

neprokázána
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Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka
difethialone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy
jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké
podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.

Další údaje:
12. Ekologické informace:
12.1 Ekotoxicita: Difethialone
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):

5l g/l (pstruh)

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

4,4 g/l

IC50, 72 hod., řasy (mg.l ):
-1

12.2 Rozložitelnost:

Polčas rozpadu 1 hodina ve vodním prostředí, v důsledku
působení světla. Rozpad hydrolýzou pomalý. Pomalý rozpad
v půdě.

12.3 Stálost a odbouratelnost:
12.4 Bioakumulační potenciál:
12.5 Jiné negativní účinky:
12.6 Další údaje:

Zamezte proniknutí přípravku do kanalizace a vodních toků.

13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním
s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají k recyklaci do sběru
nebo se spálí ve spalovně stejných parametrů jako zbytky přípravku.
Další údaje:
Obaly jsou vyrobeny z kartónu a P.E.
14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Bez omezení

Třída:

Číslice / písmeno:
Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

Číslo / písmeno:
Kategórie:

Námořní přeprava:
Číslo UN:

Trieda:
IMDG:

Bez omezení

Bez obmezení

Látka znečišťující moře:
Technický název:
Letecká preprava:
Hubex B

Hubex B
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Třída:
ICAO / IATA:

Bez omezení

Technický název:
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Typ obalu:

Poznámky:
Další údaje:
15. Regulační informace
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Zákon 356/2003Sb. A zákon 120/2002 Sb.

Výstražný symbol nebezpečnosti:
Neklasifikováno
S-věty: 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí
13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
36/37 – Používejte vhodný oděv a ochranné rukavice.
46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení .
16. Další informace
Seznam R vět citovaných v bodě 2:
36 Dráždí oči.
26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním,
stykem s kůží a požíváním.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou
v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli
parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat
právně platnou základnu kontraktačních vztahů.
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Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1.1 Chemický název látky/obchodní název
přípravku:

HUBEX L

1.2 Použití přípravku:

Požerová rodenticidní nástraha ve formě tuhých bloků na ničení
škodlivých hlodavců.

1.3 Identifikace výrobce,dovozce ,prvního
distributora nebo distributora

Výrobce –HUBEX s.r.o. Tyršova 214, 256 01Benešov CZ

Jméno nebo obchodní jméno:

HUBEX s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Tyršova 214, 256 01 Benešov

Identifikační číslo:

43792499

Telefon:

+420 317722297

1.4 Nouzový telefon:
2.

Toxikologické informační centrum +420 224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Bromadiolon
Chemický název:

3-3-[4'-bromo(1,1'-biphenyl)-4-yl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl-4-hydroxy2H-1-benzopyran-2-one

Obsah v (%):

0,005

Číslo CAS:

28772-56-7

Číslo ES (EINECS):
Výstražný symbol nebezpečnosti:

R-věty:
3.

T+

36,26/27/28,48/23/24/25,50/53

Identifikace rizik

Přípravek není klasifikovaný

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka bromadiolon může vyvolat poruchy srážení krve.
Příznaky otravy jsou: krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé neobvyklé
vnitřní bolesti, krev v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro ryby.
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:
4.

Pokyny pro první pomoc
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4.1 Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem bromadiolonem je vitamín K1 (Kanavit).
Dospělí a děti nad 12 let: 15-25 mg., děti do 12 let 5-10 mg.
4.2 Při nadýchání:
Neuvažuje se – jedná sa o pevnou látku.
4.3 Při styku s kůží:
Odložte potřísněný oděv a obuv, důl¨kladně se omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření pokud
přetrvává dráždění pokožky.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymyjte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Jestliže podráždění přetrvává vyhledejte
lékařské ošetření.
4.5 Při požití:

Vypláchněte ústa vodou.Nevyvolávejte zvracení.Nic nejezte ani nepijte.Zůstaňte v klidu a teple.
Vyhledejte lékařské ošetření.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s příslušnými toxikologickými středisky v Praze: Klinika nemocí
z povolání, toxikologické středisko,Na bojišti 1, Praha 2, tel.224919293
5.

Pokyny pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
Vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasící přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice
5.3 Osobité rizika expozicie vyplývající ze samotný látky nebo přípravku, produktů hoření, výsledných plynů:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká dráždivý kouř.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte vodou. Zamezte odtékání hasební vody do
kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodilého úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.Před zásahem si oblékněte
ochranný oděv , obuv a rukavice.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Při porušení obalu smeťte přípravek do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě. O
znečištění vodních ploch nebo veřejných prostranství musí být bez prodlení uvědoměny příslušné správní
orgány (odbor ŽP OÚ).
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Při větším úniku zajistěte osobní ochranné prostředky včetně obličejové masky, chránící proti vdechnutí
prachu, chemicky odolných rukavic, bot a ochranného oděvu. Opatrně smeťte rozsypaný materiál a
shromážděte do obalů k tomu určených, vyvarujte se tvorby prachu. Zasaženou plochu omývejte vodou.Je
nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do toků povrchové vody, rybníků nebo odvodňovacích kanálů.
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
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6.4 Další údaje:
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem.
Zacházení s tímto přípravkem svěřte pouze osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti této látky.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech. Uskladnění i
transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Skladujte při teplotě
do 25 C
8.

Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry: nejsou známy
Názov

EINECS

Číslo CAS

NPHV
Priemerná

Hraničná

8.2 Kontroly expozície:
8.2.1 Kontrolní parametry na pracovišti:
Osobní ochranné prostředky:
8.2.1.1 Ochrana dýchacích
orgánů:
8.2.1.2 Ochrana rukou:

gumové rukavice

8.2.1.3 Ochrana očí:
8.2.1.4 Ochrana kůže:

pracovní oděv (protiprašná impregnace), gumová zástěra, gumové boty

8.3 Další údaje:
9.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

9.1 Všeobecné informácie:
Vzhled:

Blok ve tvaru válečku

skupenství (při 20°C):

Pevné

barva:

Červenohnědá

zápach (vůně):

Po čokoládě

9.2 Důležité zdravotní, bezpečnostní
a environmentální informace:
Hodnota pH (při 0°C):
Teplota varu a destilační rozpětí (°C):
Teplota vzplanutí (°C):
Hořlavost (tuhá látka, plyn):
Samozápalnost:
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není

Meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tlak páry :
Relatívní hustota :
Rozpustnost
- vo vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Nerozpustný ( pouze při déle trvajícím ponoru ve vodě dochází
k rozpadu)

Rrozdělovací koeficient n-oktanol / voda:
Viskozita:
Hustota páry:
Rychlost odpařování:
9.3 Další údaje:
10. Stabilita a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:

Skladujte při teplotě do 25 C

10.1 Podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

Extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

10.2 Látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
10.3 Nebezpečné rozkladné produkty

V případě požáru vznikají jedovaté plyny

10.4 Další údaje:
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):

vypočtená 200*1,125=224mg/

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg-1):

1,25 g koncentratu
-1

(LD50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg ):
(LD50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:

není známa

Senzibilizace:

není známa

Karcinogenita:

není známa

Mutagenita:

není známa

Toxicita pro reprodukci:

neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka
bromadiolone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy
jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké
podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.

Další údaje:
12. Ekologické informace:
12.1 Ekotoxicita: bromadiolone
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
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0,56

IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
12.2 Rozložitelnost:

Polčas rozpadu 1 hodina ve vodním prostředí, v důsledku
působení světla. Rozpad hydrolýzou pomalý. Pomalý rozpad
v půdě.

12.3 Stálost a odbouratelnost:
12.4 Bioakumulační potenciál:
12.5 Jiné negativní účinky:
12.6 Další údaje:

Zamezte proniknutí přípravku do vodních toků.

13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou
1200 - 1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají k recyklaci do sběru nebo se
spálí ve spalovně stejných parametrů jako zbytky přípravku.
Další údaje:
Obaly jsou vyrobeny z kartónu a P.E.
14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Bez omezení

Třída:

Číslice / písmeno:
Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

Číslo / písmeno:
Kategórie:

Námořní přeprava:
Trieda:
IMDG:

Číslo UN:

Typ obalu:

Bez obmezení

Látka znečišťující moře:
Technický název:

Hubex L

Letecká preprava:
Třída:

Číslo UN:

ICAO / IATA:

Bez omezení

Technický název:

Hubex L

Poznámky:
Další údaje:
15. Regulační informace
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Hubex L
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Zákon 356/2003Sb. A zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti:
Neklasifikováno

S-věty: 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí
13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
36/37 – Používejte vhodný oděv a ochranné rukavice.
46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení .
16. Další informace

Seznam R vět citovaných v bodě 2:
36 Dráždí oči.
26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním,
stykem s kůží a požíváním.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního
prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými
právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoliv parametru přípravku,
vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně platnou základnu
kontraktačních vztahů.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
CHIROSAN
Další názvy látky:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):

Popis funkce látky nebo přípravku:

1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

CHIROSAN je biocidní přípravek s mycími účinky pro jednofázovou
dezinfekci a mytí lékařských nástrojů a pomůcek z nerezové oceli, skla,
porcelánu, pryže, plastických hmot a pro dentální otiskovací hmoty (silikony,
polyethery, algináty). Vhodný i pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech
omyvatelných ploch a povrchů ve zdravotnictví a v oblasti komunální
hygieny.
Dezinfekční přípravek se širokým spektrem účinnosti, působí proti bakteriím
(včetně TBC), virům (včetně HBV a HIV)a mikroskopickým vláknitým a
kvasinkovitým houbám.
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
CHIROSAN je koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek s mycími účinky, účinnou látkou je kyselina
peroxyoctová, která je generována ve vodném prostředí z obsažených složek - perboritanu sodného a
tetraacetylethylendiaminu – TAED. Chirosan dále obsahuje tenzidy, inhibitory koroze a pomocné látky.
CHIROSAN obsahuje následující látky klasifikované jako nebezpečné :
Název složky
Perboritan sodný,tetrahydrát
Metakřemičitan sodný

Obsah (%)

Číslo CAS

Číslo ES

≤ 60
≤3

10486-00-7
6834-92-0

234-390-0
229-912-9

Klasifikace
R-věty
Xi; R36
C; R34-37

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
Xi
R 36/38
Chirosan je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., – přípravek dráždivý.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek dráždí oči a kůži. Jedná se o látku závadnou pro vodní prostředí (dezinfekční účinky – působení na vodní
floru a faunu).
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
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4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : pěnový nebo sněhový HP,vodní pěna, (resp. hasiva dle místa požáru)
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou známa, méně vhodná je voda a vodní HP (únik přípravku do prostředí)
5.3 Zvláštní nebezpečí : za vysokých teplot může dojít k rozkladu účinné látky (uvolnění kyslíku – podpora hoření);
přípravek dráždí oči a kůži. Zabraňovat rozviřování prachu.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány. Nemísit přípravek s hořlavými látkami.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru. Zamezit mísení přípravku s hořlavými látkami.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Při rozsypání smést a uložit do označené nádoby, tuto ponechat otevřenou. Pokud při úniku dojde k rozpuštění ve vodě,
použít sorpční materiály (pro záchyt agresivních látek, popřípadě univerzální sorbenty), zamezit průnikům do kanalizace
a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody. Nasáklý sorpční materiál uložit do
zvláštního uzavíratelného kontejneru pro sběr nebezpečného odpadu.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky. Zabraňovat rozviřování prachu při manipulaci. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci
s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle a společně s hořlavými materiály. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota
skladování : -10 až +25°C.
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8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek a pro jednotlivé složky přípravku nejsou stanoveny v NV č. 178/2001 Sb., v platném
znění. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny
(vyhl. č. 432/2003 Sb).
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Při práci omezovat zviřování prašných podílů a dále kontaminaci pracovníků přípravkem a pracovními roztoky. Zajistit
dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní
ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního
prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně
umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání
Ochrana dýchacích cest:
prostor. Při vzniku prachu při manipulaci použít respirátor s filtrem proti prachu.
Ochranné brýle nebo obličejový štít při riziku vniknutí koncentrovaného přípravku
Ochrana očí:
do očí, (při práci s pracovními roztoky není nezbytné)
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:
Další informace:
Obsah aktivního kyslíku (vyjádřeného jako H2O2)

Pevné
Bílá až světle nažloutlá se zelenými krystalky
Bez zápachu
pH 0,8% roztoku 8-9
Nestanovena

Nehořlavý
Nevýbušný

Vykazuje oxidační vlastnosti
--Sypná hmotnost (při 20 °C) :650- 700 kg/m3
Rozpustný částečně,tvorba peroxooctové kyseliny
-----Přípravek má bělící účinky, může způsobit odbarvení
barviv používaných pro barvení textilu
min.12 % hmot.

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajištění proti působení
vlhkosti).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení vlhkosti a dešťových srážek, působení kyselin,
působení silných oxidačních nebo redukčních činidel.
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10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny, silná oxidující činidla, redukční činidla, soli kovů, organické sloučeniny a lehce zápalné materiály (paliva,
maziva, papír).
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxid uhelnatý. Kyslík (dotace kyslíku při hoření)
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechování prachu dráždí dýchací ústrojí, nebezpečí perforace nosní přepážky, při dlouhodobém
působení nebezpečí vzniku edému plic
Stykem s kůží – dráždivé účinky na pokožku,
Stykem s očima – dráždivé účinky na oči, zarudnutí očních víček, podráždění očí
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):
kožní dráždivost (králík, 24 h): nedráždí
oční dráždivost (králík, 24 h): dráždí
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna
Karcinogenita : Nezjištěna

256 (údaje pro perboritan sodný)
< 2 000 (údaje pro perboritan sodný)
---

Senzibilizace : Nezjištěna.

Mutagenita : Nezjištěna

Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna

Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí (údaje pro perboritan sodný)
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
51
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
11
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
12
12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy (dezinfekční a oxidační
účinky, vznik kyseliny peroxyoctové).
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí, obsažené tenzidy jsou rozložitelné více než z 90%.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením
tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – dráždivost (H4). Nutné použití
předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do
prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s
oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro
sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
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13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 03*Anorganické odpady
obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení znečištěného obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Pozemní přeprava nepodléhá – nejedná se o nebezpečné zboží
ADN/ADNR: --Vnitrozemská vodní přeprava
Námořní přeprava
IMDG: --Letecká přeprava
ICAO/IATA: --Další údaje: ---

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
CHIROSAN

R-věty:
S-věty:

Dráždivý
R 36/38 Dráždí oči a kůži
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.
S 22 Nevdechujte prach
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ

Tel. č. +420 596 091 111

Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc, hmotnost.
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb.,
o biocidech, v platném znění zákona a Nařízením EU č. 648/2004 o detergentech.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : Nařízení č. 648/2004 o detergentech
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 34
Způsobuje poleptání.
R 36
Dráždí oči
R 36/38
Dráždí oči a kůži
R 37
Dráždí dýchací orgány
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
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místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín
Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870
bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné
legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : první vydání dne 29.9.2004, revize ze dne 13.3.2006 zahrnuje změnu
v bodech 2,3,15 a 16, z důvodu změn složení přípravku a platnosti Nařízení EU č. 648/2004 o detergentech, revize ze
dne 29.8.2006 zahrnuje změnu v bodu 15 a 16 a to z důvodu zařazení standardních pokynů pro bezpečné nakládání (Světa) a to věty S2.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
CHIROSEPTOL
Další názvy látky:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

CHIROSEPTOL se používá pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech
omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství, veterinární
praxi, komunální hygieně apod.
Biocidní přípravek, spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní ( mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby ), virucidní, tuberkulocidní
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek obsahující jako účinné látky glyoxal glutardialdehyd a alkyldimethylbenzylamonium chlorid a dále neiontové povrchově aktivní látky . Přípravek obsahuje následující látky klasifikované jako
nebezpečné.
Název složky
Obsah (%)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
R-věty
Ethan-1,2-dion (Glyoxal)
≤ 6,5
107-22-2
203-474-9
Mut.3.kat,Xn,Xi,senzibili
zující; R20-36/38-43-68
Pentandial (Glutaraldehyd)
≤4
111-30-8
203-856-5
T,C,N,senzibilizující;
R23/25-34-42/43-50
Alkyl-dimethyl-benzyl-amonium chlorid
≤ 2,5
68424-85-1
270-325-2
Xn, C; R22-34
ethoxylované alkoholy C12-C15
≤6
68131-39-5
500-195-7
Xi;N; 41-50
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
Xn, Xi, senzibilizující, mutagenní 3.kategorie
R 20/22-37/38-41-42/43-68
CHIROSEPTOL je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., – přípravek zdraví škodlivý, dráždivý, senzibilizující a dále mutagenní 3.kategorie.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Chemický přípravek zdraví škodlivý (zejména při vdechování a při požití), dráždí oči a kůži s nebezpečím vážného
poškození očí, možné nebezpečí nevratných účinků – mutagen 3. kategorie : látky, které mohou u lidí vyvolat obavy
vzhledem k možným mutagenním účinkům. Existuje důkaz z příslušných studií mutagenity, není však dostatečný
k zařazení do kategorie 2, to je mezi látky, na které je nutno pohlížet, jako by byly mutagenní pro člověka. Dále může
vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Jedná se o látku závadnou pro vodní prostředí (dezinfekční účinky – působení na vodní faunu i floru).
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu ( zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje :
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : přizpůsobit požáru v okolí,
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou známa, při použití vody – riziko úniku do kanalizace a prostředí
5.3 Zvláštní nebezpečí : zdravotní závadnost přípravku
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru a zajistit odpovídající odsávání nebo odvětrávání prostor.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Rozlitý přípravek nechat nasáknout do vhodného sorpčního prostředku (např. univerzální sorpční materiály, sorpční
materiály pro záchyt agresivních látek, menší úniky – buničina) a uložit do označené uzavíratelné nádoby, zamezit průnikům do kanalizace a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky a zabraňovat nadbytečné kontaminaci pracovníků přípravkem. Zamezit kontaktu s jinými
látkami, především kyselého charakteru. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Plochy a předměty, které byly ošetřeny a mají
přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
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Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota skladování : -10 až +30°C.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek nejsou stanoveny NV č. 178/2001 Sb., v platném znění, pro složky přípravku jsou
stanoveny pro :
Složka
přípustný expoziční limit (PEL)
nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P)
Není stanoven
0,8 mg/m3
1,5-pentandial (glutaraldehyd)
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny (vyhl. č.
432/2003 Sb).
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Dodržení podmínek manipulace a skladování; zajistit účinné větrání. Zamezit kontaminaci pracovníků přípravkem a
pracovními roztoky a zamezit kontaktu pokožky a sliznic s přípravkem a s pracovními roztoky, při práci dodržujte běžné
podmínky hygieny práce, po práci důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku,
návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv je možno použít až
po důkladném vyčištění (vyprání).
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání
Ochrana dýchacích cest:
prostor, popř. použít ochranu dýchacích cest s filtrem proti organickým parám
Používat ochranné prostředky pro oči a obličej (ochranné brýle nebo obličejový štít )
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv (uzavřenou), zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním
Ochrana kůže:
krémem
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:

Kapalné
bezbarvý roztok, v závislostech na podmínkách skladování může
roztok tmavnout (není na závadu použití výrobku)
charakteristický (aldehydy), popřípadě s obsahem vonné kompozice
Není uvedeno
Nestanovena
Nestanovena
Nestanoven
Nehořlavý
Nevýbušný

Nestanoveny
Nestanovena
Cca 1050 kg/m3
Neomezeně mísitelný
Nestanovena
Nestanoven
Nestanovena
Nestanovena
Nestanovena
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10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajištění proti působení
sálavého tepla a intenzivního slunečního záření).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení kyselin, působení silných oxidačních nebo redukčních činidel.
10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny, silná oxidující činidla, redukční činidla.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxid uhelnatý, oxidy dusíku.
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechování dráždí dýchací ústrojí, nebezpečí perforace nosní přepážky, při dlouhodobém působení
nebezpečí vzniku edému plic, při dlouhodobém působení nízkých koncentrací nebezpečí senzibilizace. Zdraví škodlivý
při vdechování (příznaky celkové otravy jako v případě náhodného požití).
Stykem s kůží – dráždivé účinky na pokožku, při dlouhodobém působení nízkých koncentrací nebezpečí senzibilizace
Stykem s očima – nebezpečí nevratného poškození zraku, zarudnutí očních víček, podráždění očí
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, krvavé průjmy. V závislosti na dávce riziko poškození vnitřních orgánů a
při velkých dávkách nebezpečí kómatu.
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita LD50 (orálně, potkan): 4,46 ml/kg
LD50 (dermálně, potkan): >5 ml/kg
Dráždivost: kožní dráždivost (králík) – středně dráždící
oční dráždivost (králík) – silně dráždící dráždí oči a kůži
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna

Senzibilizace : Senzibilizující při vdechování a při styku s kůží.

Karcinogenita : Nezjištěna

Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna

Mutagenita : mutagen 3.kategorie (složka přípravku – glyoxal, je kategorizována jako mutagen 3.kategorie)
Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
Nezjištěna
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
Nezjištěna
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
Nezjištěna
12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy (dezinfekční účinky).
Mobilní zejména ve vodním prostředí, v menší míře také odparem do ovzduší.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí. Použité tenzidy jsou více než z 90% odbouratelné.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjišťována. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí.
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13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – dráždivost (H4), zdravotní škodlivost (H5), schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné
použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům
odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s
oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro
sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 05*Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení znečištěného obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsah. zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 9
Číslo UN: 3082
Kemlerův kód : 90
Název : látka ohrožující životní prostředí kapalná, j.n. glutardialdehyd, roztok
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 9
Poznámka: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR: --14.3. Námořní přeprava
IMDG: --ICAO/IATA: --14.4. Letecká přeprava
14.5. Další údaje: ---

Obalová skupina III

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
CHIROSEPTOL
Obsahuje účinné látky: glyoxal,, glutardialdehyd, alkyldimetylbenzylamonium chlorid

Zdraví škodlivý
R-věty:

R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R 68
Možné nebezpečí nevratných účinků

S-věty:

S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno ukažte toto označení)
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc, hmotnost.
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Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb.,
o biocidech, v platném znění zákona a Nařízením EU č. 648/2004 o detergentech.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : Nařízení č. 648/2004 o detergentech
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 20
Zdraví škodlivý při vdechování
R 20/22
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 23/25
Toxický při vdechování a při požití
R 34
Způsobuje poleptání.
R 36/38
Dráždí oči a kůži
R 37/38
Dráždí dýchací orgány a kůži.
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 42/43
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R 43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy
R 68
Možné nebezpečí nevratných účinků
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
Přípravek je určen pro specializované užití, není určen pro prodej spotřebiteli (maloobchod).
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín
Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870
bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné legislativy
(zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize dne 8.3.2006 z důvodu změn uváděných dodavateli jednotlivých
účinných látek, zahrnutí požadavků nařízení ES č. 648/2004 o detergentech, formální úpravy BL (změna bodů
2,3,15,16),
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
CHIROX
Další názvy látky:
-1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):

Popis funkce látky nebo přípravku:

1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

CHIROX se používá k dezinfekci, ploch, povrchů zařízení,potrubních
systémů, vzduchotechniky v potravinářství a veterinární praxi, ve veterinární
praxi se využívá k dezinfekci ovzduší interiérů v přítomnosti zvířat a
k dezinfekci povrchu těla zvířete.
Dezinfekční přípravek se širokým spektrem účinnosti, působí proti bakteriím
(včetně TBC), virům (včetně HBV a HIV)a mikroskopickým vláknitým a
kvasinkovitým houbám.
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Přípravek obsahuje neiontové povrchově aktivní látky (neionogenní tenzidy) - méně než 5% a dále účinné složky
přípravku. Přípravek je klasifikován jako nebezpečný a obsahuje následující nebezpečné složky :
Název složky
Hydrogenperoxosíran draselný,
hydrogensíran draselný, síran draselný
Uhličitan sodný

Obsah (%)

Číslo CAS

Číslo ES

50

70693-62-8

274-778-7

Klasifikace
R-věty
O, Xn, C ; R8-22-34

45

497-19-8

207-838-8

Xi; R36

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
C
R 34
Chirox je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb., – přípravek žíravý.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek vykazuje žíravé účinky – způsobuje poleptání a zároveň se jedná o látku závadnou pro vodní prostředí
(dezinfekční účinky – působení na vodní faunu) – látka škodlivá pro vodní organismy.
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití přípravku nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou pomoc.
4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu ( zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
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4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : pěnový nebo sněhový HP,vodní pěna, (resp. hasiva dle místa požáru)
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou známa
5.3 Zvláštní nebezpečí : za vysokých teplot může dojít k rozkladu účinné látky (uvolnění kyslíku – podpora hoření);
přípravek může způsobit poleptání. Zabraňovat rozviřování prachu.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány. Nemísit přípravek s hořlavými látkami.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s přípravkem v uzavřeném prostoru. Zamezit mísení přípravku s hořlavými látkami.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní
nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému, správce
vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Při rozsypání smést a uložit do označené nádoby, tuto ponechat otevřenou. Pokud při úniku dojde k rozpuštění ve vodě,
použít sorpční materiály (pro záchyt agresivních látek, popřípadě univerzální sorbenty), zamezit průnikům do kanalizace
a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody. Nasáklý sorpční materiál uložit do
zvláštního uzavíratelného kontejneru pro sběr nebezpečného odpadu.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky. Zamezit kontaktu s jinými látkami, především kyselého charakteru. Zabraňovat rozviřování
prachu při manipulaci. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě přípravku. Při manipulaci a skladování je dále nutno
dodržet podmínky manipulace v pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s tímto
přípravkem. Pravidla musí být projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví a dostupná zaměstnancům na pracovišti.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům přípravku do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle a společně s hořlavými materiály. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Teplota
skladování : -10 až +25°C.
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8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek nejsou přímo stanoveny v NV č. 178/2001 Sb., v platném znění. Ze složek jsou
hygienické limity stanoveny pouze pro uhličitan sodný :
Látka
Přípustný expoziční limit PEL (mg/m3)
NPK-P (mg/m3)
5
10
Uhličitany alkalických kovů
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny (vyhl. č.
432/2003 Sb).
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Při práci omezovat zviřování prašných podílů a dále kontaminaci pracovníků přípravkem a pracovními roztoky. Zajistit
dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní
ochranné pomůcky a seznámené s povahou přípravku, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního
prostředí. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po skončení práce si důkladně
umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ruce ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití nebo použití pracovních roztoků není nutná, zajistit odsávání
Ochrana dýchacích cest:
prostor. Při vzniku prachu při manipulaci použít respirátor s filtrem proti prachu.
Ochranné brýle nebo obličejový štít (při práci s pracovními roztoky není nezbytné)
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní/dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:
Další informace:

Pevné
Bílá až světle nažloutlá
Bez zápachu
pH 2% roztoku 9,5
při 70°C se rozkládá účinná látka

Nehořlavý
Nevýbušný
Vykazuje slabé oxidační schopnosti
--Sypná hmotnost (při 20 °C): 950- 1050 kg/m3
Rozpustný na mírně zakalené roztoky
-----Přípravek má bělící účinky, může způsobit odbarvení barviv
používaných pro barvení textilu

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování, zajištění proti působení
vlhkosti).
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10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení vlhkosti a dešťových srážek, působení kyselin,
působení silných oxidačních nebo redukčních činidel.
10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny, silná oxidující činidla, redukční činidla, soli kovů, organické sloučeniny a lehce zápalné materiály (paliva,
maziva, papír).
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Oxid uhelnatý.
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechování prachu dráždí dýchací ústrojí, nebezpečí perforace nosní přepážky, při dlouhodobém
působení nebezpečí vzniku edému plic
Stykem s kůží – leptavé účinky na pokožku, vznik popálenin
Stykem s očima – nebezpečí nevratného poškození zraku, zarudnutí očních víček, podráždění očí
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1)
(pro základní složku : hydrogenperoxosíran draselný,
hydrogensíran draselný, síran draselný)
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):
kožní dráždivost (králík, 24 h): silně dráždící
oční dráždivost (králík, 24 h): silně dráždící
Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna
Karcinogenita : Nezjištěna

› 2 000

----

Senzibilizace : Nezjištěna.

Mutagenita : Nezjištěna

Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna

Další údaje : -12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
Nezjištěna
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
Nezjištěna
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
Nezjištěna
12.2 Mobilita
Koncentrovaný přípravek může představovat nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy (dezinfekční účinky).
12.3 Persistence a rozložitelnost
Složky přípravku jsou postupně rozložitelné v prostředí.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
12.5 Další nepříznivé účinky
Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením
tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : žíravost (H8), schopnost uvolňovat nebezpečné látky do
životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné použití předepsaných ochranných prostředků a zajištění
prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do prostředí.
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13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství přípravku aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým
přebytkem vody do kanalizace. Větší množství přípravku : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s
oprávněním k této činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro
sanaci likvidovat jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 03*Anorganické odpady
obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení znečištěného obalového odpadu :
Obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 9
Číslo UN: 3077
Kemlerův kód : 90
Obalová skupina III
Název : látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. (směs: monopersíran draselný, uhličitan sodný)
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 9
Poznámka: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR: --14.3. Námořní přeprava
IMDG: --14.4. Letecká přeprava
ICAO/IATA: --Další údaje: --15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
CHIROX
Obsahuje : Hydrogenperoxosíran draselný, hydrogensíran draselný, síran draselný (směs), uhličitan sodný

Žíravý
R-věty: R 34
Způsobuje poleptání.
S-věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít.
S 45:
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno ukažte toto označení.)
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Na etiketě je dále uvedeno :
Návod k použití, pokyny pro skladování, pokyny pro předlékařskou první pomoc, hmotnost.
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu, další údaje požadované zákonem č. 120/2002 Sb.,
o biocidech, v platném znění zákona a Nařízením EU č. 648/2004 o detergentech.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : Nařízení č. 648/2004 o detergentech
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R8
Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 34
Způsobuje poleptání.
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Dráždí oči

16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující) a dále
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami
první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
Přípravek je určen pro specializované užití, není určen pro prodej spotřebiteli (maloobchod).
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870 bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné
legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize č. 1 ze dne 1.11.2004 zahrnuje změnu v bodu 11.2, týkající se
toxikologických údajů, revize č. 2 ze dne 7.2.2005 a č. 3 ze dne 20.12.2005 zahrnuje změnu složení (použití
neionogenního tenzidu místo anioaktiního tenzidu) a dále obsahuje změnu klasifikace přípravku - na přípravek bez
nebezpečné vlastnosti „oxidující“ na základě zjištění akreditované zkušební laboratoře k oxidačním vlastnostem
přípravku a z toho vyplývající změny UN kódu a změnu klasifikace jednotlivých surovin pro přípravek.
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
Chloramin T
Další názvy látky:
Sumární chemický vzorec :
C7 H7 S O2 N Cl Na . 3 H2O
Relativní molekulová hmotnost :
281,50
1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon:
Fax:
e-mail :

Dezinfekční přípravek v lékařské, veterinární, potravinářské a všeobecné
praxi na dezinfekci ploch a povrchů.
Biocidní přípravek (dezinfekční přípravek) se širokým spektrem účinnosti
(baktericidní, fungicidní, virucidní).
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111
+420 596 012 870
bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Látka je klasifikovaná jako nebezpečná.
Název složky

Obsah (%)

Číslo CAS

Číslo ES

Klasifikace
R-věty
C,Xn; R 22-31-34-42

N-chlor-4-methylbenzen-1100
7080-50-4 ( * )
204-854-7
sulfonamid, sodná sůl, trihydrát
(*) rovněž registrována jako bezvodá forma CAS 127-65-1, číslo ES 204-854-7 V tomto případě je obsah sodné soli
N-chlor-4-methylbenzensulfonamidu 81%.

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace látky/přípravku
C,Xn
R 22-31-34-42
Chloramin T je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb., – látka žíravá, zdraví škodlivá a
senzibilizující.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Chloramin T vykazuje žíravé účinky a je zároveň zdraví škodlivý při požití a může vyvolat senzibilizaci při vdechování.
Chloramin T uvolňuje toxický chlor při styku s kyselinami. Je závadný pro vodní prostředí (působení aktivního chloru,
zvýšení alkality).
3.3 Další možná rizika
Společné použití s jinými přípravky domácí chemie, nebo aplikace na plochy znečištěné kyselinami.
3.4. Informace uvedené na obalu – viz. bod 15

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout informace z tohoto
bezpečnostního listu. V případě požití chloraminu T a nebo vniknutí do oka je nutno zajistit neprodleně lékařskou
pomoc.
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4.2 Při nadýchání
Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu ( zabránit fyzické námaze
včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží
Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí
Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou
pomoc.
4.5 Při požití
Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 – 0,5 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : vodní pěna (resp. hasiva dle místa požáru)
5.2 Nevhodná hasiva : práškové a sněhové hasící přístroje (rozviřování prachu)
5.3 Zvláštní nebezpečí : nad 140 oC se rozkládá, při požáru se uvolňuje toxický chlor a dále oxid siřičitý, oxidy
dusíku, popřípadě chlorovodík. Zabraňovat rozviřování prachu.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : V případě vniknutí do kanalizace během hasebního zásahu je nutno postupovat v souladu
s havarijními plány (zajištění neutralizace a naředění vodou).

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Používat osobní ochranné prostředky - zamezení styku s kůží a s očima, používání osobních ochranných prostředků,
nepracovat s látkou v uzavřeném prostoru.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zamezit kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství koncentrovaného chloraminu T do povrchové,
spodní nebo odpadní vody uvědomit příslušné orgány – hasiče, policii, složky integrovaného záchranného systému,
správce vodního toku (nebo kanalizace).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění
Při rozsypání smést a uložit do označené uzavíratelné nádoby. Pokud při úniku dojde k rozpuštění chloraminu ve vodě,
použít sorpční materiály (pro záchyt agresivních látek, popřípadě univerzální sorbenty), zamezit průnikům do kanalizace
a do vodních toků, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody. Nasáklý sorpční materiál uložit do
zvláštního uzavíratelného kontejneru pro sběr nebezpečného odpadu. Další upozornění: při úniku se nesmí chloraminu
T dostat do styku s kyselinami (riziko úniku toxického plynného chloru)

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY /
PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem
S koncentrovaným dezinfekčním přípravkem pracovat pouze v místech, kde je zabezpečeno dostatečné větrání, používat
osobní ochranné prostředky. Zamezit kontaktu s jinými látkami, především kyselého charakteru. Zabraňovat rozviřování
prachu při manipulaci. Zákaz jídla, pití a kouření při manipulaci s výrobkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí
Skladovat a uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům do prostředí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla
Uvedeno v textu bezpečnostního listu a v instrukcích na etiketě dezinfekčního přípravku. Při manipulaci a skladování je
dále nutno dodržet podmínky manipulace v pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při
práci s touto látkou. Pravidla musí být projednána s orgánem ochrany veřejného zdraví a dostupná zaměstnancům na
pracovišti.
Chloramin T může způsobit odbarvení barviv používaných pro barvení textilu (bělící účinky)
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7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování
Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech. Skladovat v suchých a proti povětrnostním vlivům chráněných
prostorách se zajištěním proti možným únikům látky do okolí a proti vstupu nepovolaných osob. Neskladovat na
přímém slunečním světle a společně s hořlavými materiály. Skladovat odděleně od potravin, nápojů, krmiv a odděleně
od kyselin a kyselých čistících a mycích přípravků. Teplota skladování : -20 až +30°C.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro chloramin T nejsou přímo stanoveny v NV č. 178/2001 Sb. v platném znění. Při manipulaci
s výrobkem a při aplikaci je nutno dodržet hygienické limit pro chlor :
Faktor přepočtu
Látka
CAS
Přípustný expoziční
NPK-P (mg/m3)
3
na ppm
limit PEL (mg/m )
7782-50-5
1,5
3
0,344
Chlor
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro látku nejsou stanoveny vyhl. č. 432/2003 Sb.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Zajistit, aby s látkou pracovaly osoby používající osobní
ochranné pomůcky a seznámené s povahou látky, návodem k použití a podmínkami ochrany osob a životního prostředí.
Pracovníci musí mít při práci s CHLORAMINEM T k dispozici osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně
pokožky, sliznic a očí a tam kde nelze zajistit dodržení NPK-P pro chlor i k ochraně dýchadel (rukavice, obličejový
štítek nebo brýle, masku s filtrem proti chloru apod.). Při provádění dezinfekce s pracovním roztokem je nutno pracovat
v rukavicích. Osobní ochranné pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu a poškozené
vyměňovat. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění.
Při práci je třeba dodržovat zásady osobní hygieny a zejména nejíst, nepít, nekouřit. Před jídlem a po skončení práce je
třeba umýt pokožku teplou vodou a mýdlem. Podrážděnou, event. poleptanou pokožku je třeba ošetřit vhodným
reparačním krémem.
Detekce : např. detekční trubičky DRAGER (pro chlor).
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití (roztoků) není nutná – zajistit odsávání prostor, popř. použít
Ochrana dýchacích cest:
respirátor s filtrem proti prachu
V případě rizika vniknutí do očí použít ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana očí:
Pryžové (latexové) rukavice
Ochrana rukou:
Pracovní oděv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného Chloraminu T do
vodních toků, půdy a do kanalizace (dále viz podmínky pro manipulaci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).

9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY /
PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Výbušné vlastnosti:
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě / etanolu

Pevné, jemně krystalický prášek
Bílá až světle nažloutlá
Charakteristický slabý zápach po chloru
alkalická reakce,pH 2% roztoku 11,5
při 140°C se rozkládá, netaje
192°C (Pensky-Martens,uzavřený kelímek)
Nehořlavý
--

Vykazuje oxidační vlastnosti
--Sypná hmotnost (při 20 °C): 540-680 kg/m3
150 g chloraminu T v 1 l vody ( 25 °C )

/ 75 g/l etanolu (20°C)
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-----Látka má bělící účinky, může způsobit odbarvení barviv používaných
pro barvení textilu

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní
Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení rozmezí teplot skladování).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit
Zvýšená teplota, významné změny teplot skladování, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření. Působení vlhkosti a
dešťových srážek, působení kyselin (i zředěných), působení silných oxidačních nebo redukčních činidel.
10.3 Materiály, které nelze použít
Kyseliny, čpavek, silná oxidační a nebo redukční činidla, práškové kovy.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty
Chlor, chlorovodík, oxid siřičitý, oxidy dusíku.

11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - může podráždit, popřípadě poleptat dýchací ústrojí (v závislosti na míře a délce působení)
Stykem s kůží – žíravé účinky na pokožku,
Stykem s očima – nebezpečí poškození zraku, žíravé účinky na sliznice a pokožku
Požitím – bolesti břicha, nevolnost, zvracení, poškození sliznic zažívacího traktu
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita
- LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.l-1):
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.l-1):

1298 mg/kg
-> 0.275 mg/l (4 hodiny)---

Subchronická - chronická toxicita : nezjištěna(úroveň 15 mg/kg/den
Senzibilizace : může vyvolat senzibilizaci při vdechování.
Karcinogenita : Nezjištěna
Mutagenita : není mutagenní
Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna
Další údaje

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí
- LC50, 2 hod., pstruh obecný
5 mg/l (akutní) smrt 50% populace
4,5 mg/l
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
- IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):
Nezjištěna
12.2 Mobilita
Koncentrované i zředěné roztoky chloraminu představují nebezpečí pro vodní prostředí a vodní organismy.
12.3 Persistence a rozložitelnost
Účinná látka – chloramin T je, po likvidaci akt.chloru, plně biologicky rozložitelný.
12.4 Bioakumulační potenciál
Nebyl stanoven.
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12.5 Další nepříznivé účinky
Únik velkého množství látky však může mít, vedle obsahu a působení aktivního chloru, další nepříznivé účinky na
okolní prostředí z důvodu zvýšení alkality. Při úniku do prostředí a do kanalizace dochází dezinfekčním působením
tohoto výrobku k postupnému snižování nebezpečnosti pro vodní prostředí. Rozkladné produkty jsou již biologicky
odbouratelné.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se může jednat o nebezpečný odpad : nebezpečná vlastnost – žíravost (H8), zdravotní škodlivost
(H5), schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění (H13). Nutné použití
předepsaných ochranných prostředků a zajištění prostoru manipulace a shromažďování odpadů proti únikům odpadu do
prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : malé množství aplikovat v souladu s požadavky, popř. spláchnout s velkým přebytkem
vody do kanalizace. Větší množství látky : označený odpad předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této
činnosti, popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Absorpční materiál použitý pro sanaci likvidovat jako
nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal nutno předat k odstranění jako nebezpečný odpad.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .
Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění.
Návrh zařazení odpadu : Podskupina 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky - odpad 16 03 03*Anorganické odpady
obsahující nebezpečné látky
Návrh zařazení obalového odpadu :
Obaly se zbytky chloraminu T : 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
14.1. Pozemní přeprava
ADR / RID:
Třída: 8
Číslo UN: 3263
Kemlerův kód : 80
Obalová skupina III
Název : látka žíravá tuhá, j. n. chloramin T
Čísla vzorů bezpečnostních značek: 8
Poznámka: --14.2. Vnitrozemská vodní přeprava
ADN/ADNR: --14.3. Námořní přeprava
IMDG: --14.4. Letecká přeprava
ICAO/IATA: --14.5. Další údaje: ---

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE /
PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
CHLORAMIN T
(EINECS 204-854-7)
označení ES
Výrobce : Bochemie, s. r. o. , Lidická 326, 735 95 Bohumín CZ Tel. č. +420 596 091 111
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Žíravý
R-věty: R 22: Zdraví škodlivý při požití.
R 31: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 34: Způsobuje poleptání
R 42: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
S-věty: S 1/2 : Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 7: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 22.12.2004
Název výrobku:
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Chloramin T

S 22: Nevdechujte prach
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít
S 45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,
ukažte toto označení)
Věta S1/2 a vybavení obalu hmatatelnou výstrahou pro nevidomé je používáno na baleních určených pro spotřebitelský
trh.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Zákon č. 120/2002 Sb., o biocidech
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : --

16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 22
Zdraví škodlivý při požití.
R 31
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R 34
Způsobuje poleptání
R 42
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s chloraminem T musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující) a dále
musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí a zásadami
první předlékařské pomoci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákona).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
Výrobek je určen pro specializované užití, není určen pro prodej spotřebiteli (maloobchod).
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o. Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870 bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací získaných z volně dostupných
databází a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné legislativy (zákon č.
157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize č.1 ze dne 17.7.2006 z důvodu upřesnění textu a oprav věcných
nesprávností v textu.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Chemický název látky/obchodní
název přípravku

K-OBIOL EC 25

1.2 Účel použití

insekticid

1.3 Jméno/obchodní jméno a sídlo 1.
distributora

Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9, tel: 266 101 111

Jméno/obchodní jméno a sídlo
zahraničního výrobce
1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

FAX 266 101 856
Bayer CropScience , Frankfurt am Main, Německo

266101847
+33472852525

Toxikologické informační centrum
2.

224919293

Chemické složení / údaje o nebezpečných složkách

2.1 Chemická charakteristika
Emulzní koncentrát na bázi pyrethroidů
2.2 Nebezpečné komponenty
Název
Deltamethrin

Obsah ( v %)
2,7

Číslo CAS

Rizikové symboly a

Číslo EINECS

čísla R-vět čisté látky

52918-63-5¨

/ T, N/

R23/25, R50/ 53

258-256-6
Piperonyl butoxide

23,9

51-03-6

/N/

R50/53

200-076-7
Uhlovodíková rozpouštědla
(solvent nafta – lehká aromatická
Isobutanol

> 50

64742-95-6

Xn, N/ R10,R37, R51/ 53,

265-199-0
>1,00->5,00

78-83-1

R65, R66, R67
Xi

R10, R37/38, R41, R67

201-148-0
Kalciumbis(tetrapropylensulfonát)

3.

>1,00->5,00

11117-11-6

C R21, R34, R52/53

234-360-7

Informace o možném nebezpečí:
Může poškodit zdraví při požití, při vniknutí do očí. Hořlavý. Velmi toxický pro vodní živočichy. Při
požití může způsobit poškození plic. Opakovaná exposice může způsobit vysušení a popraskání
pokožky.Páry mohou způsobit závratě. Při nadýchání vyšší koncentrace, mohou páry rozpouštědla
působit narkoticky.

4.

Pokyny pro první pomoc

- K-Obiol EC 25 -
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4.1 Obecně:
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace
z tohoto listu.
4.2 Při nadýchání:
Vyvést postiženého na čistý vzduch. Zůstat v klidu a teple. Vyhledat lékařské ošetření.
4.3 Při zasažení očí:
Vyplachovat min.15 min. proudem čisté vody. Vyhledat lékařské ošetření.
4.4 Při zasažení oděvu a pokožky:
Svlékněte zasažený oděv a pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem. Aplikujte ochranný krém
s vitamínem E. Vyhledejte lékařské ošetření pokud dráždění přetrvává.
4.5 Při požití:
Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. . Vyhledejte lékařské ošetření a ukažte tento obal nebo
označení.
4.6 Informace pro lékaře:

5.

Symptomy

Dráždění pokožky, sliznic a očí. Poruchy citlivosti kůže a očí, závratě, bolesti hlavy,
apatie, žaludeční nevolnost a zvracení, bolesti v nadbřišku, bezvědomí, křeče a kóma (při
velkých dávkách)

Rizika

Nesmí být zaměněno s otravou organofosfáty. Nebezpečí proniknutí do plic při požití a
následném zvracení.

Léčba

Na zasaženou pokožku aplikujte krém s vitaminem E. Při zasažení očí aplikujte
anestetické kapky (např. 1% amethocaine hydrochlorid - oční kapky). Podejte analgetika
dle potřeby; proveďte monitorování dýchání a činnosti srdce. Zkontrolujte plicní otok
v případě, že došlo ke vdechnutí látky.Udržujte dýchací cesty volné, podpora dýchání dle
potřeby...Protikřečová terapie – diazepan. Kontraindikace – adrenergické sloučeniny,
atropin; regenerace – spontánní

Pokyny pro případ požáru

5.1 Vhodné hasební prostředky:
Prášek, CO2, pěna, voda jen ve formě rosení
5.2 Hasební prostředky, které nesmějí být použity z bezpečnostních důvodů:
Vodní proud
5.3 Zvláštní nebezpečí látky samé, produktů hoření nebo výparů:
při hoření mohou vznikat toxické plyny
5.4 Zvláštní ochranné prostředky:
Použít ochranné pracovní prostředky a dýchací přístroje
5.5 Další informace:
Zabraňte vniknutí vody z hašení do životního prostředí. Ochlazujte vodou obaly před prudkým žárem.
Nevdechujte vzniklý dým.
- K-Obiol EC 25 -
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Pokyny pro případ náhodného úniku nebo nehody

6.1 Opatření na ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte vhodný ochranný oděv. Zabraňte kontaktu s přípravkem a kontaminovaným
povrchem. Během zásahu nejezte, nepijte a nekuřte.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Zabraňte proniknutí přípravku do vodních zdrojů a kanalizace. Udržujte z dosahu osoby a zvířata.
6.3 Způsob čištění a zneškodnění:
Uniklý přípravek absorbujte do nasáklivého materiálu ( písek, cement, piliny). Smeťte kontaminovaný
materiál do nádoby (vhodné jsou obaly z hliníku, P.E.T.) a uložte jej na bezpečném místě do doby
likvidace. Dekontaminujte znečištěnou plochu 3% vodním roztokem sody.
6.4 Další informace:
7.

Bezpečnostní pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Zabezpečte ventilaci prostoru, kde se s přípravkem pracuje. Nestříkejte proti větru. Po každé manipulaci
se umyjte vodou a mýdlem.
7.2 Pokyny pro skladování:
Skladujte v originálních obalech v uzamčeném, chladném, suchém a dobře větratelném skladu, odděleně
od poživatin, léků, krmiv, desinfekčních přípravků a jejich obalů. Chraňte před mrazem a přímým
slunečním zářením a zdroji vznícení. Páry mohou být výbušné se vzduchem.
Skladovací teplota +5 až +30 Co
8.

Omezení expozice a osobní ochranné pracovní prostředky

8.1 Doporučená technická a jiná opatření na omezení expozice:
Zabezpečte ventilaci prostoru, kde se s přípravkem pracuje. Nestříkejte proti větru. Po každé manipulaci
se umyjte vodou a mýdlem.
8.2 Výrobek obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny následující nejvýše přípustné koncentrace
v pracovním ovzduší
Název

Číslo CAS

Obsah

78-83-1

> 1 >5 %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
Průměrná

Isobutanol

8.3 Doporučená metoda měření látek v pracovním ovzduší:
TWA
8.4 Osobní ochranné prostředky:
8.4.1 Ochrana dýchacích cest:

Polomaska s vložkou typu A

8.4.2 Ochrana očí:

Ochranný štít Š-P 15 nebo nebo uzavřené ochranné brýle

- K-Obiol EC 25 -

mezní
154 mg/m3
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8.4.3 Ochrana rukou:

PVC rukavice

8.4.4 Ochrana těla:

Protichemický oděv z tkaného materiálu, PVC boty, při ředění gumová
zástěra

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skupenství při 20°C:
barva:
pach:
hodnota pH:
teplota (rozmezí teplot) varu:
teplota (rozmezí teplot) tání:
teplota vzplanutí:
hořlavost:
samozápalnost:
meze výbušnosti:
oxidační vlastnosti:
tenze par při 20°C:
relativní hustota při 20°C:
rozpustnost ve vodě při 20°C:
rozpustnost v tucích (včetně specifikace
oleje použitého jako rozpouštědlo):
• rozdělovací koeficient n-oktanol / voda:
• hustota
• další údaje
10.

Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
• Orálně:
• Inhalací:
• Dermálně:
Efekty na kůži:
Efekty v oku:
Vnímavost :

12.

Ekologické informace:

12.1

Odbouratelnost:
BCF deltamethrin 1.400, piperonyl butoxid 260

12.2

42 °C
Hořlavá kapalina
>450°C (rozpouštědlo)
Dolní 0,8% m/m (rozpouštědlo), horní 7%m/m
0,3 hPa (rozpouštědlo)
0,94 g/ cm3
S vodou vytváří emulzi.

Deltamethrin Log Pow = 4,6 deltamethrin, piperonyl
butoxid 4,75
Bod mrznutí: méně než -10°C

Stabilita a reaktivita
• podmínky, za nichž je výrobek stabilní:
• podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
• látky a materiály s nimiž se výrobek nesmí
dostat do styku:
• nebezpečné rozkladné produkty:
• další údaje

11.

Kapalné
Jantarově žlutá
Petrolejový
5 % roztok ve vodě: 4 – 5

Biotoxicita:

- K-Obiol EC 25 -

Běžné skladovací podmínkyC
Vysoké teploty a zdroje zapálení
Silná oxidační činidla, kyseliny, halogeny
Při hoření vznikají dráždivé plyny.

( LD50) 710-780 mg/ kg ( krysa)
( LD50 ) > 2000 mg/ kg ( králík)
Slabě dráždí ( králík)
silně dráždí ( králík), nebezpečí poškození očí
Může se projevit místní přechodné dráždění pokožky
v obličeji a na sliznicích.
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Ryby:

Deltamethrin: LC50 (96 hod) 0,00091 mg/ l (pstruh duhový), pip. Butoxide 6,12 mg/l

Dafnie:

Deltamethrin: EC 50 (48 hod.): 0,00056 mg/l , piperonyl butoxid 0,51 mg/l
Deltamethrin EC 50 (72 hod.): >9,1 mg/l

Řasy:
Bakterie:
12.3

K-OBIOL EC 25

Další informace:
Nesmí se dostat do vodních zdrojů, velmi toxický pro ryby a vodní organismy.

13.

Způsob zneškodňování odpadů:

13.1

Produkt:
Po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálit ve schválené spalovně..

13.2

Obaly:
Prázdné obaly po vypláchnutí vodou lze recyklovat nebo uložit na vyhrazené skládce (kovové soudky)
nebo spálit ve schválené spalovně (plasty).

14.

Informace pro dopravu:

14.1

Pozemní doprava

14.1.1 Doprava po silnici
ADR
Pojmenování:
Třída:
Číslice:
Písmeno:
Číslo UN:
Rizikové číslo:
14.1.2

Třída:
Číslice:
Písmeno:
Číslo UN:
Rizikové číslo:
Říční doprava

• ADNR
• Pojmenování:
•
•
•
•
•

C
1993
30

Doprava po železnici

• RID
• Pojmenování:
•
•
•
•
•
14.1.3

Pyretroidový tekutý insekticid, toxický, hořlavý (deltamethrin ,
uhlovodíkové rozpouštědlo)
3

Třída:
Číslice:
Písmeno:
Číslo UN:
Rizikové číslo:

- K-Obiol EC 25 -

Pyretroidový tekutý insekticid, toxický, hořlavý (deltamethrin ,
uhlovodíkové rozpouštědlo)
3
C
1993
30

Pyretroidový tekutý insekticid, toxický, hořlavý (deltamethrin ,
uhlovodíkové rozpouštědlo)
3
C
1993
30
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14.1.4

Třída:
Speciální klasifikace.:
EmS:
MFAG:
Letecká doprava

• ICAO/IATA-DGR
• Pojmenování:
14.2

Zasílání poštou

15.

Vztah k právním předpisům

15.1

Klasifikace výrobku:

15.1.1
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Námořní doprava

• IMDG/UN
• Pojmenování:
•
•
•
•
14.1.5

K-OBIOL EC 25

1993
Pyretroidový tekutý insekticid, toxický, hořlavý (deltamethrin ,
uhlovodíkové rozpouštědlo)
3
Námořní pollutant (deltamethrin)

1993
Pyretroidový tekutý insekticid, toxický, hořlavý (deltamethrin ,
uhlovodíkové rozpouštědlo)

Varovné označení podle zvláštního předpisu:

Xn zdraví škodlivý
15.1.2 Názvy chemických látek uváděných v textu označení obalu:
obsahuje deltamethrin , piperonyl butoxid, solvent nafta – lehká aromatická
15.1.3 Čísla a slovní znění přiřazených R vět:
Číslo
Slovní znění
10
Hořlavý
37
Dráždí dýchací orgány.
22
Zdraví škodlivý při požití
41
Nebezpečí vážného poškození očí
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
65
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
66
Opakovaná expozice může způsobit vysušení a nebo popraskání pokožky
62
Páry mohou způsobit ospalost a závrať.
15.1.4 Čísla a slovní znění přiřazených S vět:
Číslo
Slovní znění
- K-Obiol EC 25 -

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 12/01/05
Datum revize 04/09/06
57
26
35
39
62
15.2

K-OBIOL EC 25

Strana 7 (celkem7)

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc..
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení
Jiné předpisy

:
16.

Národní předpisy
Zákon o chemických látkách: 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.)
Zákon. o rostlinolékařské péči: 36/2002 Sb

16.1

Další informace

Texty R vět citovaných v bodě 2:
R10 Hořlavý
R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
R23/25 Toxický při vdechování a při požití.
R34 Způspbuje poleptání.
R37 dráždí dýchací orgány.
R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí..
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí..
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení a nebo popraskání pokožky
R67 Páry mohou způsobit ospalost a závrať.
Pracovní omezení pro mládež musí být dodržována.
Pracovní omezení pro těhotné a kojící ženy musí být dodržována.
16.2 Prohlášení
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou
v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli
parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat
právně platnou základnu kontraktačních vztahů.

- K-Obiol EC 25 -
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Chemický název látky/obchodní
název přípravku
Další názvy látky:

K-OTHRINE 25 SC
K-Othrine Flow 25, K-Othrine/Biothrine Flow 25

1.2 Použití přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce / distributora

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Identifikační číslo:

00565474

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266101 847
+33472852525

Toxikologické informační středisko
2.

224 919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: deltamethrin

3.

Chemický název:

(S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC)

Obsah v (%):

2,5

Číslo CAS:

52918-63-5

Číslo EC (EINECS):

258-256-6

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

T, N

R-věty:

R23/25, R50/53

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Mohou se projevit následující symptomy:
Místně: podráždění pokožky a očí, které obvykle pomine do 24 hod.
Systemické: závratě, bolesti hlavy, apatie, žaludeční nevolnost a zvracení, bolesti v nadbřišku,
bezvědomí, křeče a kóma (při velkých dávkách)
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:

- K-Othrine 25 SC -
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Informace pro lékaře: Místní kontaminace: Na zasaženou pokožku aplikujte krém s vitaminem E nebo
jednoduché pleťové mléko. Při zasažení očí aplikujte anestetické kapky (např. 1% amethocaine
hydrochlorid - oční kapky). Podejte analgetika dle potřeby.
Systémová otrava: proveďte monitorování dýchání a činnosti srdce. Zkontrolujte plicní otok v případě,
že došlo ke vdechnutí látky, při požití podejte medicinální uhlí. K odstranění škodlivin z těla proveďte
dialýzu, výměnu krve, protikřečová terapie – diazepan; kontraindikace – adrenergické sloučeniny,
atropin; regenerace – spontánní.
Nesmí být zaměněno s otravou organofosfáty.
4.2 Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. Ponechte postiženého v klidu. Ihned vyhledejte lékařské ošetření.
4.3 Při styku s kůží:
Opatrně odstraňte potřísněný oděv , důkladně omyjte zasažená místa mýdlem a vodou. Ošetřete pokožku
krémem s vitamínem E.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolejte zvracení. Ponechejte postiženého v klidu. Ihned vyhledejte
lékařské ošetření.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
Voda pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru vznikají dráždivé plyny.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru do místa mimo horko a plameny a ochlazujte je
vodou. Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř
vzniklý při požáru.

- K-Othrine 25 SC -
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Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Vyvarujte se přímého kontaktu
s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabraňte proniknutí kapaliny do drenáží, kanalizace a vodních zdrojů. Absorbujte přípravek do
nasáklivého materiálu (písek, cement, piliny).Smeťte do vhodné nádoby. Vhodný materiál"
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Prostor kde se s přípravkem pracuje by měl umožnit okamžitý výplach očí v případě nehody. Při práci
s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem.
Neaplikujte postřik proti větru.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, tmavých a uzamykatelných a dobře
větraných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních
látek a jejich obalů. Chraňte přípravek před mrazem a přímým slunečním zářením.
8.

Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry:nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
Průměrná

mezní

8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů: respirátor s vložkou proti prachu
Ochrana očí:

ochranný štítek ŠP 15 nebo D1 s čepcem

Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana kůže:

pracovní oděv (protiprašná impregnace), klobouk, gumová zástěra,
gumové boty

8.4 Další údaje:
Pracujte s přípravkem jen v dobře větraném prostoru.

- K-Othrine 25 SC -
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Fyzikální a chemické vlastnosti
skupenství (při 20°C):

Kapalné (suspenzní koncentrát)

barva:

Bílá

zápach (vůně):

Bez zápachu

hodnota pH (při 0oC):

5–7

teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):
teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):
bod vzplanutí ºC):

>100

hořlavost:
samozápalnost: ºC

415

meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):
hustota (při 20°C):

1,04 g/cm3

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Dispergovatelný ve vodě

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:

Deltamethrin :Log Pow = 4,6

další údaje:

Bod zmrznutí: pod –5 °C

10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky, pokojová teplota

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

oxidy uhlíku a dusíku mohou působit jako tepelně rozkladné
sloučeniny

další údaje
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1) i:

40000 mg/kg

-1

(LD50), orálně, potkan (mg.kg ) - v PEG 200:
(LD50), dermálně, potkan (mg.kg-1):
-1

(LD50), dermálně, králík (mg.kg ):
- K-Othrine 25 SC -
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>2,3 (4 hod.)

Subchronická – chronická toxicita:
NOEL = 1 mg/kg tělesné hmotnosti /den (deltamethrin)
Senzibilizace:

nebyla pozorována (morče)

Karcinogenita:

není karcinogenní

Mutagenita:

nemá mutagenní účinky

Toxicita pro reprodukci:

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Na pokožce obličeje se dočasně může vyskytnout pálení nebo
bodání, které nejdéle do 24 hodin odezní.

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:

dráždivost očí a pokožky (králík): není dráždivý

12. Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní organismy
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):

0,043 (kapr)

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

0,0011

EC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):

> 9,1 (deltamethrin)

Rozložitelnost:

DT 50 ve většině půd 4 – 9 dní (deltamethrin)

Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:
DT50 ve většině půd mezi 4 až 9 dny. Zamezte proniknutí přípravku do kanalizace a vodních toků.
13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním
s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyčištění a znehodnocení uloží na schválené skládce
nebezpečných odpadů nebo se spálí ve spalovně shodných parametrů jako pro přípravek.
Další údaje:
14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
ADR/ RID:
Výstražná tabule:
- K-Othrine 25 SC -

Třída:
90

9

Číslice / písmeno:

11şc)

Číslo UN:

3082
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Kód nebezpečnosti 90; pyrethroid, kapalina,

Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

9

Číslo / písmeno:

11şc)

Kategorie:

III.

Námořní přeprava:
Třída:

9

Číslo UN:

3082

Typ obalu:

PET láhev

IMDG:
Látka znečišťující moře:

(S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibroovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC)

Technický název:

Deltamethrine

Letecká přeprava:
Třída:

9

Číslo UN:

3082

Typ obalu:

PET láhev

ICAO / IATA:
Technický název:

Deltamethrine

Poznámky:
Další údaje:

15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.

Výstražný symbol
N nebezpečný pro
životní prostředí

R věty:
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním.
prostředí
S věty:
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.
16. Další informace
- K-Othrine 25 SC -
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Seznam R vět citovaných v bodě 2:
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
23/25 Toxický při vdechování a při požití.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce

1.1 Chemický název látky/obchodní
název přípravku
Další názvy látky:

K-OTHRINE 25 WP
K-Othrine PM 25

1.2 Použití přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce / distributor

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Identifikační číslo:

00565474

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266101847
+33472852525

Toxikologické informační středisko
2.

224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: deltamethrin

3.

Chemický název:

(S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC)

Obsah v (%):

2,56

Číslo CAS:

52918-63-5

Číslo EC (EINECS):

258-256-6

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

T, N

R-věty:

23/25,50/53

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

N nebezpečný pro životní prostředí
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Mohou se projevit následující symptomy:
Místně: podráždění pokožky a očí, které obvykle pomine do 24 hod.
Systemické: závratě, bolesti hlavy, apatie, žaludeční nevolnost a zvracení, bolesti v nadbřišku,
bezvědomí, křeče a kóma (při velkých dávkách)
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
- K-Othrine 25 WP -
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Nebezpečný pro vodní organismy.
4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Místní kontaminace: Na zasaženou pokožku aplikujte krém s vitaminem E nebo
jednoduché pleťové mléko. Při zasažení očí aplikujte anestetické kapky (např. 1% amethocaine
hydrochlorid - oční kapky). Podejte analgetika dle potřeby.
Systémová otrava: proveďte monitorování dýchání a činnosti srdce. Zkontrolujte plicní otok v případě,
že došlo ke vdechnutí látky, při požití podejte medicinální uhlí. K odstranění škodlivin z těla proveďte
dialýzu, výměnu krve, protikřečová terapie – diazepan; kontraindikace – adrenergické sloučeniny,
atropin; regenerace – spontánní.
Nesmí být zaměněno s otravou organofosfáty.
4.2 Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. Ponechte postiženého v klidu. Ihned vyhledejte lékařské ošetření.
4.3 Při styku s kůží:
Opatrně odstraňte potřísněný oděv, důkladně omyjte zasažená místa mýdlem a vodou.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolejte zvracení. . Ponechejte postiženého v klidu. Ihned vyhledejte
lékařské ošetření.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
Voda pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru vznikají dráždivé plyny.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru do místa mimo horko a plameny a ochlazujte je
vodou. Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř
vzniklý při požáru.
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Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Vyvarujte se přímého kontaktu
s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabraňte proniknutí do drenáží, kanalizace a vodních zdrojů. .Smeťte do vhodné nádoby. Vhodný
materiál - papírový pytel s PE vložkou.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Prostor kde se s přípravkem pracuje by měl umožnit okamžitý výplach očí v případě nehody. Při práci
s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem.
Neaplikujte postřik proti větru.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, tmavých a uzamykatelných a dobře
větraných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních
látek a jejich obalů. Chraňte přípravek před mrazem a přímým slunečním zářením.
8.

Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:
8.2 Kontrolní parametry:nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
Průměrná

mezní

8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů: respirátor s protiprašnou vložkou
Ochrana očí:

ochranný štítek ŠP 15 nebo D1 s čepcem

Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana kůže:

pracovní oděv (protiprašná impregnace), gumová zástěra, gumové boty

8.4 Další údaje:
Pracujte s přípravkem jen v dobře větraném prostoru.

- K-Othrine 25 WP -

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání:05/08/04
Datum revize 05/01/07
9.

K-OTHRINE 25 WP

Strana 4 (celkem 7)

Fyzikální a chemické vlastnosti
skupenství (při 20°C):

prášek

barva:

Bílá

zápach (vůně):

Bez zápachu

hodnota pH (při 0oC):
teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):
teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):
bod vzplanutí (şC):
hořlavost:

Nehořlavý

samozápalnost:
meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):
hustota (při 20°C):

0,3 – 0,46 g/cm3

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Dispergovatelný ve vodě

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:

Deltamethrin :Log Pow = 4,6

další údaje:
10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky, pokojová teplota

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:
látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

oxidy uhlíku a dusíku mohou působit jako tepelně rozkladné
sloučeniny

další údaje
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1) i:

>15 000 mg/kg

-1

(LD50), orálně, potkan (mg.kg ) - v PEG 200:
(LD50), dermálně, potkan (mg.kg-1):
- K-Othrine 25 WP -
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(LD50), dermálně, králík (mg.kg-1):
(LD50), inhalačně, potkan (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
NOEL = 1 mg/kg tělesné hmotnosti /den (deltamethrin)
Senzibilizace:

nebyla pozorována (morče)

Karcinogenita:

není karcinogenní

Mutagenita:

nemá mutagenní účinky

Toxicita pro reprodukci:

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Na pokožce obličeje se dočasně může vyskytnout pálení nebo
bodání, které nejdéle do 24 hodin odezní.

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:

dráždivost pokožky (králík): slabě dráždivý, oči – slabě dráždivý

12. Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní organismy
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):

0,00091 (deltamethrin)

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

0,00056 (deltamethrin)

IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):

> 9,1 (deltamethrin)

Rozložitelnost:

DT 50 ve většině půd 4 – 9 dní (deltamethrin) BCF 1400

Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:
DT50 ve většině půd mezi 4 až 9 dny. Zamezte proniknutí přípravku do kanalizace a vodních toků.
13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním
s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyčištění a znehodnocení uloží na schválené skládce
nebezpečných odpadů nebo se spálí ve spalovně shodných parametrů jako pro přípravek.
Další údaje:
14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
ADR/ RID:
- K-Othrine 25 WP -
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Číslo UN:

3077

Číslo / písmeno:

12şc)

Kategorie:

III.

Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

9

Námořní přeprava:
Třída:

Číslo UN:

9

3077

Typ obalu:

Papír +PE

IMDG:
Látka znečišťující moře:

(S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibroovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC)

Technický název:

Deltamethrine

Letecká přeprava:
Třída:

Číslo UN:

9

3077

Typ obalu:

Papír +PE

ICAO / IATA:
Technický název:

Deltamethrin

Poznámky:
Další údaje:

15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. 460/2005 sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.

Výstražný symbol:

N

nebezpečný pro životní prostředí

R věty: R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
S věty:

23 Nevdechujte aerosoly.
42 Při postřiku použijte respirátor s protiprachovou vložkou.
35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.

16. Další informace
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Seznam R vět citovaných v bodě2:
23/25 – Toxický při vdechování a při požití.
50/53 – Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce
1.1. Chemický název látky/obchodní název
přípravku

LANIRAT G

Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS):
Další názvy látky:
1.2. Identifikace výrobce / dovozce/

DDD Servis spol. s r.o. Praha , Libušská 104,

/prvního distributora

142 00 Praha 4 – Písnice

Jméno nebo obchodní jméno:

DDD Servis spol. s r.o. Praha.

Místo podnikání nebo sídlo:

Libušská 104, 142 00 Praha 4 – Písnice

Identifikační číslo:

41694821

Telefon:

261910149

Fax:

261911774

2. Informace o složení látky nebo přípravku:
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: bromadiolon 0,005%
Chemický název:

bromadiolon

Obsah v (%):

0,005

Číslo CAS:

28772-56-7

Číslo ES (EINECS):
Výstražný symbol
nebezpečnosti:

3.

Xn

R-věty

21/22 – Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití

S – věty

2 – Uchovávejte mimo dosah dětí
13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
35 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
36/37/39 – Používejte vhodný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový
štít
45 – V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jeli možno, ukažte toto označení)
49 – Uchovávejte pouze v původním obalu21-22 Vysoce toxický při vdechování.

Údaje o nebezpečnosti látky :bromadiolon:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku bromadiolon :
Může ohrozit zdraví při styku s kůží a při požití. Účinná látka bromadiolone může vyvolat poruchy srážení
krve. Příznaky otravy jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé
neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky:
Toxický pro ryby.
Možné nesprávné použití přípravku:Uložení přípravku tak,že je dostupný pro necílové organismy
Další údaje:

Pokyny pro první pomoc
3.1.Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem bromadiolon je vitamín K1 (Kanavit).
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3.2.Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařské ošetření.
3.3.Při styku s kůží:
Odložte potřísněný oděv a obuv, důkladně se omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření.
3.4.Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte
lékařské ošetření.
3.5.Při požití:
Vypijte 1/2 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolejte zvracení. Pokud je
postižený v bezvědomí, zvracení nevyvolávejte! Vyhledejte lékařské ošetření.
3.6.Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s příslušnými toxikologickými středisky v Praze: Klinika
nemocí z povolání, toxikologické infor. středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha,telefon: 22491 9293
4. Pokyny pro hasební zásah: LANIRAT G
4.1.Vhodná hasiva:
vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
4.2.Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
4.3.Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká dráždivý kouř.
4.4.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
4.5.Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte je vodou. Zamezte odtékaní hasební
vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
5. Opatření v případě náhodného úniku
5.1.Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím
prostředkem.
5.2.Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
O znečištění vodních ploch nebo veřejných prostranství musí být bez prodlení uvědoměny příslušné
správní orgány (odbor ŽP OÚ).
5.3.Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Při větším úniku zajistěte osobní ochranné prostředky včetně obličejové masky, chránící proti
vdechnutí prachu, chemicky odolných rukavic, bot a ochranného oděvu. Opatrně smeťte rozsypaný
materiál a shromážděte do obalů k tomu určených, vyvarujte se tvorby prachu. Opatření musí být v
souladu s předpisy (Zákon 125/97, Vyhláška 338/97 MŽP). Zasaženou plochu omývejte vodou.Je
nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do toků povrchové vody, rybníků nebo odvodňovacích
kanálů. Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.

7.Pokyny pro zacházení a skladování: LANIRAT G
7.1Pokyny pro zacházení:
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Vybavte skladovací prostor zařízením pro odsávání výparů. Umístěte v blízkosti sprchu a sanitární zařízení.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem.
Zacházení s tímto přípravkem svěřte pouze osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti této látky.
7.2Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech. Uskladnění i
transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů.
8.Kontrola expozice a ochrana osob
8.1Technická opatření:
V pracovním prostoru používejte odsávací větrací zařízení. Pracoviště musí být vybaveno sprchou.
8.2 Kontrolní parametry: nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

8.3 Osobní ochranné prostředky: Lanirat G
Ochrana dýchacích orgánů:

respirátor RU 20

Ochrana očí:

ochranný štítek ŠP 15 nebo D1 s čepcem

Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana kůže:

pracovní oděv (protiprašná impregnace), gumová zástěra, gumové boty

8.4 .Další údaje:
Pracujte s přípravkem jen v dobře větraném prostoru. Při dlouhodobé práci je doporučeno provádět
periodické kontroly srážlivosti krve.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti: Lanirat G
skupenství (při 20°C):

pevné,/granulovaná nástraha /

barva:

červená

zápach (vůně):

po obilí

hodnota pH (při 0ºC):

-

teplota (rozmezí teplot) tání (0ºC):

-

teplota (rozmezí teplot) varu (0ºC):

-

bod vzplanutí (ºC):
hořlavost:
samozápalnost:
meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):
hustota (při °C):
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rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

nerozpustný
nerozpustný

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:
další údaje:
10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

v případě požáru vznikají jedovaté plyny

další údaje
11 . Toxikologické informace:Lanirat G
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):

vypočtená 200*1,125=224mg/

-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

1,25 g koncentratu

(LD50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg ):
-1

(LD50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:

není známa

Senzibilizace:

není známa

Karcinogenita:

není známa

Mutagenita:

nemá mutagenní účinky

Toxicita pro reprodukci:

neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka
bromadiolone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy
jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké
podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:
12 Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní organismy: bromadiolone
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):

1,2

EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):

0,56

IC50, 72 hod., řasy (mg.kg ):
-1

Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:

poločas rozpadu 1 hodina
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Další údaje:
Zamezte proniknutí přípravku do kanalizace a vodních toků.
13 Informace o zneškodňování:LANIRAT G
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou
1200 - 1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají k recyklaci do sběru
nebo se spálí ve spalovně stejných parametrů jako zbytky přípravku. Oplachová voda se použije na přípravu
nástrahy.
Další údaje:
Obaly jsou vyrobeny z papíru.
14 Informace pro přepravu: LANIRAT G
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Číslice / písmeno:

Třída:

Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Číslo / písmeno:

Třída:

Kategorie:
Námořní přeprava:
Třída:

Číslo UN:

Typ obalu:

IMDG:
Látka znečišťující moře:
Technický název:
Letecká přeprava:
Třída:

Číslo UN:

3026

ICAO / IATA:
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:

15 Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek: Lanirat G

Typ obalu:

.
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Zákon 356/2003 Sb.
120/2002 Sb
vyhl.460/2005 Sb
Neklasifikováno
Výstražný symbol nebezpečnosti: S věty: S věty
2:

Uchovávejte mimo dosah dětí

13: Uchovávejte odděleně od potravin,nápojů a krmiv
20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
36/37/ :Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice .
46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
16 Další informace
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce
1.1. Chemický název látky/obchodní název
přípravku

LANIRAT Z

Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS):
Další názvy látky:
1.2. Identifikace výrobce / dovozce

DDD Servis spol. s r.o. Praha , Libušská 104,
142 00 Praha 4 – Písnice

Jméno nebo obchodní jméno:

DDD Servis spol. s r.o. Praha.

Místo podnikání nebo sídlo:

Libušská 104, 142 00 Praha 4 – Písnice

Identifikační číslo:

41694821

Telefon:

261910149

Fax:

261911774
Toxikologické informační středisko 224919293

Nouzové tel.číslo:

2. Informace o složení látky nebo přípravku:
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Lanirat koncentrat 0,25
Chemický název:

bromadiolone

Obsah v (%):

0,005

Číslo CAS:

28772-56-7

Číslo ES (EINECS):
Výstražný symbol
nebezpečnosti:
R-věty:
S věty

Xn
R-věty: 21/22 – Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
S-věty: 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí
13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
35 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným
způsobem
36/37/39 – Používejte vhodný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít
45 – V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc (je-li možno36 Dráždí oči.
26/27/28 Vysoce toxický při vdechování
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3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:LANIRAT koncentrát 0,25

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka bromadiolone může vyvolat poruchy srážení
krve. Příznaky otravy jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé
neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro ryby.
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:

4. Pokyny pro první pomoc
4.1.Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem bromadiolon je vitamín K1 (Kanavit).
4.2.Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařské ošetření.
4.3.Při styku s kůží:
Odložte potřísněný oděv a obuv, důkladně se omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření.
4.4.Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte
lékařské ošetření.
4.5.Při požití:
Vypijte 1/2 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolejte zvracení. Pokud je
postižený v bezvědomí, zvracení nevyvolávejte! Vyhledejte lékařské ošetření.
4.6.Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s příslušnými toxikologickými středisky v Praze: Klinika
nemocí z povolání, toxikologické informační středisko, Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, tel: 2491 5396.
5. Pokyny pro hasební zásah: LANIRAT Z
5.1.Vhodná hasiva:
vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2.Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3.Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká dráždivý kouř.
5.4.Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.

DDD SERVIS spol. s r.o.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání: 28.4.1999
Datum revize: 15.02.2007

Strana 3 (celkem6)

5.5.Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte je vodou. Zamezte odtékaní hasební
vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1.Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, obuv a rukavice.
6.2.Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Vysypaný přípravek seberte a uložte do náhradního obalu.
6.3.Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4.Další informace:
7. Pokyny pro zacházení a skladování: LANIRAT Z
7.1.Pokyny pro zacházení:
Vybavte skladovací prostor zařízením pro odsávání výparů. Umístěte v blízkosti sprchu a sanitární zařízení.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem.
Zacházení s tímto přípravkem svěřte pouze osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti této látky.
7.2.Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech. Uskladnění i
transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Přípravek nesmí
zmrznout.
8. Kontrola expozice a ochrana osob
8.1.Technická opatření:
V pracovním prostoru používejte odsávací větrací zařízení. Pracoviště musí být vybaveno sprchou.
8.2.Kontrolní parametry: nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

8.3.Osobní ochranné prostředky:

mezní

Lanirat Z

Ochrana dýchacích orgánů:

respirátor RU 20

Ochrana očí:

ochranný štítek ŠP 15 nebo D1 s čepcem

Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana kůže:

pracovní oděv (protiprašná impregnace), gumová zástěra, gumové boty

8.4.Další údaje:
Pracujte s přípravkem jen v dobře větraném prostoru. Při dlouhodobé práci je doporučeno provádět
periodické kontroly srážlivosti krve.
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9. Fyzikální a chemické vlastnosti: Lanirat koncentrát
skupenství (při 20°C):

tekuté

barva:

červená

zápach (vůně):

mírně kyselý

hodnota pH (při 0ºC):

7,3

teplota (rozmezí teplot) tání (0ºC):
teplota (rozmezí teplot) varu (0ºC):
bod vzplanutí (ºC):

103°C

hořlavost:
samozápalnost:
meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):
hustota (při °C):

1,03 až 1,05 při 20°C

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

dobrá
dobrá

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:
další údaje:

rozpustný ve vodě nebo organickém rozpouštědle

10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

v případě požáru vznikají jedovaté plyny

další údaje
11. Toxikologické informace:Lanirat koncentrát
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):

1,125

-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

1,25 g koncentratu

(LD50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg ):
-1

(LD50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:

není známa

Senzibilizace:

není známa

Karcinogenita:

není známa

Mutagenita:

nemá mutagenní účinky
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Toxicita pro reprodukci:

neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka
bromadiolone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy
jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké
podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:
12. Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní organismy: bromadiolone
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):
-1

EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg ):

1,2
0,56

IC50, 72 hod., řasy (mg.kg ):
-1

Rozložitelnost:

poločas rozpadu 1 hodina

Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:
Zamezte proniknutí přípravku do kanalizace a vodních toků.
13. Informace o zneškodňování:LANIRAT Z
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou
1200 - 1400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají k recyklaci do sběru
nebo se spálí ve spalovně stejných parametrů jako zbytky přípravku. Oplachová voda se použije na přípravu
nástrahy.
Další údaje:
Obaly jsou vyrobeny z papíru.
14. Informace pro přepravu: LANIRAT Z
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Třída:

Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:

Číslice / písmeno:

kód nebezpečnosti 60; kumarinový derivát, tekutý, toxický

Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

Číslo / písmeno:
Kategorie:

Námořní přeprava:
Třída:
IMDG:

Číslo UN:

Typ obalu:

.
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Látka znečišťující moře:
Technický název:
Letecká přeprava:
Číslo UN:

Třída:

3026

Typ obalu:

ICAO / IATA:
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:

15. Informace o právních předpisech:
Zákon 356/2003 Sb.
120/2002 Sb
Vyhl.460/2005 Sb
Neklasifikováno
Výstražný symbol nebezpečnosti: S věty:

2:

Uchovávejte mimo dosah dětí

13: Uchovávejte odděleně od potravin,nápojů a krmiv
20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
21//22 – Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití

36/37/ :Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice .
46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
16

Další informace
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou
v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli
parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž
ustavovat právně platnou základnu kontraktačních vztahů.
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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora
nebo distributora:
1.1. Chemický název látky/obchodní název
přípravku:

chlorpyrifos/MASTER 25 ME

1.2. Doporučený účel použití:

INSEKTICID

1.3. Jméno/obchodní jméno a sídlo dovozce
(1. distributora):

Agrovita spol.s r.o., Za Rybníkem 779,
252 42 Jesenice
tel.: 241 930 644
fax: 241 933 800

Jméno/obchodní jméno a sídlo výrobce:

Makhteshim Chemical Works Ltd.,
P.O.B. 60, 84100 Beer-Sheva, Israel

1.4. Toxikologické informační středisko:
Kontaktní adresa v nouzových případech: Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
tel.: 224 919 293, 224 915 402

2. Informace o složení přípravku:
2.1. Chemická charakteristika:

---

2.2. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Název

Obsah (%) CAS číslo

ES číslo

Symboly nebezpečnosti a čísla R-vět a
S-vět čisté látky

Chlorpyrifos
Chemický název: 0,0-dietyl-0,3,5,6-trichlor-2-pyridyl-thiofosfát
25

2921-88-2

220-864-4

T, N,
R-24/25, R-50/53,
S-(1/2)-28-36/37-45-60-61

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Tento produkt inhibuje cholinesterazu. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:
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4. Pokyny pro první pomoc:
4.1. Všeobecné pokyny: Tato sloučenina je organofosfátový pesticid.
4.2. Při nadýchání:

Dopravte postiženého na vzduch, pomozte (je-li třeba) s dýcháním,
zabezpečte klid a teplo, vyhledejte lékařské ošetření.

4.3. Při zasažení očí:

Ihned vyplachujte proudem čisté vody aspoň 15 min., nepoužívejte
chemickou neutralizaci, vyhledejte lékaře.

4.4. Při zasažení oděvu a
pokožky:

Odstraňte znečištěný oděv, zasažená místa omývejte teplou vodou a
mýdlem, nepoužívejte chemickou neutralizaci.

4.5. Při požití:

Je-li postižený při vědomí, podejte větší množství pitné vody a vypláchněte
ústa. V případě potřeby poskytněte umělé dýchání, pokud možno
mechanickými prostředky. Je-li postižený v bezvědomí, nepodávejte žádné
léky a zvracení nevyvolávejte. Nepodávejte mléko, alkohol, tuky.

Příznaky otravy:

neprojevují se okamžitě, ale až po určité době latence a to jako nevolnost,
nechutenství, bolesti hlavy, břicha, nutkání na zvracení, průjem, zvýšení
pocení a slinění. Při těžkých otravách následují křeče svalstva končetin s
následnou slabostí, ochabnutím, ochrnutím, bezvědomím a smrtí. Při
předpokladu otravy nečekejte na vývoj symptomů. Okamžitě začněte s
výše uvedenými procedurami. Kontaktujte lékaře, nejbližší nemocnici nebo
toxikologické centrum. Kontaktované osobě oznamte název přípravku, typ
a velikost expozice, popište všechny symptomy a sledujte výše popsaný
postup.

Další údaje:

Pro lékaře:
ANTIDOT 1: Atropin sulfat
ANTIDOT 2: Obidoxim chlorid nebo Paralidoxim (PAM)
Podejte sérum a/nebo RBC cholinestersa determinaci. Při požití proveďte
výplach žaludku a podejte aktivní uhlí.

5. Opatření pro hasební zásah:
5.1. Vhodné hasební
prostředky:

Hasební pěna, vodní mlha, prášek, CO2.

5.2. Hasební prostředky, které z –
bezpečnostních důvodů
nesmějí být použity:
5.3. Upozornění na specifická
nebezpečí při požáru a
hašení:

Při požáru vznikají toxické plyny, zejména CO, CO2, HCl, SOx, NOx, POx,
chloridy a sloučeniny síry.

5.4. Zvláštní ochranné
prostředky pro hasiče:

Při hašení v uzavřených prostorách a na volném prostranství použijte
dýchací přístroje a celkovou ochranu.

5.5. Další údaje:

Uzavřete prostor a zabraňte úniku znečištění do vodních zdrojů. Chlaďte
ohrožené kontejnery vodou.

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku:
6.1. Opatření na ochranu osob:

Použijte ochranné prostředky uvedené v kapitole 8..

6.2. Opatření na ochranu
životního prostředí:

Nepřipusťte únik materiálu do kanalizací, podzemních vod či toků, vytvořte
brázdy, hrázky, sesbírejte max. množství tekutiny do nádob.

6.3. Způsob zneškodnění a
čištění:

Soustřeďte materiál na co nejmenší plochu, absorbujte tekutinu do pilin
nebo jiného hořlavého materiálu a soustřeďte tento materiál spolu s
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poškozenými nádobami do nepropustných kontejnerů. Pokud je přípravek
rozlitý na půdu, seškrabte do hloubky cca 5 cm a uložte do kontejneru.
Zabraňte kontaminaci pracovních nástrojů a pomůcek.

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo
přípravku:
7.1. Pokyny pro zacházení:

Pracujte při důkladné ventilaci prostoru! Zamezte nadýchání výparů,
kontaktu s kůží a očima.

7.2. Pokyny pro skladování:

Skladujte v původních uzavřených obalech na uzamčeném dobře
větratelném místě v chladu mimo zdroje přímého tepla.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob:
8.1. Doporučená technická a jiná opatření na omezení expozice:
Je vyžadována ventilace.
8.2. Výrobek obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny následující nejvýše přípustné koncentrace v
pracovním ovzduší:
Název

Číslo CAS

Obsah %

chlorpyrifos

2921-88-2

25

Nejvyšší přípustná koncentrace
průměrná, mezní
TLV (USA) 0.2 mg/m3; A4 pokožka
(1999)

8.3. Doporučená metoda měření látek v pracovním ovzduší:
8.4. Osobní ochranné prostředky:
8.4.1. Ochrana dýchacích orgánů:

(A1) - ústenka z filtračního materiálu (ČSN EN 149) nebo (A3) filtrační polomaska proti částicím nebo plynům a částicím (ČSN
EN 149, ČSN EN 405).

8.4.2. Ochrana očí a obličeje:

(B2) - uzavřené ochranné brýle (ČSN EN 166, 167, 168) nebo
(B3) - ochranný obličejový štít (CSN CR 13464).

8.4.3. Ochrana těla:

(C1) - protichemický oděv z tkaného textilního materiálu (ČSN EN
368), (C3) - zástěra z PVC nebo pogumovaného materiálu (jen
pro ředění přípravku).

8.4.4. Ochrana hlavy:

(D) - čepice se štítkem nebo klobouk (ČSN EN 812).

8.4.5. Ochrana rukou:

(E) - gumové rukavice (ČSN EN 374-1 až 374-3).

8.4.6. Ochrana nohou:

(F) - gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 344, ČSN EN 346).

Hygienická opatření po skončení práce:
Před jídlem, pitím nebo kouřením a po práci umýt ruce a nechráněné části pokožky. Před opětovným
použitím odděleně vyprat ochranný oděv.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku:
Skupenství:

kapalina

Barva:

vzdáleně bílá

Zápach (vůně):

bez zápachu
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Hodnota pH:

-

Teplota (rozmezí teplot) varu:

rozkládá se nad 160°C (čistý technický produkt)

Teplota (rozmezí teplot) tání:

41,5–43,5°C (čistý techn.produkt)

Teplota vzplanutí:

není použitelné

Hořlavost:

-

Samozápalnost:

-

Meze výbušnosti:

není explozivní

Oxidační vlastnosti:

-

Tenze par při 25° C:

2,4 x 10–5 mm Hg (čistý technický produkt)

Relativní hustota při 20° C:

1,08–1,1 kg/l

Rozpustnost ve vodě při 25° C: 2,4 ppm (chlorpyrifos)
Rozpustnost v tucích
(včetně specifikace oleje
použitého jako rozpouštědlo):

neuvedeno

Další údaje:

-

Tepelný rozklad :

nad 160 °C (čistý technický produkt)

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku:
Podmínky, za nichž je
výrobek stabilní:

Nepodléhá polymerizaci, při běžných podmínkách je stabilní.

Podmínky, kterých je nutno Sluneční záření, nadměrný žár, zamezte teplotám nad 75 °C.
se vyvarovat:
Látky a materiály, s nimiž
výrobek nesmí přijít do
styku:

Silné oxidační činidla, silné kyseliny a zásady.

Nebezpečné rozkladné
produkty:

CO, CO2, HCl, SOx, NOx, POx, chloridy a sloučeniny síry.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku:
Přípravek:
Akutní toxicita:

Orální LD50 (potkan) > 20 000 mg/kg.
Orální LD50 (myš) > 10 000 mg/kg.
Dermální LD50 (potkan) > 4000 mg/kg.
Inhalace LD50 (potkan) > 4,07 mg/l při 4 hod. Chlorpyrifos.

Dráždění kůže:

Mírně dráždí (králík).

Dráždění oka:

Nedráždí oko (králík).

Senzitizace kůže:

Extrémní (maximalizační test u morčete).

Chlorpyrifos:
Karcinogenita:

Není karcinogenní.

Mutagenicita:

Není mutagenní.

Reprodukční toxicita:

Není teratogenní v experimentech se zvířaty.
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12. Ekologické informace o látce nebo přípravku:
Pohyblivost:
Mobilita:

Nepohyblivý v jílovito-písčité a písčito-jílovité půdě.

Perzistence/degradibilita:

T 1/2 v půdě 80–279 dní.

Bioakumulace:

Chlorpyrifos nemá bioakumul. potenciál k vodním
organizmům.

Ekotoxicita:
LD50 kachna divoká > 2000 mg/kg.
LC50 (96 h) pstruh = 110 mg/l.
LC50 (24 h) včely = 118,5 ug/ks.
Další informace:
Technický chlorpyrifos: velmi toxický ke včelám.
Tato formulace byla testována v polním prostředí v koncentraci 0,2 % a nevyskytla se akutní toxicita k
dospělcům včely medonosné, nebyl ovlivněn vývoj potomstva.

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku:
Způsoby zneškodňování přípravku:
Zbytky postřikové kapaliny vystříkejte na ošetřovanou plochu. Koncentráty likvidujte spálením ve schválené
spalovně s čištěním plynných zplodin podle platných předpisů.
Skupina odpadu: 070400
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly likvidujte spálením ve schválené spalovně s čištěním plynných zplodin podle platných předpisů.
Skupina odpadu: 150102

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku:
14.1. Pozemní doprava ADR/RID:
Pojmenování:

Látka škodlivá životnímu prostředí, tekutá, N.O.S., chlorpyrifos.

Třída:

9

Číslice:

11

Písmeno:

c

Číslo UN:

3082

Typ obalu:

III

Identifikace nebezpečí:

90

Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR:
Třída:

9

Číslice:

11

Písmeno:

C

Kategorie:
Námořní přeprava ICAO/IATA:
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Pojmenování:

Látka škodlivá životnímu prostředí, tekutá, N.O.S., chlorpyrifos.

Třída:

9

Číslo UN:

3082

Typ obalu:

III

Poznámky:
14.2. Jiný druh dopravy:

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku:
Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
131/2006 Sb.
Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při
použití přípravků na ochranu rostlin ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin ve znění 371/2006 Sb.
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označování
nebezpečných chemických látek a přípravků ve znění 369/2005 Sb.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 106/2005 Sb. a 95/2006
Sb.
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 353/2005 Sb. a 41/2005 Sb.
15.1. Klasifikace výrobku:
15.1.1 varovné označení podle zvláštního předpisu:
Symbol ohrožení:

Xi

N

Dráždivý

Nebezpečný pro životní prostředí

15.1.2. názvy chemických látek uváděných v textu obalu:
250 g/l Chlorpyrifos
15.1.3. čísla a slovní znění přiřazených R-vět:
R 43

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R 51/53

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.

15.1.4. čísla a označení přiřazených S-vět:
S2

Uchovejte mimo dosah dětí.

S 13

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 20/21

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S 24

Zamezte styku s kůží.

S 37

Používejte vhodné ochranné rukavice.

S 60

Tento materiál nebo obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

S 61

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

15.2. Jiné předpisy:
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16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku:
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního
prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými
právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní
aplikaci.
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Chemický název látky/obchodní
název přípravku

MAXFORCE White IC

1.2 Použití přípravku

insekticid

Další názvy látky:

Premis Gel, Premis Cockroach Bait, Imidacloprid Cockroach Gel

1.3 Identifikace výrobce / distributor

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie leclair,, F-69269 LYON, FRANCIE
1. distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266101847
+33472852525

Toxikologické informační středisko
2.

224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: imidacloprid

3.

Chemický název:

1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-Nnitro-2-imidazolinimine

Obsah v (%):

2,15

Číslo CAS:

138261-41-3

Číslo EC (ELINCS):

428-040-8

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn

R-věty:

22 , 52

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:
Není klasifikován jako nebezpečný.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Účinná látka je škodlivá pro vodní živočichy.

4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
4.2 Při nadýchání:
Vzhledem ke konzistenci přípravku nepřichází do úvahy nadýchání.
4.3 Při styku s kůží:
- Maxforce -
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Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření.
4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.

5.

Pokyny pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
Pěnové nebo práškové hasicí přístroje, CO2, písek, voda.
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste silným vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru vzniká oxid uhelnatý. Zamezte proniknutí kontaminované vody z hasení do životního
prostředí.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý
při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv a rukavice.Přípravek je kluzký.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabraňte proniknutí přípravku do vody, půdy a kanalizace.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Přípravek odstraňte pomocí zeminy, písku nebo jiného inertního materiálu, uložte do odpovídajících
obalů (polyethylen, polypropylen) a uložte na vyhrazené skládce.
6.4 Další informace:
Chraňte před možnými zdroji zapálení .
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima a pokožkou, vyvarujte se požití přípravku. Při práci nejezte,
nekuřte a nepijte. Po práci si umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Při manipulaci s uzavřenými tubami
nejsou potřeba zvláštní ochranné prostředky.
7.2 Pokyny pro skladování:
- Maxforce -
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Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, tmavých, uzamykatelných a dobře
větraných skladech při teplotě do 40°C. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků,
krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Chraňte přípravek před možnými zdroji zapálení.
8.

Omezování expozice pracovníků

8.1 Kontrolní parametry:nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

8.2
Omezování expozice pracovníků
Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Odstranit okamžitě potřísněný oděv. Umýt obličej a ruce před jídlem
a po skončení práce.
8.3 Osobní ochranné prostředky při aplikaci přípravku:
Ochrana dýchacích orgánů:

není nutná

Ochrana očí:

Ochranné brýle

Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana kůže:

běžný pracovní oděv

8.4 Další údaje:

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti přípravku
skupenství (při 20°C):

pasta (gel)

barva:

Bílá až béžová (neprůhledná)

zápach (vůně):

nasládlý

hodnota pH (při 0oC):

nestanovena

teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):

nestanovena

teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):

Neuvažuje se

bod vzplanutí (şC):

nestanovena

hořlavost:
samozápalnost:

nestanovena

meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):

Neuvažuje se

oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):

Neuvažuje se

hustota (při20 ºC)

1,2 g/cm3

- Maxforce -
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Rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):
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Mísitelný s vodou

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:

nestanoven

další údaje:
10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky, pokojová teplota

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

teploty vyšší než 40°C, mráz, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:

nejsou známy

nebezpečné rozkladné produkty:

při hoření se uvolňuje oxid uhelnatý

další údaje
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1)

> 5000
-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

> 5000

-1

(LD50), dermálně, králík (mg.kg ):
(LD50), inhalačně, potkan (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:

Neprokázána

Karcinogenita

Neprokázána

Mutagenita

Neprokázána

Toxicita pro reprodukci

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Nejsou známy

Provedení zkoušek na zvířatech:

Byly provedeny

Další údaje:
Při pokusech dráždivosti bylo dosaženo výsledků, které tento přípravek neklasifikují jako dráždivý pro
oči a pokožku.
12. Ekologické informace:údaje platí pro účinnou látku imidacloprid
Akutní toxicita pro vodní organismy
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):

211 (pstruh)

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):

85

IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):

>10

Rozložitelnost:
- Maxforce -

Snadno rozložitený
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Další informace:
Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:

Nepředpokládá se bioakumulace.

13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Zbytky přípravku se po absorbování do inertního materiálu (zem, písek) spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení spálí ve schválené spalovně.
Další údaje:

14. Informace pro přepravu:
PŘÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVÁN - TRANSPORT BEZ OMEZENÍ.
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Třída:

Číslice / písmeno:
Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

Číslo / písmeno:
Kategorie:

Námořní přeprava:
Třída:
IMDG:
Látka znečišťující moře:
Technický název:
Letecká přeprava:
Třída:
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:
- Maxforce -

Číslo UN:

Typ obalu:
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15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti:

S věty

Přípravek není klasifikován

35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

16. Další informace
Seznam R vět citovaných v bodě 2:
22

Zdraví škodlivý při požití.

52

Škodlivý pro vodní organismy.

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.
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Zdůvodnění novelizace Standardní metodiky speciální ochranné deratizace
Novelizaci uvedené metodiky, vyhlášené hlavním hygienikem v roce 2002, si
vyžádalo především uplatňování systémů HACCP v potravinářství a potřeby
kontroly účinnosti deratizace i v ostatních rezortech. Společně s podrobnými
návody na tuto kontrolní činnost je aktuální verze rozšířena i o výklad některých
základních pojmů, souvisejících právních předpisů a stručný popis stále častěji
požadovaných průběžných, mechanických a dalších způsobů deratizace.
Podobně jako předchozí verze vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, je však více
přizpůsobená praktickým potřebám výkonných firem i kontrolních orgánů.
Z názvu předchozí verze by vypuštěno slovo „speciální“ za účelem rozšíření její
platnosti ve smyslu citovaného zákona. Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje
za nezbytné její nové vyhlašování dle § 80 citovaného zákona, hlavní hygienik jí
však charakterizoval jako podrobnou a na dobré odborné úrovni, která si
zaslouží zpřístupnění pro veřejnost. Za významné pro práci kontrolních orgánů
považujeme získání souhlasu ústředního ředitele SVS ČR, jehož dopis je
uveřejněn. Současně bude plné znění metodiky s možností stažení všech tří
formulářů pro praktické použití umístěno na internetových stránkách:
www.szu.cz – zdraví – témata pro veřejnost (témata pro odborníky),
www.mze.cz – ochrana zvířat .
zpracoval: doc.RNDr.Pavel Rödl,CSc., ve spolupráci s členy výboru
Sdružení DDD a oborníky SVS ČR.
Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci, Státní zdravotní
ústav, Praha
Email: prodl@szu.cz a prodl@volny.cz
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Standardní metodika ochranné deratizace
Motto: Deratizace je ve většině svých metodických postupů pouze výzva
hlodavcům k zahájení jejich samozničujícího chování. Jeho nástup a průběh
však závisí na mnoha faktorech, takže se výsledek nemusí vždy shodovat
s představami zúčastněných subjektů. Metodika deratizace vznikla s cílem tento
výsledek optimalizovat.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ
Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákona č. 258/2000 Sb.) činnost, směřující k ochraně zdraví fyzických
osob a chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci
a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými
hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, např. zahradách, dvorech
a souvisejících plochách, kde hrozí možnost nákazy. Využívá biocidních
přípravků a mechanických zařízení. Biocidní přípravek (§ 2 zákona
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek
na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,
dále jen zákon č. 120/2002 Sb.) obsahuje jednu nebo více účinných látek a je
určený k ničení, odpuzování a zneškodňování jakýchkoliv škodlivých organismů
chemickým nebo biologickým způsobem. Návnada je předpokládaná, jakákoliv
atraktivní potrava bez účinné látky. Pro potřeby předvnadění nebo hodnocení
účinnosti (viz dále) může být speciálně vyráběna a zpracována ve stejných
formulacích jako nástraha. Nástraha (nástrahový přípravek - biocid) je
návnada, která obsahuje účinnou látku. Často bývá doplněna pachovým či
chuťovým atraktantem. Formulace nástrahového přípravku (návnady) je
způsob zpracování a adjustace (např. granule různé velikosti s větší či menší
rezistencí proti vlhkosti, tukové či parafinové bloky, pasty, popraše, picí
nástrahy). Škodlivý organismus (škůdce) je dle § 3 zákona č. 120/2002 Sb.,
každý organismus, který má nepříznivý účinek na člověka nebo jehož
přítomnost je nežádoucí, nepříznivě ovlivňuje činnost lidí nebo předměty které
užívají nebo vyrábějí, nebo působí nepříznivě na ostatní živé organismy nebo na
4

životní prostředí. Při použití biocidních přípravků je škodlivý organismus
organismem cílovým. Karanténní škodlivý organismus (§ 2 zákona
č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů) je škodlivý organismus, který se na území státu
nevyskytuje nebo je jen omezeně rozšířen, je obtížně hubitelný a jeho zavlečení
nebo další rozšiřování může vést ke značným škodám. Cílové (organismy)
druhy jsou druhy, proti kterým je deratizační zákrok zaměřen, především
potkan, myš domácí a krysa, případně ostatní synantropně (v lidských stavbách
a zařízeních) žijící hlodavci, např. myšice a některé druhy hrabošovitých,
žijících na otevřených plochách v komunální sféře, nikoliv v polních kulturách.
Tyto druhy jsou zde hubeny s cílem ochrany lidského zdraví, nikoliv z hlediska
ochrany rostlin. Necílové druhy se mohou s druhy cílovými současně
vyskytovat na deratizované ploše, avšak tyto druhy je třeba před účinkem
deratizačních přípravků chránit a minimalizovat riziko jejich zasažení. Navíc
mohou být některé používané přípravky atraktivní i pro ně. Riziko jejich
zasažení narůstá prosazováním bariérových deratizací okolo vnějšího pláště
budov, kde lze z okolního prostředí výskyt necílových druhů předpokládat.
Snížení rizika zasažení těchto druhů se docílí především citlivým dávkováním,
tzv. pulzní (viz dále) aplikací vhodných přípravků ve speciálních deratizačních
staničkách, jejichž konstrukce využívá drobných detailů v chování cílových
a necílových druhů. Napadení (zamoření, infestace) objektu, areálu, obce,
nebo její části, lze posuzovat dle různých ukazatelů (např. podle počtu
odchycených či pozorovaných jedinců, podle množství čerstvého trusu a stop,
podle ohryzu, nejpřesněji však podle množství odebrané návnady či nástrahy).
Napadení bývá značně nerovnoměrné (např. jen část skladu, místa okolo
kanalizace). Při nízkých hustotách populací škůdců je hodnocení relativně
objektivní (není zjevné, ojedinělé stopy), při vyšších hustotách pozorujeme na
vybraných místech množství trusu či stop, někdy až souvisle pokrývající
povrchy, dále četné nory a chodníky hlodavců, nesoucí neklamné známky
současného používání (jsou „vyleštěné“ bez pavučin a prachu). V takových
případech bývá rozlišení na silné či kalamitní napadení spíše subjektivní
a může být ovlivněno i charakterem objektu a naléhavostí deratizačního
zákroku.
Veškeré uváděné metody a způsoby deratizace jsou v souhlase s § 5 písm. h)
a § 14 odst.2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 246/1992 Sb.). Současně nesmí žádné
další způsoby a postupy, používané především v mechanické v deratizaci (čl. 3,
bod 5 této metodiky) odporovat požadavkům tohoto zákona.
Ochranná deratizace zahrnuje preventivní opatření, směřující k předcházení
výskytu hlodavců a v případě potřeby i represivní opatření, vedoucí ke
snižování stavů, či k likvidaci hlodavců na lokalitě, na které je prováděna.
Provádí se podle charakteru lokality, potřeb objednatele (požadovaného stupně
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zabezpečení) a stupně napadení objektu hlodavci jako jednorázová deratizace,
nebo jako průběţná (bariérová) deratizace. Jednorázová deratizace je vhodná
na lokalitách s pozorovatelným stupněm napadení a reálným předpokladem
totální likvidace hlodavců. To však předpokládá, že zde není výrazný migrační
tlak hlodavců z okolí, zdroj potravy ani atraktivní stanoviště. Deratizace trvá po
dobu odběru nástrahových přípravků (+ rezerva alespoň dvou následných
kontrol), je ukončena odebráním zbylých deratizačních přípravků
a vyhodnocením (čl. 4 této metodiky). Průběžná deratizace mívá preventivní
(bariérový) charakter i na lokalitách bez pozorovatelného výskytu hlodavců,
pokud takové lokality svým charakterem (např. objekty pro zpracování potravin)
vyžadují trvalé zabezpečení. Dále je vhodná na ostatních lokalitách,
poskytujících hlodavcům atraktivní potravu či stanoviště, na lokalitách s trvalým
migračním tlakem z okolí (např. kalamitně zamořený velkochov hospodářských
zvířat v sousedství), na lokalitách s možným transportem hlodavců se
surovinami a materiálem přímo do zpracovatelských či skladovacích prostor
a na kalamitně zamořených lokalitách, kde vzhledem k početnosti hlodavců není
reálný předpoklad k jejich vyhubení jednorázovým zákrokem. K tomu dochází
především z důvodů případné rezistence – zvýšené necitlivosti či tolerance vůči
některým účinným látkám a potravní tradice – nezájmu určitého procenta
jedinců téměř každé populace cílových druhů o nástrahové přípravky, pokud je
na lokalitě nadbytek přirozené potravy.
Zákon č. 258/2000 Sb. rozlišuje ochrannou deratizaci na běţnou ochrannou
deratizaci jakožto součást čištění a běžných technologických postupů,
směřujících k předcházení výskytu hlodavců a speciální ochrannou deratizaci
jakožto odbornou činnost cílenou na likvidaci škodlivých hlodavců. Usmrcení
zvířete (po odchytu do živolovných pastí) je jakýkoliv zákrok nebo jednání,
které způsobí smrt zvířete (§ 3 odst. o) zákona č. 246/1992 Sb.). Některé
způsoby usmrcení jsou zakázány (čl. 3 odst. 5 této metodiky). Předvnadění je
pokládání návnad v místech předpokládaného výskytu cílových druhů za účelem
zjištění přítomnosti hlodavců a oslabování jejich nedůvěry vůči novým
potravním zdrojům a tedy i k předkládané nástraze (neofobie- viz dále). Používá
se především v situacích, kdy je třeba zvýšit pravděpodobnost rychlé následné
konzumace předložené nástrahy. Podobně lze předvnadit i aretované živolovné
pasti, které v tomto stavu nevyžadují pravidelné a časté kontroly, ale zvýší
pravděpodobnost úspěšného odchytu, následkem postupného oslabení neofobie,
což je strach a nedůvěra k novým předmětům, včetně nových potravních zdrojů.
Projevuje se ignorováním a obcházením míst s těmito předměty. Tento jev
v kombinaci s potravní tradicí má za následek, že určité procento populace řadu
deratizačních zákroků přežívá.
1.1. Monitorování (monitoring) výskytu synantropních hlodavců
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Tento způsob monitorování nepřináší údaje o jejich skutečném počtu, ale
pomocí vyčíslitelných údajů slouží k odhadu stupně či míry napadení dané
lokality. Tyto údaje pak mohou být využity jednak k odpovědnějšímu
rozhodnutí o charakteru a rozsahu plánované deratizace, případně k výpočtu její
účinnosti. Obecně tento termín předpokládá vždy dlouhodobé sledování.
Výsledky používané v této metodice lze však získat již během dvou návštěv
dané lokality v intervalu jednoho až tří dnů. Přesným opakováním tohoto
postupu po jednorázové a ukončené deratizaci pak získáme výsledky potřebné
pro výpočet její účinnosti. Pro potřeby této metodiky bude využívána kombinace
výsledků návnadového pokusu s typickými ukazateli přítomnosti hlodavců
(čerstvý trus, nové stopy, ohryz, počet aktuálně využívaných nor, ochozů apod.)
podle toho, jak je lze na jednotlivých monitorovaných místech zjišťovat. Na
každé ploše určené k deratizaci (např. obec nebo její část, kanalizace apod.)
zvolíme několik lokalit (objekt s konkrétní adresou nebo označením). Na každé
lokalitě pak sledujeme jedno, ale zpravidla více monitorovaných míst. Jejich
počet je třeba zvolit tak, aby získané výsledky charakterizovaly výskyt hlodavců
na sledované ploše s dostatečnou přesností.
První den rozmístíme na každém monitorovaném místě několik kousků návnady
(speciální deratizační návnady bez účinné látky, ale také např. jablko, brambor,
cereálie a pečivo) nebo upravíme plošky pro odečet dalších ukazatelů tak, aby
mohl být zjištěn jejich nový počet. Intervaly kontrol (zpravidla 1–3 dny)
zvolíme dle odhadnutého napadení tak, aby byly počítatelné hodnoty získány
v reprezentativním množství.
Doporučený formulář s vysvětlivkami je součástí této metodiky a je navržen jak
pro monitorování hlodavců v celých obcích nebo jejich částech, tak
i v jednotlivých objektech a lokalitách.
1.2. Deratizační přípravky
Deratizační přípravky musí být uváděny na trh v souhlase se zákonem
č. 120/2002 Sb. Tyto přípravky mohou být použity v míře nezbytně nutné tak,
aby účelu ochranné deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky
nebyly ohroženy či poškozeny (§ 56 zák. 258/2000 Sb.). Seznamy těchto
přípravků jsou pro potřeby objednatelů a kontrolních orgánů k dispozici
www.mzcr.cz / pro širokou veřejnost / ochrana veřejného zdraví / nové
přípravky do oběhu / seznam biocidních přípravků (pro komunální použití), na
www.uskvbl.cz / registrace a schvalování / biocidy / seznam DDD (pro rezort
kontrolovaný Státní veterinární správou) a www. srs.cz / registrace / registrace
přípravků na ochranu rostlin / seznam přípravků pro ochranu rostlin (přípravky
pro deratizaci travnatých ploch v komunální sféře). Bezpečnostní listy
k jednotlivým přípravkům mívají dodavatelské firmy na svých www stránkách,
k většině přípravků jsou pak k dispozici na www.pestcontrol.cz / DDD
přípravky / deratizace.
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Osoba provádějící ochrannou deratizaci je povinna kontrolovat její účinnost.
Provádění deratizace nesmí nikdy ohrozit volně žijící necílové druhy živočichů.
Požadavky na represivní zásah proti méně běžným druhům živočichů (např.
plchům a zvláště pak příslušníkům jiných řádů, např. proti netopýrům, šelmám
případně synantropně hnízdícím ptákům apod.), je nutné vždy posuzovat podle
stupně jejich ochrany. V případě zvláště chráněných živočichů (§ 48 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
a příloha III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona 114/1992 Sb.) musí dle § 50 tohoto zákona předcházet deratizačnímu
zásahu stanovisko orgánu ochrany přírody. Ten může uložit náhradní ochranné
opatření, např. záchranný přenos živočichů, který provádějí specialisté tohoto
orgánu. Toto se uplatňuje především před zabezpečením objektu proti vletování
netopýrů, v případě hnízdění sov apod.
Pracovníci provádějící odchyt a usmrcování živých zvířat by měli mít dle zák.
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, osvědčení o absolvování kurzu pro odchyt toulavých zvířat
a zacházení s nimi (Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno, Palackého 1 – 3, 612 42 Brno, tel.: 541 56 20
88–92, fax: 541 21 97 54, email: icvi@vfu.cz , http://www.vfu.cz).
Běžnou ochrannou deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba,
a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.
Speciální ochrannou deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně
zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá
osoba při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných
hlodavců a dalších živočichů. V nebytových objektech, nesloužících
k podnikání, v objektech s obytnými místnostmi a ve všech dalších objektech
a areálech má tuto povinnost vlastník objektu nebo organizace, které byl objekt
svěřen (§ 57 zák. 258/2000 Sb.).
Speciální ochrannou deratizaci může provozovat pouze osoba, která má
odbornou způsobilost dle zákona č. 258/2000 Sb., (§ 58) a povolení vydané pro
účely stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví. Odborná náplň jednotlivých kurzů je stanovena vyhláškou
č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů.
Obecnou zásadou bezpečné a účinné deratizace, vycházející z § 56 zákona
č. 258/2000 Sb., je v souladu s návodem k použití na etiketách přípravků pulzní
aplikace, spočívající v pokládání menších množství, která jsou při častějších
kontrolách (v intervalu 5–10 dnů) v místech odběru doplňována. Její význam
spočívá především v šetření používanými přípravky a ochraně životního
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prostředí (neuklizené přípravky mohou v odpadu nebo vodní cestou působit
toxicky i na vzdálených místech). Nejen že se minimalizuje riziko intoxikace
necílových druhů ale nedochází ani ke zbytečné a nežádoucí super-intoxikaci
cílových druhů, které v opačném případě mohou ohrozit své přirozené predátory
- volně žijící šelmy, dravce a sovy na vrcholu potravního řetězce.
Orgán ochrany veřejného zdraví může dle § 61 zákona 258/2000 Sb., z vlastního
nebo jiného podnětu rozhodnutím nařídit provedení speciální ochranné
deratizace, pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních
onemocnění – nebezpečných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Vyhlášené
rozhodnutí uvede orgán ochrany veřejného zdraví do zápisu a dotčené osobě
doručí jeho písemné vyhotovení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí, které nemá
odkladný účinek lze podat do 3 dnů ode dne doručení.
Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví mohou v mimořádných případech
hodných zvláštního zřetele, např. pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt
škodlivých nebo epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších
živočichů, vstupovat do obydlí fyzických osob. Fyzické osoby jsou povinny jim
tento vstup umožnit a strpět či provést opatření nařízená podle tohoto zákona.
Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou při výkonu státního
zdravotního dozoru podle § 88 zákona 258/2000 Sb., oprávněni provádět měření
a odebírat materiál, pořizovat obrazovou dokumentaci apod. Jsou dále oprávněni
přizvat k účasti na plnění úkolů podle tohoto zákona zaměstnance zdravotního
ústavu, popřípadě jiné odborně způsobilé osoby.

2. PODMÍNKY DERATIZACE A PRACOVNÍ PROTOKOL
Deratizaci lze provádět v objektech, kde je možné zabezpečit všechna potřebná
opatření uvedená na etiketách použitých přípravků nebo v této metodice, tedy:
následné kontroly, doplňování přípravků, sběr uhynulých a odchycených
hlodavců, odstranění zbylých přípravků po ukončení deratizace a kontrolu její
účinnosti.
Každá deratizace musí být dokumentována protokolem, který musí dodavatel
archivovat nejméně po dobu pěti let (§ 61 zákona č. 258/2000 Sb.) pro potřeby
státních kontrolních orgánů (orgány ochrany veřejného zdraví, SVS, ochrany
životního prostředí, policie apod.), pro případ nehod, otrav, případně pro volbu
dalších vhodných technologických postupů apod. Protokol, který může být
zároveň podkladem pro vyhotovení faktury, musí obsahovat následující údaje:
a) jméno (název firmy) objednatele, jeho adresu a podpis odpovědné osoby,
b) jméno (název firmy), sídlo, IČO dodavatele provádějícího deratizaci,
jeho adresu a použitelné spojení na odpovědnou osobu. Jméno a podpis
pracovníka provádějícího deratizaci,
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c) popis, specifikaci a místo ošetřovaného objektu, vymezení ošetřovaných
prostor
- druh(y) hubeného hlodavce
- stupeň zamoření (není zjevné, ojedinělé stopy výskytu, silné nebo
kalamitní zamoření)
d) způsob hubení
- způsob kladení přípravku (typ deratizačních staniček, jejich
rozmístění, volně – do šachet a obdobných prostor apod.),
- přesné a úplné názvy všech použitých přípravků a použité množství,
- mechanická deratizace (typ, počet a umístění pastí: sklapovací
i živolovné, v případě usmrcování zvířat též číslo osvědčení
o absolvování příslušného kurzu – viz čl. 1, odst. 2 této metodiky),
- fumigace (název přípravku, aplikační technika, popis a vymezení
ošetřené plochy),
e) termíny zahájení a ukončení deratizace (den, měsíc a rok),
f) významné závady v deratizovaném objektu, související s výskytem
hlodavců a doporučení k jejich odstranění,
g) způsob vyhodnocení účinnosti deratizace (článek 4 metodiky) nutno
dojednat a zapsat před jejím zahájením,
h) další ujednání, např.
- provádění průběžné či bariérové deratizace pomocí deratizačních
přípravků nebo mechanických pastí,
- dohoda o jejich počtu, umístění, způsobu a termínech kontrol apod.

3. PRACOVNÍ POSTUP
3.1. Prohlídka objektu
Pracovník, který bude deratizaci provádět, provede v doprovodu odpovědného
zástupce objednavatele průzkum v celém objektu. Plochu určenou k deratizaci
v případě potřeby doplní o další důležitá místa, třeba i v nejbližším okolí, pokud
by mohla být významná z hlediska nenápadného přežívání části populace
hlodavců a jejich následné migrace do asanovaného objektu. V případě potřeby
upozorní majitele objektu na stavební závady, související se zvýšeným
výskytem hlodavců ve smyslu § 86 stavebního zákona č. 50/1975 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Před zahájením deratizace zjistí druh hlodavce, současný
stav napadení, určí způsob deratizace a vhodný deratizační přípravek. Společně
s objednatelem (odpovědnou osobou) upřesní místa položení deratizačních
staniček a volně aplikovaných nástrah v uzavřených prostorách (např.
v šachtách), případně místa monitorování výskytu hlodavců a místa položení
mechanických pastí. Současně dohodne i podmínky vstupu a pohybu po areálu.
V případě možnosti se pro získání detailnějších informací zjištění doporučuje
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využít přirozené aktivity hlodavců, která nastává nejdříve po ukončení pracovní
doby zaměstnanců deratizovaného objektu, ale vrcholí až po setmění.
3.2. Označení objektů
V případě možného kontaktu neinformovaných osob s deratizačním přípravkem
(např. v bytové zástavbě, ve školách, zdravotnických objektech) musí být objekt
označen na dohodnutých místech výstražnými letáky, upozorňujícími na tuto
činnost. Letáky musí informovat o datu prováděné deratizace, komerčním názvu
použitého přípravku (případně o účinné látce), o názvu provádějící firmy
a telefonickém kontaktu. Musí být zdůrazněno nebezpečí pro děti, domácí
a hospodářská zvířata a necílové druhy volně žijících zvířat. Ve speciálních
situacích (např. prodejny a jiné veřejné prostory) je označení deratizovaných
objektů a konkrétních míst s položenou nástrahou předmětem dohody odběratele
a dodavatele. Takové i jiné nestandardní postupy je třeba vždy uvést
v pracovním protokolu. V každém případě je však třeba zabezpečit nástrahové
přípravky proti nepovolaným osobám.
3.3. Aplikace deratizačních přípravků
Přípravky musí být pokládány především v místech pozorovaného nebo
předpokládaného výskytu hlodavců. Např. městské domy je účelné chránit
především v koncových větvích kanalizace – v kontrolních šachtách.
Veškerá místa pokládání přípravků a způsoby aplikace by měla umožnit
v požadovaných intervalech kontrolu spotřeby a jejich případné odstranění,
jestliže nebyly během plánovaného zákroku spotřebovány.
Použité přípravky musí být přiměřené klimatickým podmínkám dané lokality.
Umísťují se zpravidla do deratizačních staniček (dále jen staniček). Staničky
musí být s výjimkou trvalých a bariérových deratizací v uzavřených objektech
(viz bod 7) označeny názvem prováděcí firmy s telefonem pro operativní spojení
a názvem použitého přípravku. Použitý typ staniček musí odpovídat charakteru
deratizované lokality, odolávat klimatickým podmínkám a svou konstrukcí
minimalizovat roznášení přípravků do okolí. Na lokalitách, kde lze předpokládat
možné zneužití přípravků, nebo dosažení přípravků dětmi či necílovými
živočichy, je nutné použití takových staniček, které lze fixovat k podkladu
a bezpečně je zajistit proti nežádoucímu otevření. Opakovaná (pulzní) aplikace
menších množství v místech odběru zvyšuje bezpečnost, protože nedochází ke
zbytečné superintoxikaci, která je nebezpečná pro predátory (šelmy a dravce)
těchto zvířat.
Při minimálním (případně nulovém) odběru přípravků a zároveň zjevné
přítomnosti hlodavců je nutné změnit přípravek nebo provádět aplikaci pokud
možno přímo do nor, hnízd. Staničky, ve kterých jsou přípravky nejsnáze
kontrolovatelné, fixovat na místa nejčastějšího pohybu hlodavců (např. na
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potrubí pod stropy, do mezistěn apod.) Tento způsob bývá účinný především
u krys (Rattus rattus).
3.3.1. Deratizace vně budov v uzavřených areálech se provádí do
označených a uzavíratelných staniček, pevně fixovaných k podkladu.
Kombinace provedení staničky a použitého přípravku musí minimalizovat
možnost jeho roznášení do okolí, což by ohrožovalo necílové volně žijící druhy
a životní podmínky (§ 56 zák. č. 258/2000 Sb.).
3.3.2. Kladení přípravků proti potkanům v kanalizační síti lze provádět bez
použití staniček, které by se mohly stát zdrojem neprůchodnosti potrubí.
Přípravky lze zavěšovat pomocí pozinkovaných vázacích drátů nebo
umělohmotných provázků za dráty či drátěná oka, kterými bývají voskové bloky
k tomu určené zpravidla vybaveny. Vhodné přípravky se mohou též aplikovat na
trvale suché podesty pomocí speciálně upravených (umělohmotných) trubek tak,
aby nedocházelo k jejich rozptylu do vody. Často používané granule
v plastových sáčkách jsou méně vhodné, protože nelze vyloučit nebezpečí, že se
po rozkousnutí sáčku neocitne jejich část v protékající vodě.
3.3.3. Deratizace veřejně přístupných ploch je nutno provádět s největší
možnou opatrností, za součinnosti s majitelem či správcem pozemku a po
dohodě s příslušným orgánem ochrany životního prostředí. Tento způsob
významně redukuje populaci, která zde často přežívá, aniž je dotčena deratizací
v objektech. Odtud pak dochází k intenzivní migraci na uvolněná stanoviště.
Jedná se především o trávníky a další prostory na sídlištích (nory potkanů
v okolí kanalizačních šachet, pod okapovými chodníky, na záhonech
a v křovinných porostech, plochy v okolí kontejnerů a ostatních nádob na sběr
odpadu), dále parky a sady, volné plochy v sousedství nákupních
a společenských center, sportovní areály apod., často s četnými norami hrabošů.
Přestože deratizace těchto ploch řeší ochranu zdraví osob, doporučuje se pro
zvýšení bezpečnosti používat přípravky schválené pro ochranu rostlin.
3.3.4. Deratizace uzavřených menších ploch bez (dočasného) přístupu
nepovolaných osob, ale i dětí a domácích zvířat, např. v zeleninových záhonech
soukromých zahrad apod. Týká se zpravidla hraboše polního, hrabošíka
podzemního a hryzce vodního. Zde je možné použít metodu, umožňující detailní
sledování všech aplikovaných nástrah, včetně kvantitativního odebrání zbylých
neakceptovaných nástrah. O přípravcích platí vše jako v předešlém bodě,
podmínkou jsou opět přípravky odolné vlhkosti a vodě, na které lze snadno
uvázat provázek (vlasec), např. tuhé pasty v sáčkách, voskové bloky s drátěným
okem apod. Přípravek zasunutý do nory lze vytáhnout provázkem, fixovaným
přiměřeně silným drátem, zapíchnutým v okolní zemině, který vyčnívajícím
koncem zároveň vyznačuje místo aplikace.
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3.3.5. Obecné zásady z hlediska bezpečnosti:
-

-

-

Jednorázová aplikace menších množství a zkrácení intervalu kontrol (cca
4 dny) oproti údajům na etiketách přípravků, určených většinou pro použití
v interiérech. Na lokalitách sousedících s polnostmi a pastvinami by mohlo
dojít k záměně potkaních nor s norami křečků a vzácně i syslů. Oba tyto
druhy je však možno hubit jen na zvláštní povolení orgánů ochrany přírody.
Použití jen takových antikoagulantních přípravků, jejichž účinné látky by
měly být relativně bezpečné pro necílové druhy, především ptáky, kteří se
intoxikovaných hlodavců nejsnáze zmocňují a také vodní živočichy, kteří
jsou zasahováni v konečném stadiu prostřednictvím vymývání a výluhů.
Označení ošetřené plochy dočasně umístěnou cedulkou na zatlučených
kůlech (např.: ošetřeno proti hlodavcům – zákaz vstupu osob a volného
pobíhání psů a koček) by mělo být v zájmu majitele či správce pozemku,
vzhledem k vyloučení postihu necílových druhů.

Potkani:
-

-

Aplikace přípravků do hlubokých a příkře se svažujících nor, odkud nelze
předpokládat vyhrabání. Vhodné jsou malé voskové bloky a některé typy
pastózních přípravků v sáčkách – obecně formulace, zaručující výraznou
odolnost proti vlhkosti. Aplikace malého množství granulí v dokonale
těsnících malých plastových sáčkách je také možná. Vždy však musí být
splněn požadavek umístění přípravku co nejhlouběji – zasunutím pomocí
tyče, hadice, trubkou apod.
Aplikace přípravků do označených staniček pro potkany: zpevněný povrch
(dlaždice, asfalt či beton na rampách, chodnících v okolí kontejnerů apod.)
umožňuje pevně fixovat (hmoždinky, nastřelovací hřeby) robustní (plastové,
nejlépe však kovové) řádně označené deratizační staničky takové konstrukce
(např. s jeslovými krmítky pro granule, kovovou osou pro otáčecí bloky
apod.), která znemožní roznášení nástrahy hlodavci a otevření dětmi
a odolají i velkým psům. I zde se však doporučuje dodržovat pulzní metodu
(časté kontroly a doplňování malých množství).

Hraboši:
-

Mělké nory drobných hrabošovitých a plochy napadené koloniemi těchto
hlodavců by měly být ošetřeny speciálními přípravky, jejichž přehled
každoročně aktualizuje Státní rostlinolékařská správa v „Seznamu
registrovaných přípravků na ochranu rostlin“ i s doporučnými postupy,
včetně ochranných lhůt apod. Granule v PE sáčkách nelze v tomto případě
vzhledem ke způsobu rycí činnosti hrabošů z bezpečnostních důvodů
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-

doporučit. Nory hryzců: specifickými přípravky pro tento druh nebo
podobně jako v případě potkanů.
Fumigace je velice účinná a možná pomocí schválených přípravků
a doporučených aplikátorů. Některé schválené přípravky jsou však z hlediska
toxicity zařazeny jako T + (vysoce toxické), - vyznačeno na etiketě, čemuž je
nutno přizpůsobit i kvalifikaci provádějícího pracovníka, ohlašovací
povinnost apod.

3.3.6. Kontrola, doplňování přípravků a odstraňování uhynulých hlodavců
Přípravky se doplňují v intervalech uvedených na etiketě. Jestliže není přípravek
přijímán v dostatečném množství a přitom je přítomnost hlodavců zjevná, je
nutné změnit přípravek nebo změnit místa, na která je aplikován. Veškeré
změny nutno vyznačit a archivovat v protokolu.
Dostupní uhynulí hlodavci se v průběhu kontrol a po ukončení deratizace
likvidují v souladu s požadavky zákona č. 166/1999 Sb., a dle informací v bodě
3.3.8 této metodiky. Univerzální doporučení spočívá v uzavření smlouvy o
likvidaci kadaverů s příslušným asanačním podnikem či spalovnou.
3.3.7. Mechanická deratizace
Mechanická deratizace může být prováděna jako doplněk deratizace s použitím
chemických přípravků, nebo v místech, kde zákazník odmítá použití
chemických přípravků, nebo jako bariérové opatření.
Pasti působící okamžité usmrcení:
Použitelné jsou pérové sklapovací pasti s dřevěnou, kovovou či plastovou
podložkou v různých velikostech a provedeních. Na členitých místech je lépe
past ukotvit, např. provázkem či drátem, protože je hlodavci před uhynutím
často odtahují. Univerzální trvanlivá návnada je pevně fixovaná na spouštěcí
raménko ve formě nasákavé tkaniny (např. knot do petrolejové lampy)
napuštěné tukem. Pro zvýšení její atraktivity je vhodné letmé ožehnutí nad
plamenem svíčky. Z uhynulých kusů se mohou šířit krev sající ektoparazité
(např. blechy, vši, roztoči apod.) a proto se doporučuje tento způsob kombinovat
s dezinsekcí. Je zakázána výroba, dovoz a prodej čelisťových pastí, tzv. „želez“,
určených především pro šelmy, které často způsobují nepřiměřené týrání. Je
zakázáno používání lepů, stejně jako dovoz a prodej podobných prostředků,
působících usmrcení zvířete v důsledku omezení jeho pohybu, nedostatku
potravy nebo tekutin a jiných metabolických poruch (odst. 7, § 5 zák.
č. 246/1992 Sb.).
Živolovné pasti:
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Mohou být různých konstrukcí, návnada se doporučuje raději různorodá, např.
živočišné bílkoviny – sýry, masné produkty, ryby, tuky, ale i cereálie a ovoce či
zelenina. Mechanismus pastí nesmí způsobovat zvířatům utrpení a zranění (§ 5
zák. 246/1992 Sb.). Nalíčené pasti musí být kontrolovány alespoň 1 za 24 hod,
odchycená zvířata nesmí být vystavena nepříznivým klimatickým podmínkám
a dalším formám týrání. Pasti pro odchyt více živých zvířat (pomocí vstupní
nášlapné desky nebo nataženého péra, které katapultuje myši do vyhrazeného
prostoru) vyžadují při vysoké hustotě populace častější kontroly, aby
nedocházelo k přeplnění pasti. V případě synantropních hlodavců by mělo dojít
v co možná nejkratší době k jejich usmrcení, např. pomocí CO2 – přes redukční
ventil nebo předávkováním jiného inhalačního narkotika přímo v pastech,
zasunutých v igelitových vacích či obalených folií, nebo ve vyčleněných
nádobách pro svoz odpadků, s dobře těsnícím víkem apod. Usmrcení hlodavce
v pasti je možné i mechanicky: např. přiměřenou střelnou zbraní včetně
vzduchové pistole, pokud způsobí okamžitou smrt zvířete. Je zakázáno (§ 5 a 14
zákona č. 246/1992 Sb.) usmrcovat odchycená zvířata utopením a jinými
způsoby udušení, použitím myorelaxantů, ubitím, ubodáním a použitím
elektrického proudu, pokud nenastane okamžitá smrt. Je zakázána výroba, dovoz
a prodej čelisťových a lepících pastí. Osoby provádějící usmrcování zvířat jsou
povinny se přesvědčit, zda je zvíře prokazatelně mrtvé.).
Pasti všech typů pro účely dlouhodobého či trvalého bariérového odchytu je
vhodné umísťovat v počtu i několika kusů pod stabilní kryty z různého
materiálu, které vytvářejí přirozené koridory pro pohyb hlodavců a zvyšují
pravděpodobnost odchytu. Živolovné pasti je možné po předvnadění aretovat
a teprve při pravidelných prokázaných návštěvách hlodavců nenápadně uvolnit
spouštěcí mechanismus, což vede k úspoře času vzhledem k potřebě
pravidelných kontrol.
3.3.8. Ukončení jednorázové deratizace
Po ukončení odběru přípravku a zjevném vymizení hlodavců, včetně
jakýchkoliv stop jejich přítomnosti, odstraní pracovníci provádějící deratizaci
zbytky přípravků, varovné letáky a dostupné uhynulé hlodavce. Kadavery se
likvidují dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, dle
kterého jsou klasifikovány jako materiály 1. kategorie (článek 2 a 4). Likvidují
se spálením (článek 4, odst. 2, písmeno a) tohoto předpisu) především
prostřednictvím asanačních podniků. Pokud pocházejí z odlehlých oblastí
(příloha I, bod 49), mohou se likvidovat též spálením na místě (článek 24,
odst.1, písmeno b). Stejně jako zahrabání na místě nejsou však tyto způsoby
určeny pro likvidaci kadaverů v souvislosti s deratizací a jejich použití by
muselo být předem projednáno s příslušnými státními orgány. Dle zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů je nutno biocidy
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(zbytky deratizačních přípravků) považovat za nebezpečný odpad a nakládání
s ním je nutno přizpůsobit příslušným předpisům.
3.3.9. Průběţná a bariérová deratizace
V případě, že po ukončení deratizace zůstávají v objektu staničky
i s přípravkem, nebo je nutno vzhledem k povaze objektu a příslušným
provozům objekt deratizovat průběžně, je třeba tuto skutečnost vyznačit na
výstražných letácích, pro tento účel v objektu ponechaných. Označení
jednotlivých staniček, nebo jejich stanovišť je otázkou dohody dodavatele
deratizačních služeb a zákazníka, jehož požadavky mohou vycházet z různých
rezortních předpisů ale i z požadavků praxe. Podobně je to i s intervaly
jednotlivých kontrol. Vzhledem k nekontrolovatelným migracím a především
délce reprodukčního cyklu hlodavců, by neměly být intervaly kontrol delší než
dva měsíce. Způsoby označování (či pouhé číslování) deratizačních staniček,
stejně jako intervaly kontrol a jejich pracovní náplň (např. protokol
s hodnocením účinnosti, se záznamem o doplňování nástrah apod.) by měly být
součástí pracovní smlouvy. Trvalou přílohou protokolů je současně i plánek
rozmístění deratizačních staniček či volných nástrahových přípravků (např.
v šachtách) v celém objektu. Slouží především deratizátorovi k bezpečné
orientaci. Úroveň vypracování plánku je možné též přizpůsobit požadavkům
zákazníka, který může k tomu účelu poskytnout i plány objektu. Deratizace se
v takovém případě stává průběžnou, nebo trvalou a podle umístění staniček
a významnosti kritických kontrolních bodů, může mít charakter bariérové
deratizace. Pro zvýšení její účinnosti lze v některých případech doporučit
přehodnocení často uplatňovaných striktních požadavků auditorů a zákazníků na
výhradní umísťování deratizačních staniček pouze vně objektů. Takový
požadavek je nesmyslný, pokud může docházet k pasivní migraci hlodavců se
surovinami a ostatním materiálem přímo do centra objektů, nebo se tak děje
v objektech, kde není prostup hlodavců předem vyloučen (např. chybí
automatické dvojité dveře uzavírající kontrolovaný vstupní prostor pro osoby,
dopravu a veškerou další technologii, chybí sítě v oknech i ve vyšších patrech,
vyskytují se různé prostupy zdmi a stropy, jejichž utěsnění montážní pěnou
neposkytuje spolehlivou ochranou před hlodavci, apod.). Současně i hustě
rozmístěné nástrahové přípravky bariérovým způsobem nemohou vyloučit riziko
výskytu hlodavců v objektech. Paradoxně se stává, že se i v kalamitně
napadených objektech dlouhodobě setkáváme s nulovým odběrem nástrahy,
pokud mají hlodavci nadbytek dostupné a tradiční potravy.
I vysoce chráněné prostory, ve kterých se např. manipuluje s nebalenými
potravinami, lze deratizovat. Především mechanicky, ale i chemicky s menším
rizikem, než které představuje ničím neomezovaný pohyb hlodavců. Je však
třeba nekompromisně používat umístění a kombinace deratizační staničky
s nástrahovým přípravkem, vylučující nejen roznášení přípravku do okolí,
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mechanické poškození staničky ale i vyplavení přípravku při pravidelném úklidu
proudem vody. Nejpevnější se jeví staničky z pozinkovaného plechu
uzavíratelné šroubem, vybavené krmítkem pro malé voskové bloky, či sáčky
s vodovzdornou tuhou deratizační pastou a (možno i současně) jehlou pro
upevnění parafinových (nikoliv lojových!) otočných bloků. Staničky z tuhého
plastu mívají problematické uzavírání a díky svým rozměrům jsou spíše
zranitelné, ale v kombinaci s vhodnou nástrahou jsou rovněž použitelné.

3.3.10. Deratizace ekologických farem
Striktní požadavek zákazu používání chemických látek na ekologických farmách
a podobných provozech lze řešit jednorázovou či průběžnou mechanickou
deratizací. Výše popsané způsoby aplikace (čl. 3, ad 3 a 7) rozhodně
minimalizují či přímo vylučují roznášení přípravků do okolí a v kombinaci
s citlivou pulzní aplikací nižších dávek (čl. 3 ad 3) prakticky jakékoliv riziko
anulují.

4. VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI POUŢITELNÉ V SYSTÉMU
HACCP
Povinnost kontrolovat účinnost deratizace vyplývající z § 56, písm. c) zákona
č. 258/2000 Sb. není dále specifikována a proto jsou jednotlivé způsoby kontrol
podrobně uvedeny v tomto článku.
K vyhodnocení účinnosti jednorázové i průběžné deratizace pro účely této
metodiky a praxe se používají především měřitelné, ale i neměřitelné údaje,
signalizující přítomnost hlodavců na kontrolních místech. Při hodnocení se
můžeme řídit jedním nebo i více ukazateli, což záleží na jejich dostupnosti,
povaze lokality, hustotě populace hlodavců a nárocích na přesnost údajů. Hlavní
a nejdostupnější ukazatele přítomnosti a relativní početnosti hlodavců jsou:
pozorovaná spotřeba návnady (libovolná potrava potkanů) nebo nástrahy
(používaný deratizační přípravek, obsahující účinnou látku), výskyt čerstvého
trusu, stop, požerků, prokazatelně používaných nor a ochozů, či alespoň
neklamné stopy manipulace s návnadou či nástrahou (rozházení, odtažení apod).
Tyto údaje lze získat monitorováním výskytu (čl. 1 této metodiky), za použití
formuláře, který je součástí tohoto článku. Detailní údaje o spotřebě
nástrahových přípravků získané např. vážením nejsou v rutinní deratizaci
z mnoha důvodů prakticky proveditelné a vzhledem k fyzikálním vlastnostem
některých přípravků (např. hygroskopické granule, odpar vody u pastózních
a picích nástrah apod.) mohou poskytovat dokonce zkreslené informace.
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Hodnocení jednorázových (ukončených) a průběžných (preventivních
i represivních) deratizací má metodicky odlišný charakter a nelze je zaměňovat.
Hodnocení účinnosti deratizací, především jednorázových zásahů, vyžaduje
zvýšený počet návštěv dané lokality a prodlouží celý pracovní proces, což se
projeví i zvýšenými náklady.
4.1. Vyhodnocení účinnosti jednorázových a časově omezených deratizací,
končících odstraněním pouţitých přípravků
Principem kontroly účinnosti jednorázového deratizačního zásahu je srovnávání
relativní hustoty populace hlodavců před deratizací a bezprostředně po jejím
ukončení. Nejčastěji užívaný postup je tzv. „návnadový pokus“, při kterém se na
kontrolní místa pokládá návnada, jejíž spotřeba před deratizací a po deratizaci
slouží k výpočtu účinnosti. Níže uvedený matematický způsob je vhodný pro
lokality s takovou pozorovatelnou hustotou populace hlodavců, u které lze
během zákroku předpokládat počitatelné snížení.
Použití obecně platného vzorce pro výpočet účinnosti (viz níže) tedy
předpokládá, že hodnoty získané jedním ze způsobů (čl. 4, ad I, odst. 1, písm.
a – g) po deratizaci budou výrazně nižší než hodnoty před deratizací, které se
zároveň nesmí rovnat 0. Nulové hodnoty z šetření před deratizací sice nemusí
vždy znamenat, že se hlodavci na lokalitě skutečně nevyskytují, pouze nedošlo
při jejich nízkých počtech v rámci kontrolního intervalu k odebrání návnady či
přípravku, na plošce nebyly stopy apod. Interval kontroly je možno v takovém
případě prodloužit na více dní. Pokud ani po tomto opatření nedojde k žádné
pozorované změně a přesto bude deratizace provedena, je možné hodnotit její
účinnost v případě naléhavé potřeby zcela výjimečně a nestandardně i pomocí
počtu odebraných či jinak akceptovaných přípravků (čl. 4 ad I, odst. 1, písm. g)
v prvních a v posledcích dnech jejich vyložení na dané lokalitě. Srovnávaný
časový interval počátku a konce deratizace však musí být stejný (např. první
a poslední jeden až tři dny apod.). Pakliže nedojde v průběhu celé deratizace
k žádnému odběru nástrahových přípravků, ani k jiným pozorovatelným stopám
výskytu hlodavců, lze považovat lokalitu za hlodavci nenapadenou a deratizace
má v takovém případě preventivní charakter. Jestliže v takovém případě tedy
k vlastnímu hubení hlodavců nedošlo, by bylo jistě nesmyslné se pokoušet
matematicky hodnotit účinnost takovéhoto zákroku (dle níže uvedeného vzorce
by byla „účinnost“ 100%).
Požadavek na vyhodnocení účinnosti musí být uveden ve smluvním protokolu
(článek 2 písmeno g této metodiky) ještě před zahájením práce, neboť se
používají údaje zjišťované ještě před deratizací.
4.1.1. Před deratizací
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Na dané lokalitě (objekt, hala, plocha, areál atd.) zvolíme přiměřený počet
kontrolních míst (minimálně však 20) se zjevným či předpokládaným výskytem
hlodavců. Na těchto místech provádíme následující sledování jednoho nebo
i více ukazatelů:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

návnadový pokus: na kontrolní místa pokládáme počitatelné množství
návnady, u které předpokládáme pro daný druh a lokalitu vysoký stupeň
atraktivity (kousky jablek, brambor, cereálie – pomocí odměrky, či
jakékoliv jiné snadno kvantifikovatelné potravní návnady). V intervalu
jednoho až tří dnů kontrolujeme a hodnotíme odběr (např. odebráno 0, 50
či 100 %, nebo jeden až tři odebraných kousků – podle počtu položených
atd.). Průměrnou hodnotu ze všech kontrolních míst na deratizované ploše
dosazujeme do níže uvedeného vzorce,
celkový počet hlodavců odchycených do pastí (živolovné nebo
pérové/sklapovací), kladených na všechna kontrolní místa – méně často
užívaná metoda,
počet nově otevřených nor na lokalitách, kde jsou v dostatečném množství
a kde lze jejich větší část zašlapat, nebo ucpat či proložit zábranou
(větvičkou, stéblem apod., hryzci naopak odkrývané nory uzavírají),
počet nových stop na upravených prachových ploškách (prach, šrot,
mouka, sádra apod.), jejichž počet, velikost, tvar a umístění je libovolné,
ale před a po deratizaci musí být vždy stejné, vždy konstantní velikosti
a tvaru,
množství čerstvého trusu na vyčištěných ploškách, o nichž platí požadavek
jako v bodu d),
počty hlodavců (pozorováno na jednom nebo několika přesně definovaných
místech (např. v uličce mezi kotci ve výkrmně prasat) po dobu např. 10 až
20 min - nejlépe po setmění), dle hustoty populace. Tento způsob je možný
pouze při kalamitním výskytu, nejčastěji v objektech živočišné výroby,
počty akceptovaných (odebraných či nahlodaných) nástrahových přípravků
v prvních dnech po položení, můžeme výjimečně použít jako alternativu
návnadového pokusu (a), ve kterém došlo k nulovému odběru vyložených
návnad.

V časovém intervalu, který zvolíme mezi 1 – 3 dny podle předpokládané hustoty
populace, provedeme kontrolu na všech kontrolních bodech. Podle použitých
ukazatelů zaznamenáme: počty odebraných návnad, nebo počty odchycených
zvířat, nebo počty otevřených nor, atd. V případě nepočitatelného – většího
počtu stop a porcí trusu můžeme odhadem hodnotit % plochy, kterou tyto znaky
pokrývají vzhledem ke zvolené sledované plošce (např. do 10 %, 25, 50, 100 %
apod.). V případě nástrahových přípravků postupujeme jako u návnadového
pokusu.
4.1.2. Po deratizaci
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Čím delší bude interval zjišťování hustoty populace od skončení deratizace do
provedení kontrolního odečtu, tím větší je pravděpodobnost migrace hlodavců
z okolí a tím i získání vyšších hodnot některých ukazatelů, které ve výpočtu
sníží procento účinnosti.
a)

Na stejná kontrolní místa jako před deratizací aplikujeme stejný počet
návnad či přípravků stejného druhu jako před deratizací. Znovuotevření nor
zjišťujeme na těch samých norách jako před deratizací. Znovu obnovíme
stejné plošky nebo provedeme pozorování na stejném místě i ve stejném
čase a intervalu (např. 17.00 – 17.20 hod),

b)

Kontrola odběru návnad či přípravků, případně otevření nor a založených
plošek musí být provedena za stejný počet dní jako před deratizací,

c)

Získané hodnoty (počet kusů návnad nebo přípravků nebo hlodavců nebo
nor, dále počty případně plochu stop či trusu v % založené plošky atd.)
dosadíme do následujícího vzorce a získáme účinnost deratizace v %.
Používáme-li více ukazatelů (čl. 4, ad I, odst. 1, písm. a – g) hodnotíme
výpočtem každý samostatně a v závěrečném hodnocení můžeme použít
takový, který poskytuje příznivější údaje, případně z rozdílných výsledků je
možné vyvodit účinnější strategii represivní deratizace.
hodnota po zásahu

účinnost deratizace v % = 100 – /------------------------------ x 100/
hodnota před zásahem
Při stanovování relativní hustoty populace hlodavců je možno používat
i několika způsobů současně, protože na různých lokalitách mohou mít různou
výpovědní hodnotu a tedy i spolehlivost.
Účinnost deratizace by měla být alespoň 90 %, v některých objektech se
zpřísněným hygienickým režimem, jako jsou zdravotnická zařízení,
potravinářské provozovny a výrobny, obytné prostory apod., musí být
dosahováno účinnosti 100 %. Jestliže není možné ani opakovanými zásahy
těchto hodnot dosáhnout, jedná se buď o kalamitně přemnoženou populaci,
objekt v havarijním stavu, nebo atraktivní lokalitu se stálou nabídkou potravy či
s vysokou migrací hlodavců. V takovém případě bude nutné provádět deratizaci
kontinuálním způsobem s pravidelnými kontrolami. Tento způsob deratizace se
vyhodnocuje dle následujícího bodu 2.
4.2. Vyhodnocení účinnosti průběţných či bariérových deratizací
Hodnocení účinnosti průběžných a bariérových deratizací nelze provádět výše
popsaným způsobem a tím získat údaj: „účinnost deratizace je x %“, protože zde
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není k dispozici „hodnota před deratizací“. V tomto případě se používá
vzájemné porovnání počtů navštívených kontrolních míst při jednotlivých
kontrolách, čili spíše vyjádření trendu: „lepší/horší“. Odpovídá to také lépe
skutečnosti, protože i kritická místa pro výskyt hlodavců se mohou v průběhu
sezóny výrazně měnit. Za kontrolní místa se považují deratizační staničky
s přípravky, nebo volně položené přípravky v šachtách, pasti a ostatní místa, kde
hlodavci svou přítomnost projevují spotřebou přípravku či návnady, nebo
manipulací s nimi, případně trusem či stopami, odstraněním zábran v ústí nor
apod.
Při každé kontrole je nutné všechna kontrolní místa uvést do původního stavu (je
výhodné např. plnit všechny staničky stejně a takovým způsobem, který,
v případě potřeby, umožní rychlý a relativně přesný odhad spotřeby pouhým
pohledem, např. stejný počet odměrek granulí, plné krmítko granulí, stejný počet
kusových přípravků či stejně velký váleček pasty z kartuše.) Picí nástrahy
doplnit po zvolenou rysku (zde zohlednit odpar!) V případě stabilních míst pro
zjišťování stop plochu vždy stejné velikosti a tvaru uhladit, obdobné plošky pro
zjišťování trusu vymést. Jedině tak lze při následné kontrole bezpečně a rychle
zjistit případnou změnu, signalizující přítomnost hlodavců.
Termíny kontrol mohou být určeny smlouvou, ale měly by respektovat výše
uvedené zdůvodnění (viz Čl. 3, bod 7).
4.2.1. Informativní tabulka č. 1: Účinnost průběţné deratizace dle
návštěvnosti jednotlivých míst
Smyšlená čísla slouží jako ukázka vyplňování a hodnocení protokolu, který je
možné podle potřeb zákazníků a DDD firem dále upravovat a modifikovat.
Podložené upřesňující informace mohou být využity jen na lokalitách,
poskytujících podmínky pro jejich získávání a hodnocení.
Zápisy jednotlivých kontrol (s jedním datem) mohou být pořizovány do
samostatného protokolu, který je pro případ kontroly ponecháván u zákazníka.
Hodnocení je pak prováděno porovnáním jednotlivých samostatných zápisů.
Staničky z jednotlivých typů provozů možno vykazovat na samostatném archu,
nebo je označovat po skupinách (např. technologický provoz: staničky č. 1–65,
komunální část: staničky č. 67–84 atd.) Kontrolní místa je možno pouze pro
orientaci upřesnit podle typu (viz podložený text), na samotné hodnocení to však
nemá žádný vliv
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Prováděcí firma:
Účinnost průběžné (bariérové) deratizace dle návštěvnosti jednotlivých kontrolních
míst:
Typ kontrolního místa: SN … stanička s nástrahou, NV … nástraha volně, P … past, S …
stabilní místo pro odečet stop, T … stabilní místo pro odečet trusu, apod. + … navštívené
místo, - … nenavštívené místo, 0 … zlikvidováno, navštíveno % = navštíveno celkem x 100 /
počet kontrolovaných míst
Objednatel / popis objektu:
kontrolní Data jednotlivých kontrol
místo č. 16.3. 18.4. 14.6. 15.7. 20.8. 17.9. 12.10. 14.11. 10.12. atd.

celkem

1 SN

+

-

-

+

+

-

-

-

+

3

2 SN

-

-

-

+

-

-

-

-

-

1

3 SN

+

+

-

-

-

+

-

-

-

3

4 NV

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

5 NV

-

-

-

+

+

+

-

-

+

4

6

-

+

-

+

-

-

-

-

+

3

celkem
2
navštíveno

2

0

4

2

2

0

0

3

P

další
kolonky
dle počtu
míst

navštíveno
%
kontrolovaných
provedl

podpis
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Hodnocení: Pokud jsou při jednotlivých kontrolách hodnoceny různé počty
míst, (počet míst byl v průběhu kontrol změněn), použijeme vyjádření:
„navštíveno … % kontrolovaných“.
Vzrůstající počty navštívených kontrolních míst (kolonka „celkem navštíveno“
nebo navštíveno % kontrolovaných) svědčí o vzrůstajícím zamoření a je nutné:
-

zvýšení počtu položených přípravků (kontrolních míst)
častěji kontrolovat a doplňovat přípravky
případně změnit druh či formulaci přípravku

Hodnoty těchto řádků se dají uplatnit v jednoduchém sloupcovém či
spojnicovém grafu (vodorovná osa x … data kontrol, svislá osa y … „celkem
navštíveno“ nebo „navštíveno %“).
Vyšší počet opakovaných návštěv jednoho nebo několika kontrolních míst (ve
sloupci „celkem“) vyžaduje:
-

-

zvýšit počet položených přípravků v nejbližším okolí (možno použít
označení např. 23a, 23b, 23c atd., aby bylo zřejmé, kde se příslušné kritické
místo nachází),
analyzovat toto kritické místo z hlediska možných migračních cest či jiného
způsobu výskytu hlodavců – navrhnout příslušná stavební či technologická
opatření apod.

Snižování počtu navštívených kontrolních míst při jednotlivých kontrolách,
případně nulové hodnoty návštěv svědčí o dostatečné ochraně objektu a může
vést k prodlužování kontrolních intervalů a ke snižování počtů ponechaných
přípravků.
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4.2.2. Informativní tabulka č. 2: Účinnost průběţné bariérové deratizace
dle spotřeby
Při nutnosti vykazovat průběžnou spotřebu přípravků na jednotlivých krmných
místech (deratizační stanička či jinak fixovaný přípravek) se tato skutečnost
stanoví ve smlouvě, vzhledem k vyšším finančním nákladům (čas, přípravky
apod.). V takovém případě lze použít metodu, při které se odhadem stanoví
spotřeba na 0, 25, 50, 75 či 100 %, nebo v dostačujících intervalech na 0, 50
a 100% původního množství. Toto původní množství je však třeba vždy při
každé kontrole doplnit (např. plné krmítko granulí, neporušený blok, stanovený
počet cm vytlačeného válečku pasty apod.). Zápis každé kontroly je opět možno
pro potřeby zákazníka zapisovat na samostatně archivované listy.
Prováděcí firma
Účinnost průběžné (bariérové) deratizace dle spotřeby odhadnuté v % původního
množství přípravku na jednotlivých kontrolních místech (na 0, 25, 50, 75, 100 nebo
v dostačujících intervalech na 0, 50, 100). Dodatečně instalovaná kontrolní místa možno
označit podle nejbližšího původního kontrolního bodu (např. 4-1, 4-2, 4-3 atd.) V kolonce se
pak pod datem nejbližší kontroly označí výsledky všech kontrolních bodů, které se též
zahrnou do celkového výpočtu pro daný den. Tímto postupem je možné zachovat původní
číslování.
Objednatel / popis objektu
Kontrolní
Celkem
Data jednotlivých kontrol
Průměr
místo
návštěv
spotřeby
hlodavců
x.y.
x.y.
x.y.
x.y. x.y. atd.
1
0
0
0
0
0
2
0
50
0
1
16,7
3
0
25
100
2
41,7
4, 4-1
100
50,25 25,75
5
55
5
25
0
50
2
25
6
atd.
7
8
9
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10
11
12
13
Celkem
návštěv
Průměr
spotřeby
provedl

2

4

4

25

29,2

41,7

podpis

Hodnocení: Počty navštívených míst v absolutních hodnotách nebo
v procentech a průměrnou spotřebu nástrahy z jednotlivých kontrol můžeme
srovnávat ve sloupcích, nebo těmito parametry porovnávat vzájemnou situaci na
jednotlivými kontrolních místech (v řádcích).
Klesající hodnoty svědčí o nižší aktivitě hlodavců a naopak, z čehož plynou
opatření, uvedená u předchozí tabulky. Výsledky možno s vysvětlujícím
komentářem předkládat v tabulkách nebo dokumentovat graficky.
4.2.3. Informativní tabulka č. 3: Monitorování výskytu synantropních
hlodavců
1.řádek:
ve dnech: nejdelší časové rozpětí prvních i kontrolních návštěv všech
monitorovaných míst
2.řádek:
lokalita – objekt s konkrétní adresou či lokalizací, v areálu s více budovami
specifikovat objekt nebo plochu (např. trávník nebo šachta před budovou č......
Každá lokalita může mít více monitorovaných míst. Číslovat průběžně. Mezi
jednotlivými lokalitami ponechávat vţdy jeden řádek volný pro
vyhodnocení mezisoučtu spotřebovaných návnad nebo jiných hodnot
ukazatelů výskytu. Výpočet účinnosti porovnáním hodnot před a po
deratizaci je přesnější vztahovat k jednotlivým lokalitám nebo ke skupině
podobných lokalit a ne k celé obci nebo jiné velké ploše, kde bývá výskyt
hlodavců na různorodých lokalitách značně rozdílný. Výpočtem dílčích
účinností snáze vytypujeme obtíţně deratizovatelné lokality vhodné pro
průběţnou deratizaci,
monitorované místo – odlišitelně specifikovat každé konkrétní monitorované
místo na příslušné lokalitě. Samostatně číslovat místa na jedné lokalitě, za
lomítkem číslovat průběžně v rámci celého monitoringu. Dle popisu by mělo být
místo identifikovatelné i další osobou,
druh – odhadnutý druh hlodavce (Potkan, Krysa, Myš, Hraboš),
návnadový pokus – na každém monitorovaném místě může být položeno i více
ks návnady. Počet volíme podle odhadnuté míry napadení dle dalších ukazatelů
výskytu,
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čerstvý trus – pozorován po jednom až třech dnech na zametené ploše různé
velikosti. + … ojedinělý, +++ … masivní (na definované ploše je hustý, až
souvislý pokryv)
nové stopy – na uhlazené ploše různé velikosti většinou podél stěn, okolo nor
apod. Odečítáme opět v intervalu do tří dnů, zvoleném podle odhadnutého
napadení. Stupnice označení – viz trus,
počet nor, ochozů – dle pavučin nebo nastražených stébel v ústí nor odhadnout
na definované ploše současně užívané nory, zaznamenat případné čerstvě
uhlazené ochozy hlodání, poţerky – obtížně se stanoví stáří, pouze pomocný
ukazatel.
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Monitoring hlodavců ve městě
..................................................
Lokalita
číslo
průběžně
popis

Ve dnech od ...........do ...............

list č. ...........celkem listů ............. Poznámka:

Provedl:

Monitorované místo
číslo na
lokalitě/
číslo
průběžně

popis

návnadový pokus
Druh
(P,K,
M,H)

položeno
datum

ks

odebráno
datum

ks

čerstvý
trus
+ až +++

nové
stopy
+ až +++

počet
nor,
ochozů

hlodání
požerky
+ až
+++
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Informativní tabulka č. 4:

Hodnocení účinnosti jednorázové deratizace

Hodnocení účinnosti jednorázové deratizace
lokalita :
cílový druh:
použitý přípravek:
použité formulace :
relativní hustota populace před deratizací
provedeno návnadovou metodou

použitá návnada:
datum
aplikováno kusů
D, M, R
D, M, R

akceptováno kusů

např. 30
např. 28
relativní hustota populace po deratizaci
provedeno návnadovou metodou

použitá návnada: ( jako před deratizací)
datum
aplikováno kusů
akceptováno kusů
D, M, R
D, M, R

jako před deratizací
např. 3
účinnost deratizace v % :

100 - (akceptováno po deratizaci / akceptováno před deratizací x 100) =

modelový příklad se zvolenými hodnotami:
100 - (3 / 28 x 100) = 100 - (300 / 28) = 100 - 10,7 = 89,3 %

výpočet účinnosti ze zjištěných hodnot:
100 - ( ….. / …. x 100) =
Vysvětlivky: D, M. R … den, měsíc, rok
"např. 30" … optimální počet
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Bezpečnostní list
NEPOREX 2 SG
Datum vydání:14. července 1994

Strana 1 (celkem 5)

Datum revize:7.8.2006 - nahrazuje všechna předešlá vydání
Název výrobku: Neporex 2 SG
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce / dovozce/distributora
1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku:
A6352B

Neporex 2 SG

110032

Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS)
Další názvy látky
1.2 Identifikace výrobce/dovozce/distributora : - výrobce: Novartis Animal Health Inc.
CH-4002 Basel
- dovozce: Novartis Czech Republic s.r.o. Animal Health
V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Jméno nebo obchodní jméno: Novartis Czech Republic s.r.o.
Místo podnikání nebo sídlo: V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Identifikační číslo: 64 57 59 77
Telefon: 02/81 00 23 91
Fax: 02/81 00 23 94
Nouzové telefonní číslo: 0041/61/696 33 33
2. Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Použití: insekticid
Chemický název: cyromazin
Obsah v (%): 2
Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS):
Výstražný symbol nebezpečnosti:
R – věta
S – věta
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Nebezpečný pro vodní živočichy, může dlouhodobě nepříznivě působit na vodní prostředí.
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:
4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny:
Není znám žádný specifický antidote.
4.2 Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. Chraňte před prochladnutím V případě potřeby vyhledejte lékařské ošetření.
4.3 Při styku s kůží:
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Odložte potřísněný oděv a obuv, důkladně se omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymyjte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Jestliže podráždění přetrvává vyhledejte lékařské
ošetření.
4.5 Při požití:
Vypijte ½ l vlažné vody s 10 tabletami aktivního uhlí a drážděním hrdla vyvolejte zvracení. Pokud je postižený
v bezvědomí, zvracení nevyvolávejte! Vyhledejte ihned lékařské ošetření.
4.6 Další údaje:
Případné intoxikace je možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem – Vyšehradská 49, 128 21
Praha 1, Telefon: 02/29 38 68
5. Opatření pro hasební zásah
5.1 Vhodná hasiva:
Vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasící přístroje.
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká dráždivý kouř.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte vodou. Zamezte odtékání hasební vody do
kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6 Opatření v případě náhodilého úniku
6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv , obuv a rukavice.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
V případě úniku, smeťte přípravek do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě.
6.3 Doporučené metody čištění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další údaje:
7. Pokyny pro zacházení a skladování
7.1 Pokyny pro zacházení:
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem. Zacházení
s tímto přípravkem svěřte pouze osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti této látky.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech. Uskladnění i transport
provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, desinfekčních látek a jejich obalů. Chraňte před světlem a vlhkem.
Skladovací teploty: max. 35°C
min. -10°C
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8. Kontrola expozice a ochrana osob
8.1 Technická opatření:
V pracovním prostoru používejte odsávací větrací zařízení. Pracoviště musí být vybaveno sprchou.
8.2 Kontrolní parametry: nejsou známy
8.3 Osobní ochranné prostředky: denně měňte pracovní oblečení
Ochrana dýchacích orgánů: v případě těžké expozice použijte respirátor
Ochrana očí: brýle či ochranný štítek
Ochrana rukou: rukavice
Ochrana kůže: pracovní oděv (protiprašná impregnace), gumová zástěra, gumové boty, pracovní oděv měnit denně!
8.4 Další údaje:
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (při 20 °C)

granule

Barva

bílá až béžová

Zápach (vůně)
Hodnota pH (při °C)

7,5 – 9,5 (1%; vdeionizované vodě)

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C)
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C)
Bod vzplanutí (°C)
Hořlavost:
Samozápalnost:

nezjištěna

Výbušnost:

nevýbušný, necitlivý na náraz

Meze výbušnosti: horní mez (%obj.):
dolní mez (%obj.)
Termální stabilita:
•

Lütolf; isoperibol

žádná exotermická reakce: v 220 °C

•

testováno v Grewer oven; 1degr./min

žádná exotermická reakce: nad 135 °C

Oxidační vlastnosti
Hořlavost plynu

nehořlavý nad 200 °C

Tenze par (při °C):
Hustota (při °C)

0,60 – 0,80 g/cm3

Rozpustnost (při °C):

rozpustné

ve vodě
v tucích
(včetně specifikace oleje)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Další údaje
10. Stabilita a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat

běžné skladovací podmínky
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Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku
Nebezpečné rozkladné produkty:
Další údaje
11. Toxikologické informace
Akutní toxicita
LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):

>3000 mg/kg
-1

LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg ):

>3000 mg/kg

LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg )
-1

-1

LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg ):

>1958 mg/kg
>1958 mg/kg

Subchronická – chronická toxicita
Senzibilizace:
Karciogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkušenosti u člověka:
Provedení zkoušek na zvířatech
Další údaje
12. Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):
ED50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):
ID50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):
Toxicita pro ptáky : LD50 - >6000 mg/kg (pekingská kachna)
Toxicita pro ptáky : LD50 - >6000 mg/kg (japonská křepelka)
Chronická toxicita pro ptáky : LC50 - >10000 (japonská křepelka, 8 dní)
Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostředí: Nebezpečný pro vodní živočichy, může dlouhodobě nepříznivě působit na vodní
prostředí.
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:
13. Informace o zneškodňování
Způsoby zneškodňování látky/přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně, zbytky& přípravku nesmí zasáhnout zdroje spodních vod
ani recipienty povrchových vod.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
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Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají k recyklaci do sběru nebo se spálí
ve schválené spalovně.
Další údaje:
14. Informace pro přepravu
Pozemní přeprava: neklasifikováno jako nebezpečné
ADR/RID:

Třída:

Číslice/písmeno:
Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:

Vnitrozemská přeprava: : neklasifikováno jako nebezpečné
ADR/ADNR:

Třída:

Číslo/písmeno:
Kategorie:

Námořní přeprava Třída:

Číslo UN:

Typ obalu:

IMDG: neklasifikováno jako nebezpečné
Látka znečišťující moře:
Technický název:
Poznámka:

Letecká přeprava :

Třída:

Číslo UN:

Typ obalu:

ICAO/IATA: neklasifikováno jako nebezpečné
Technický název:
Poznámky:
Další údaje:
15. Informace o právních předpisech

Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb.
(Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti:

R-věty
S-věty
16. Další informace
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoliv parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti
výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně platnou základnu kontraktačních vztahů.

BEZPEČNOSTNÍ
Datum vydání české verze:
Podle anglického firemního originálu:
1.
2.

3.5.1999
č. 003 z 20.2.1998
(Verze 2)

První revize české verze bezpečnostního listu provedena 8/1/2002 podle nových
platných předpisů.
Druhá revize dle nových právních předpisů provedena dne 15/6/2006

NORAT G

Název výrobku:
1.

LIST

IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE/prvního distributora /
Obchodní název přípravku:

NORAT G

Biocidní přípravek podle zákona 120/2002 Sb.
Použití přípravku:

Požerová granulovaná rodenticidní nástraha
pro hubení škodlivých hlodavců (myš domáci, potkan,
krysa) v uzavřených objektech a jejich bezprostřední
blízkosti.
(Kód formulace: TCF 003)

Jméno a sídlo společnosti:

TransChem s.r.o.
Pod Strašnickou vinicí 12,
100 00 Praha 10
Tel: 2 7477 0063 , 602 21 99 59, 326 904 781
Fax: 2 7478 3078

Jméno a sídlo zahraničního výrobce:

TransChem Professional BV
Prof. J. H. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
Holandsko
Tel: 0031-20-301 36 00
Fax: 0031-20-301 36 36

Číslo registrace u Obchodní komory Amsterdam:

33288055

Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační centrum
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
tel.: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2491 9293 4575
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz
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2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU:
Nebezpečné komponenty:
ES číslo:
Indexové číslo:
CAS číslo
Obsah % w/w
(váhově)
Obsah g/l
Symbol
R-věty
Chemický název
3.

brodifacoum

0259-980-5: brodifacoum
607-172-00-1
056073-10-0
0,005
T+, N
R27/28,
R48/24/25,
R 50-53
3-[3-(4´brombifenyl-4yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU

KLASIFIKACE PŘÍPRAVKU:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.

Toxický pro živočichy a ptáky.
Jedovatý při požití ve velkém množství.
Kontakt s očima může způsobit mírné podráždění.
4.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Ošetření v případě:
Vdechování:

Nepravděpodobný způsob expozice.
Přemístit pacienta z kontaminovaného prostoru, udržovat ho v teple a
klidu. Preventivně vyhledat lékaře.

Požití:

Každý, kdo polkl významné množství látky, musí být okamžitě lékařsky
vyšetřen. Vyvolat zvracení, jestliže toto již neproběhlo, lehkým dotýkáním
nejzadnější části ústní dutiny čistým tupým nástrojem jako je rukojeť lžíce,
nejpozději do 10 minut od požití.
Lékaři ukázat obal, etiketu nebo tento bezpečnostní list.

Kontakt s kůží:

Nepravděpodobný způsob expozice ve význačnější míře. Ihned odstranit
veškerý kontaminovaný oděv. Omývat postižené místo nejdříve velkým
množstvím vody, následně vodou a mýdlem, aby byl minimalizován
kontakt s pokožkou. Ujistěte se, že kontaminované oblečení je důkladně
vypráno před novým užitím.
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Kontakt s očima:

Okamžitě vymývat oko (oči) velkým množstvím roztoku pro oční výplach
nebo čisté vody po dobu nejméně 10 minut, přičemž držte oční víčka
roztažená. Vyhledejte preventivně lékařskou pomoc.

DALŠÍ LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ
Symptomatické ošetřování a podpůrná terapie, jak naznačeno. Výplach žaludku může být účinný,
pokud se provede do 4 hodin po požití. Lékař by měl postupovat podle publikace „Léčba při otravě
antikoagulačním rodenticidem“ z roku 1998.
5.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Spalitelná látka.
Chlaďte kontejnery vystavené požáru kropením vodou.
Expozice ohni může vést k tvorbě toxických plynů.
Hasební prostředky: Při malém požáru může být hašeno pěnou, kysličníkem uhličitým, hasícím
práškem nebo halonovým hasicímj přístrojem.
Při rozsáhlém požáru užít pěnu nebo vodní mlhu.
Nepoužívat vodní trysku.
Zadržujte proud hasební vody užitím pytlů s pískem nebo vytvořených
bariér ze zeminy.
Ochranné prostředky: Samostatný dýchací přístroj a vhodný ochranný oděv.

6.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU
U většího úniku zajistěte osobní ochranné prostředky včetně obličejové masky, chránící proti
vdechnutí prachu, chemicky odolných rukavic, bot a ochranného oděvu. Opatrně smeťte rozsypaný
materiál a shromážděte do sudů pro odpad nebo plastových pytlů k tomu určených, vyvarujte se
tvorby prachu. Opatření musí být souladu s právními předpisy o odpadech.
Zasaženou plochu omývejte vodou, nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do toků
povrchové vody, rybníků nebo odvodňovacích kanálů.
O znečištění vodních cest nebo veřejných prostranství musí být bez prodlení uvědoměny příslušné
správní orgány (odbor ŽP OÚ).

7.

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKEM A JEHO SKLADOVÁNÍM
ZACHÁZENÍ
Vždy pozorně přečtěte etiketu před zacházením s přípravkem. Zamezte kontaktu s kůží, očima a
ústy. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci s přípravkem. Vždy si umyjte ruce před jídlem, pitím a
kouřením. Neumísťujte nástrahu tam, kde by mohla být přístupná volně žijícím živočichům, pro
které není určena, domácím živočichům a dětem.
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v suchých a uzavřených skladových prostorech.
Udržujte z dosahu dětí, dobytka a domácích zvířat. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv. Neskladujte s ostatními pesticidy a desinfekčními prostředky, mohlo by dojít k znehodnocení
nástrahy ztrátou chutnosti.
Skladovací lhůta:
Při skladování v původních neotevřených obalech při pokojové teplotě přípravek zůstává fyzikálně
i chemicky stabilní minimálně po dobu 2 let.
8.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB
OSOBNÍ OCHRANA
Při práci s přípravkem použít pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty.
Před zacházením je nutno pozorně přečíst etiketu.
LIMITY PRACOVNÍ EXPOZICE
Norma pro kontakt s přípravkem při práci - doporučené hodnoty:
Nebezpečná složka
LTEL (ppm)
8 hod TWA (mg/m3)
STEL (ppm)
STEL (mg/m3)
Čas (min)
Definice

:
:
:
:
:
:
:

brodifacoum
0,002
TCIV

Data nelze aplikovat pro polní použití.
9.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Skupenství, forma
Barva
Zápach
Bod tání (°C)
Bod vzplanutí (°C)
Minimální zápalná teplota (°C)
Minimální zápalná energie (mJ)
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
Rozpustnost (voda)
pH hodnota
Sypná měrná hmotnost ( g/100ml)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

granule
růžová / červená
virtuálně bez zápachu
není aplikovatelný
není aplikovatelný
> 500
není určena
žádné
žádné
nerozpustný
není k dispozici
60 – 70
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10.

INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ PŘÍPRAVKU
Chemicky i fyzikálně stálý za normálních podmínek.
Chemicky nereaktivní za normálních podmínek.
Rozkladné produkty: Hořením nebo expozicí žáru vznikají toxické a dráždivé výpary.

11.

INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Rizika pro zdraví byla vyhodnocena a jsou založena na informacích dostupných pro tento a
podobné přípravky.
Požití:
Vdechování:
Zasažení kůže:

Zasažení očí:
12.

Nástraha má nízkou orální toxicitu pro vyšší savce.
Orální LD50 pro potkana (vypočteno): 10 g/kg
Orální LD50 pro psa (vypočteno):
25 g/kg
Nepravděpodobný způsob expozice.
Je-li užito v souladu s údaji etikety, je nepravděpodobné, že by přípravek
vyvolal škodlivé účinky.
Nepravděpodobný způsob expozice.
Dermální LD50 pro králíka 500 mg/kg
Podle dostupných dat komponent, nástraha může být velmi
nepravděpodobně dráždivá pro lidskou pokožku.
Slabě dráždivý pro oko králíka.
Málo pravděpodobně může způsobit podráždění očí.

EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Toxicita
Toto ekologické hodnocení vychází z dat dostupných pro komponenty formulace.
Toxický pro teplokrevné živočichy a ptáky.
Není škodlivý pro vodní organismy.
Biodegradace a distribuce:
Prakticky nerozpustný ve vodě. Pohyb v půdě nenastává.

13.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Způsoby zneškodňování nežádoucího přípravku
Případné zbytky přípravku spalte v schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním
s teplotou v druhém stupni 1200-1400°C a čištění plynných exhalátů.
Způsob zneškodňování kontaminovaného obalu:
Jednotlivé prázdné obaly mohou být likvidovány spálením anebo společně s domovním
odpadem. Nesmí být znovu použity k jiným účelům.
Přípravek ani obaly od něj nesmí zamořit rybníky, vodní toky ani příkopy.
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14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro dopravu.
15.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Přípravek není zařazen jako nebezpečný pro uživatele.
Uživatelé jsou zodpovědni za zacházení s přípravky v souladu s odpovídajícími českými
právními předpisy (Zákon 356/2003 Sb. . v platném znění a prováděcí právní
předpisy,vyhl.460/2005 Sb)
S-věty (bezpečnostní označení) byly přiděleny společností TransChem Professional.
Uživatelé jsou zodpovědni za soulad s místními i celostátními předpisy.
Klasifikace a označení podle Zákona č. 356/2003 Sb,:

16.

Klasifikace
Symbol nebezpečí

:
:

Varovná označení:
S-věty:

S2
S 13
S 20/21
S 7/47

NEKLASIFIKOVÁNO
ŽÁDNÝ POŽADAVEK

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5 až
+40°C.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení.
S 49
Uchovávejte pouze v původním obalu.

DALŠÍ INFORMACE
Tento bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s Direktivou 91/155/EEC.
Umísťovaná nástraha pro hubení krys a myší v budovách a jejich okolí.
NORAT je přípravkem firmy TransChem Professional, B.V.,
Holandsko.
NORAT je registrovaná obchodní známka TransChem Professional
B.V. Holandsko
Před nákupem nebo použitím pročtěte etiketu.
Řiďte se všemi pokyny pro bezpečné použití pesticidů.
Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučené užití přípravku, kdy musí být dbáno
dostupných návodů.
Znění české verze odpovídá Vyhlášce MPO 231/2004 a je v souladu s Vyhláškou MPO 232/2004
s přílohami.
Vyžadujete-li další informace, obraťte se, prosím, na TransChem s.r.o.
GLOSÁŘ:

TCIV

:

TransChem interní hodnota
Bezpečnostní list Norat G - strana 6
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BEZPEČNOSTNÍ
Datum vydání české verze:
Podle anglického firemního originálu:
1.
2.

3.5.1999
č. 004 z 27.2.1998
(Verze 2)

První revize české verze bezpečnostního listu provedena 8/1/2002 podle nových
platných předpisů.
Druhá revize dle nových právních předpisů provedena dne 15/6/2006

Název výrobku:
1.

LIST

NORAT H

IDENTITIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE/DOVOZCE/PRVNÍHO DISTRIBUTORA/

NORAT H

Obhodní název přípravku:

Biocidní přípravek podle zákona 120/2002 Sb.
Použití přípravku:

Požerová granulovaná voskovaná rodenticidní nástraha
se zvýšenou odolností proti vlhkosti určená pro ničení
škodlivých hlodavců (myš domáci, potkan, krysa)
v uzavřených vhlkých objektech a v jejich
bezprostřední blízkosti.
(Kód formulace: TCF 004)

Jméno a sídlo společnosti:
TransChem s.r.o.
Pod Strašnickou vinicí 12, 100 00 Praha 10
Tel:
2 7 4770 063 , 602 219 959, 326 904 781
Fax: 2 7478 3078
Jméno a sídlo zahraničního výrobce:
TransChem Professional BV
Prof. J. H. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
Holandsko
Tel: 0031-20-301 36 00
Fax: 0031-20-301 36
Číslo registrace u Obchodní komory Amsterdam:

33288055

Bezpečnostní list Norat H - strana 1

Telefonní číslo pro případ nezbytnosti: Toxikologické informační centrum
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
tel.: 2 2491 9293, 2 2491 5402
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz
2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

brodifacoum

Nebezpečné komponenty:
ES číslo:
Indexové číslo:
CAS číslo
Obsah % w/w
(váhově)
Obsah g/l
Symbol
R-věty
Chemický název:
3.

0259-980-5: brodifacoum
607-172-00-1
056073-10-0
0,005
T+, N
R27/28,
R48/24/25
R 50-53
3-[3-(4´brombifenyl-4yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU

KLASIFIKACE PŘÍPRAVKU:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.

Toxický pro živočichy a ptáky.
Jedovatý při požití ve velkém množství.
Kontakt s očima může způsobit mírné podráždění.
4.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Ošetření v případě:
Vdechování:

Nepravděpodobný způsob expozice.
Přemístit pacienta z kontaminovaného prostoru, udržovat ho v teple a
klidu. Preventivně vyhledat lékaře.

Požití:

Každý, kdo polkl významné množství látky, musí být okamžitě lékařsky
vyšetřen. Vyvolat zvracení, jestliže toto již neproběhlo, lehkým dotýkáním
nejzadnější části ústní dutiny čistým tupým nástrojem jako je rukojeť lžíce,
nejpozději do 10 minut od požití.
Lékaři ukázat obal, etiketu nebo tento bezpečnostní list.
Bezpečnostní list Norat H - strana 2

Kontakt s kůží:

Nepravděpodobný způsob expozice ve význačnější míře. Ihned odstranit
veškerý kontaminovaný oděv. Omývat postiženou oblast nejdříve velkým
množstvím vody, následně vodou a mýdlem, aby byl minimalizován
kontakt s pokožkou. Ujistěte se, že kontaminované oblečení je důkladně
vypráno před novým užitím.

Kontakt s očima:

Okamžitě vymývat oko /oči/ velkým množstvím roztoku pro oční výplach
nebo čisté vody po dobu nejméně 10 minut, přičemž držte oční víčka
roztažená. Vyhledejte preventivně lékařskou pomoc.

DALŠÍ LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ
Symptomatické ošetřování a podpůrná terapie, jak naznačeno. Výplach žaludku může být účinný,
pokud se provede do 4 hodin po požití. Lékař by měl postupovat podle publikace „Léčba při otravě
antikoagulačním rodenticidem“ z roku 1998.
5.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Spalitelná látka.
Chlaďte kontejnery vystavené požáru kropením vodou.
Expozice ohni může vést k tvorbě toxických plynů.
Hasební prostředky: Při malém požáru může být hašeno pěnou, kysličníkem uhličitým, hasícím
práškem nebo halonovým hasicímj přístrojem.
Při rozsáhlém požáru užít pěnu nebo vodní mlhu.
Nepoužívat vodní trysku.
Zadržujte proud hasební vody užitím pytlů s pískem nebo vytvořených
bariér ze zeminy.
Ochranné prostředky: Samostatný dýchací přístroj a vhodný ochranný oděv.

6.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU
U většího úniku zajistěte osobní ochranné prostředky včetně obličejové masky, chránící proti
vdechnutí prachu, chemicky odolných rukavic, bot a ochranného oděvu. Opatrně smeťte rozsypaný
materiál a shromážděte do sudů pro odpad nebo plastových pytlů k tomu určených, vyvarujte se
tvorby prachu. Opatření musí být souladu s právními předpisy o odpadech.
Zasaženou plochu omývejte vodou, nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do toků
povrchové vody, rybníků nebo odvodňovacích kanálů.
O znečištění vodních cest nebo veřejných prostranství musí být bez prodlení uvědoměny příslušné
správní orgány (odbor ŽP OÚ).
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7.

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKEM A JEHO SKLADOVÁNÍ
ZACHÁZENÍ
Vždy pozorně přečtěte etiketu před zacházením s přípravkem. Zamezte kontaktu s kůží, očima a
ústy. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci s přípravkem. Vždy si umyjte ruce před jídlem, pitím a
kouřením. Neumísťujte nástrahu tam, kde by mohla být přístupná volně žijícím živočichům, pro
které není určena, domácím živočichům a dětem.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech v suchých a uzavřených skladových prostorech.
Udržujte z dosahu dětí, dobytka a domácích zvířat. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv. Neskladujte s ostatními pesticidy a desinfekčními prostředky, mohlo by dojít k znehodnocení
nástrahy ztrátou chutnosti.
Skladovací lhůta:
Při skladování v původních neotevřených obalech při pokojové teplotě přípravek zůstává fyzikálně i
chemicky stabilní minimálně po dobu 2 let.

8.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB
OSOBNÍ OCHRANA
Při práci s přípravkem použít pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty.
Před zacházením je nutno pozorně přečíst etiketu.
LIMITY PRACOVNÍ EXPOZICE
(norma pro kontakt s přípravkem při práci) – doporučené hodnoty:
Nebezpečná složka
LTEL (ppm)
8 hod TWA (mg/m3)
STEL (ppm)
STEL (mg/m3)
Čas (min)
Definice

:
:
:
:
:
:
:

brodifacoum
0,002
TCIV

Data nelze aplikovat pro polní použití.
9.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Skupenství, forma
Barva
Zápach
Bod tání (°C)

:
:
:
:

široké, válcové granule
růžová / červená
virtuálně bez zápachu
není aplikovatelný
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Bod vzplanutí (°C)
Minimální zápalná teplota (°C)
Minimální zápalná energie (mJ)
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
Rozpustnost (voda)
pH hodnota
Sypná měrná hmotnost ( g/100ml)
10.

:
:
:
:
:
:
:
:

není aplikovatelný
> 500
není určena
žádné
žádné
nerozpustný
není k dispozici
50 – 60

INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ PŘÍPRAVKU
Chemicky i fyzikálně stálý za normálních podmínek.
Chemicky nereaktivní za normálních podmínek.
Rozkladné produkty: Hořením nebo expozicí žáru vznikají toxické a dráždivé výpary.

11.

INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Rizika pro zdraví byla vyhodnocena a jsou založena na informacích dostupných pro tento a
podobné přípravky.
Požití:

Nástraha má nízkou orální toxicitu pro vyšší savce.
Orální LD50 pro potkana (vypočteno):
Orální LD50 pro psa (vypočteno) :

Vdechování:

Nepravděpodobný způsob expozice.
Je-li užito v souladu s údaji etikety, je nepravděpodobné, že by přípravek
vyvolal škodlivé účinky.

Zasažení kůže:

Nepravděpodobný způsob expozice.
Nedráždí kůži králíka.
Dermální LD50 pro králíka 500 mg/kg.
Podle dostupných dat komponent, nástraha
nepravděpodobně dráždivá pro lidskou pokožku.

Zasažení očí:

12.

10 g/kg
25 g/kg

může

být

velmi

Slabě dráždivý pro oko králíka.
Málo pravděpodobně může způsobit podráždění očí.

EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Toxicita
Toto ekologické hodnocení vychází z dat dostupných pro komponenty formulace.
Toxický pro teplokrevné živočichy a ptáky.
Není škodlivý pro vodní organismy.
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Biodegradace a distribuce:
Prakticky nerozpustný ve vodě. Pohyb v půdě nenastává.
13.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Způsoby zneškodňování nežádoucího přípravku
Případné zbytky přípravku spalte v schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním
s teplotou v druhém stupni 1200-1400°C a čištění plynných exhalátů.
Způsob zneškodňování kontaminovaného obalu:
Jednotlivé prázdné obaly mohou být likvidovány spálením anebo společně s domovním
odpadem. Nesmí být znovu použity k jiným účelům.
Přípravek ani obaly od něj nesmí zamořit rybníky, vodní toky ani příkopy.

14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný pro dopravu.
15.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Přípravek není zařazen jako nebezpečný pro uživatele.
Uživatelé jsou zodpovědni za zacházení s přípravky v souladu s odpovídajícími českými
právními předpisy (Zákon 356/2003 Sb. . v platném znění a prováděcí právní
předpisy,vyhl.460/2005 Sb).
S-věty (bezpečnostní označení) byly přiděleny společností TransChem Professional BV.
Uživatelé jsou zodpovědni za soulad s místními i celostátními předpisy.
Klasifikace a označení podle Zákona č. 356/2003 Sb,:
Klasifikace
Symbol nebezpečí
Varovná označení:
S-věty:

:
:

NEKLASIFIKOVÁNO
ŽÁDNÝ POŽADAVEK

S2
S 13
S 20/21
S 7/47

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5 až
+40°C.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení.
S 49
Uchovávejte pouze v původním obalu.
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16.

DALŠÍ INFORMACE
Tento bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s Direktivou 91/155/EEC.
Umísťovaná nástraha pro hubení krys a myší v budovách a jejich okolí.
NORAT je přípravkem firmy TransChem Professional, B.V. , Holandsko
NORAT je registrovaná obchodní známka TransChem Professional, B.V., Holandsko
Před nákupem nebo použitím pročtěte etiketu.
Řiďte se všemi pokyny pro bezpečné použití pesticidů.
Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučené užití přípravku, kdy musí být dbáno
dostupných návodů.
Znění české verze odpovídá Vyhlášce MPO 231/2004 a je v souladu s Vyhláškou MPO 232/2004
s přílohami.
Vyžadujete-li další informace, obraťte se, prosím, na TransChem s.r.o.
GLOSÁŘ:

TCIV

:

TransChem interní hodnota
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NOVARTIS

Novartis Animal Health Inc.

Bezpečnostní list
Podle směrnice EC
Datum vydání 2. 12. 2005
Datum revize: 15.10 2006
Nahrazuje všechna předcházející vydání

OXYFLY 10 CS
___________________________________________________________________________
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A FIRMY/PODNIKU
Obchodní název Novartis

Informace o výrobku
Číslo látky
Kód látky NAH
Obchodní název
Označení
Firma

:
:
:
:

000070002229
A-20047 A
OXYFLY 10 CS
LAMBDA-CYHALOTHRIN 10 CS

: Novartis Animal Health Inc.
P. O. Box
CH - 4002 Basel
Švýcarsko
: +41616971111
: Telefon (během pracovní doby) +41 61 697 30 65

Telefon
Kontaktní osoba
Informace pro případ nouze
Nouzové telefonní číslo
: Telefon (nepřetržitě) +44 1484 538444
Dovozce:
Novartis s.r.o. Nagano III, U nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
Informace o produktu
Tel.(prac. doba): +420 225775330
Případné intoxikace je možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem – Na bojišti 1, 128 08
Praha 2, telefon: 224 919 293.

2. SLOŽENÍ/INFORMACE O PŘÍSADÁCH
Chemická povaha
Chemická třída
Použití
Typ složení
Aktivní přísada
Nebezpečné složky
Označení
Lambda-Cyhalothrin
Rozpouštědlo směs
uhlovodíků (ropných), lehce
aromatické
1,2-benzisothiazol-3-one
propane-1.2-diol

:
:
:
:

Pyrethroid
Insekticid
Suspenze v kapslích
AHC 137 147

Č. CAS

Symbol(y):

91465-08-6
64742-95-6

T+, N
Xn, N

2634-33-5
57-55-6

Xn,
---

Lambda-Cyhalothrin

R-věta (věty)
Text viz odstavec 16
R21,R25,R26,R50/53
R10,R37,R51/53,R65,R66,R67

R22,R38,R41, R43, R50
---

Koncentrace
(hmotn. %)
9,68
> 1,00 - < 10,00

< 1.0
< 10.00

3. IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ
Pokyny týkající se nebezpečí pro člověka a pro životní prostředí
Nebezpečí pro zdraví
: Při vdechnutí škodlivý. Mírně dráždivý pro oči. Lehce dráždivý pro
pokožku. Může ve vystavených oblastech způsobit mravenčení/pocit
necitlivosti a brnění (změnu citlivosti).
Nebezpečí pro životní
: Toxický pro vodní organismy, může ve vodním prostředí vyvolávat
prostředí v případě nehody
: dlouhodobé škodlivé účinky.
(rozlití/úniku)

4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI
Všeobecné pokyny

: Nepoužívat umělé dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu. Používejte
vhodné přístroje.
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NOVARTIS

Novartis Animal Health Inc.

Bezpečnostní list
Podle směrnice EC
Datum vydání 2. 12. 2005
Datum revize: 15.10 2006
Nahrazuje všechna předcházející vydání

OXYFLY 10 CS
___________________________________________________________________________
Obchodní název Novartis

Vdechnutí

Kontakt s pokožkou
Kontakt s očima:

Požití

Poznámky pro lékaře
Příznaky otravy
Protilátka
Léčba:

: V případě náhodného vdechnutí výparů nebo produktů rozkladu přemístěte
zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Udržujte pacienta v teple a v klidu.
Vyhledejte lékařskou péči.
: Ihned sundejte potřísněné části oděvu a obuv. Ihned omyjte mýdlem a
hojným množstvím vody.
: Ihned začněte provádět vyplachování hojným množstvím vody, také pod
víčky a pokračujte po dobu alespoň 15 minut. Vyhledejte ihned lékařskou
pomoc.
: Nevyvolávejte zvracení: obsahuje ropné destiláty a/nebo aromatická
rozpouštědla. V případě požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a
předložte tento zásobník nebo štítek. Předložte leták nebo tento přehled
údajů.
: Změna citlivosti; mravenčení, pocit necitlivosti a brnění
: Není známá žádná specifická protilátka! Použijte symptomatickou terapii.
: V PŘÍPADĚ POŽITÍ: vyvarujte se vyvolávání zvracení (nebezpečí
vdechnutí do plic). V případě potřeby proveďte výplach žaludku a
zabraňte vdechnutí materiálu ze žaludku. Podávejte aktivní uhlí a
projímadlo.

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Hořlavost
Vhodné hasící přípravky
Speciální ochranné vybavení
pro boj s požárem
Další informace

Švýcarské protipožární
označení

: Ano
: Suchý prášek, pěna, oxid uhličitý (CO2) nebo vodní postřik (nepoužívejte
vodu vypouštěnou z vodních trysek).
: V případě požáru používejte samostatný dýchací přístroj a vhodný
ochranný oděv.
: Produkty spalování jsou toxické a/nebo dráždivé.
Zásobníky vystavené požáru ochlazujte postřikem vodou.
Je třeba podniknout opatření k tomu, aby se zabránilo ve vsáknutí
znečištěného hasícího přípravku do země nebo v jeho nekontrolovaném
úniku.
: F3

L

PN2

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Způsoby čištění

: Věnujte pozornost používání ochranného oděvu a bezpečnostních opatření.
Neznečišťujte vody a kanalizaci.
Ponechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (například písku,
silikagelu, kyselého pojiva, univerzálního pojiva, pilin).
Shromážděte materiál do speciálně označených, těsně uzavřených
zásobníků a zlikvidujte jej ve spalovacím zařízení schváleném pro
likvidaci chemikálií.
Znečištěné prostory omyjte vodou. Vodu použitou pro omývání
shromážděte také do zásobníků, aby se zabránilo v jakémkoliv znečištění
povrchových a podzemních vod, vody ve vodovodech a kanalizace.
Provádějte oplachování prostoru hadicí po dostatečně dlouhou dobu. Silně
znečištěné vrstvy půdy je třeba odkopat.
Uniklý výrobek již nelze dále používat a je nutno jej zlikvidovat.
Jestliže bezpečná likvidace není možná, obraťte se na výrobce, dodavatele
nebo jeho místního zástupce.
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7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Obchodní název Novartis

Manipulace
Pokyny pro bezpečnou
manipulaci

: Před používáním si přečtěte štítek. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou,
očima a oděvem.
Nevdechujte výpary ani rozstřikovanou mlhu. Při používání nejezte,
nepijte ani nekuřte. Před jídlem, pitím nebo kouřením si umyjte ruce.
Navíc k běžně používaným opatřením při práci s chemikáliemi jako je
používání plnícího a měřícího zařízení chráněného proti rozstřiku (včetně
odsávání par) možná bude třeba realizovat další opatření k ochraně osob,
aby se zabránilo případnému kontaktu s výrobkem.

Skladování
Pokyny pro běžné skladování : Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Výrobek skladujte v uzavřených původních obalech, které budou těsně
uzavřeny mimo dosah dětí. Chraňte před přímým slunečním svitem.
Třída skladování Novartis
: 9
Max.teplota skladování
: 30 ˚C
Min. teplota skladování
: > 0 ˚C
Skladování
: V případě skladování v původních neotevřených prodejních zásobnících za
teploty okolí fyzicky a chemicky stabilní po dobu alespoň 2 let.

8. KONTROLA VYSTAVENÍ/OSOBNÍ OCHRANA
Hranice vystavení při práci
Propan-1,2-diol (propylenglykol)
150 ppm (výpary a částice)
TWA (8h) OES/HSE
: 470 mg/m3
(částice)
TWA (8h) OES/HSE
: 10 mg/m3
Lambda-cyhalothrin
(částice)
(výpočet výrobce/dodavatele)
TWA (8h) OEL
: 0,04 mg/m3
- Může dojít k jeho absorbování pokožkou.
Směs uhlovodíkových rozpouštědel
(výpočet výrobce/dodavatele)
TWA (8h) OES/HSE
: 100 mg/m3
Osobní ochranné prostředky
Všeobecné pokyny
: Při používání tohoto výrobku postupujte podle údajů na štítku.
Ochrana dýchacího ústrojí
: Pokud existuje pravděpodobnost vystavení vysokým úrovním materiálu,
používejte vhodný dýchací přístroj. Dýchací přístroj by měl odpovídat
příslušné normě EN.
Ochrana rukou
: Používejte vhodné rukavice odpovídající normě EN 374.
Ochrana zraku
: Používejte vhodnou ochranu zraku/obličeje odpovídající normě EN 166.
Ochrana částí těla
: Používejte vhodný ochranný oděv.
Hygienická opatření
: Před přestávkami a ihned po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce a
obličej. Na konci pracovní směny se osprchujte nebo vykoupejte.
Převlékejte si oděv.
Znečištěné pomůcky důkladně omyjte mýdlem nebo roztokem sody.
Důkladně očistěte ochranné vybavení.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Skupenství
Barva
Zápach
Hustota
Hodnota pH

:
:
:
:
:

Kapalina
Krémová
Není k dispozici
1,033 g/ml
5 – 8 při 25 ˚C
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Obchodní název Novartis

Bod vzplanutí
Viskozita, kinematická
Mísitelnost s vodou
Rozdělovací koeficient
Oxidační vlastnosti
Tlak par
Citlivost vůči nárazům

:
:
:
:
:
:
:

Nepodléhá vzplanutí
1,490 cSt při 20 ˚C
Mísitelný
Netýká se tohoto přípravku
Neoxiduje
K dispozici nejsou žádné údaje
Není výbušný

10. STABILITA A REAKTIVITA
Chemická stabilita
: Za normálních podmínek stabilní
Nebezpečné produkty rozkladu : Při spalování nebo tepelném rozkladu se budou vyvíjet toxické a dráždivé
páry.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní orální toxicita
Akutní inhalační toxicita
Akutní dermální toxicita
Podráždění pokožky
Podráždění očí
Senzibilizace

:
:
:
:
:
:

LD50 > 5,000 mg/kg
krysa (obě pohlaví)
LD50 > 4,62 mg/l
krysa (obě pohlaví)
Doba vystavení: 4 hod.
LD50 > 4,000 mg/kg
krysa (obě pohlaví)
Lehce dráždivý
králík
Mírné podráždění očí
králík
Při testech na zvířatech se prokázaly jeho slabé senzibilizující účinky na
pokožku (zkouška podle Buehlera).
Další informace
: U člověka může ve vystavených oblastech vyvolávat mravenčení nebo
pocit necitlivosti a brnění (změnu citlivosti). Tento účinek může být
následkem stříkání, aerosolu nebo přenosu na tvář ze znečištěných rukavic
a rukou. Tento účinek je přechodný, trvá po dobu do 24 hodin.
Chronické toxikologické
: Jestliže se s tímto materiálem nakládá v souladu s pokyny uvedenými na
účinky/dlouhodobé vystavení
štítku, nejsou s ním spojena žádná dlouhodobá rizika.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekotoxické účinky
Toto ekologické hodnocení je založeno na datech o složkách přípravku, která jsou k dispozici.
Toxicita pro ryby
: LC50 ca. 0,004 mg/l Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)
96 hod.
Toxicita pro dafnie
: EC50 0,004 mg/l
Daphnia magna (vodní blecha)
48 hod.
Toxicita pro řasy
: EbC50 ca. > 10 mg/l Scenedesmus subspicatus (zelené řasy) 96 hod.
ErC50 ca. > 10 mg/l Scenedesmus subspicatus (zelené řasy) 96 hod.
Chování v částech životního prostředí
Další informace
: Látka má nízkou mobilitu v půdě.
Látka je v podstatě nerozpustná ve vodě.
Údaje o zneškodňování (trvanlivost a odbouratelnost)
Biologická odbouratelnost
: Existují důkazy o světelném odbourávání a rychlém biologickém
odbourávání v půdě a ve vodě.
Existují důkazy o rychlé hydrolýze v půdě.
Bioakumulace:
Látka má vysoký potenciál pro bioakumulaci. Dochází k jeho rychlé
metabolické přeměně a vyměšování.

13. ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE
Výrobek

: Věnujte pozornost používání ochranného oděvu a zachovávání
bezpečnostních opatření.
Neznečišťujte, stojaté vody, vodní toky ani odvodňovací zařízení
chemikáliemi ani použitými zásobníky.
Materiál shromažďujte do speciálně označených, těsně uzavřených
zásobníků.
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Znečištěné obaly

Likvidaci provádějte ve spalovacím zařízení, které je schváleno pro
likvidaci chemikálií ve shodě s místními, státními nebo národními
legislativními předpisy.
Přebytečný materiál je třeba zlikvidovat podle „Pokynů pro vyloučení
používání, omezení a likvidaci odpadů obsahujících pesticidy na statcích“
GPCF z roku 1987.
: Vymyté, prázdné zásobníky zlikvidujte ve spalovacím zařízení, které je
schváleno pro likvidaci chemikálií. Prázdné zásobníky se nesmí používat
pro další účely.

14. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE DOPRAVY
ADR/RID
Č. UN
Třída
Skupina obalu
Označení štítkem č.
Č. HI
Č. CEFIC
Řádné přepravní označení
Doplňující označení
IMDG
Č. UN
Třída
Skupina obalu
Označení štítkem č.
Přípravek znečišťující moře
Řádné přepravní označení
Doplňující označení

ICAO/IATA
Č. UN
Třída
Skupina obalu
Označení štítkem č.
Řádné přepravní označení
Doplňující označení

:
:
:
:
:
:
:

3082
9
III
9
90
90GM6-III
LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA,
N.O.S.
: SMĚS LAMBDA-CYHALOTHRINU
:
:
:
:
:
:

3082
9
III
9
M
Ano
LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA,
N.O.S.
: (LAMBDA-CYHALOTHRIN 10 % a SUBSTITUOVANÉ
BENZENOIDNÍ UHLOVODÍKY, LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘSKOU
VODU)
:
:
:
:
:

3082
9
III
9
LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALINA,
N.O.S.
: (LAMBDA-CYHALOTHRIN 10 % a SUBSTITUOVANÉ
BENZENOIDNÍ UHLOVODÍKY, LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘSKOU
VODU)

15. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PŘEDPISŮ
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).

Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Označení štítkem podle Směrnice EEC
Nebezpečné složky
: Lambda-Cyhalothrin
Rozpouštědlo směs uhlovodíků (ropných), lehce aromatická látka
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1,2-benzisothiazol-3-one
: Xn
Škodlivá látka
N
Látka nebezpečná pro životní prostředí
R-věta (věty)
: R20
Látka nebezpečná v případě vdechnutí.
: R43
Látka může způsobit alergickou reakci při kontaktu s
pokožkou
R51/53
Látka toxická pro vodní organismy, může vyvolávat
dlouhodobé škodlivé účinky ve vodním prostředí
S-věta (věty)
: S2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
S13
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro
zvířata.
S20/21
Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte.
S35
Tento materiál a zásobník na něj musí být zlikvidován
bezpečným způsobem. V případě požití ihned vyhledejte
lékařskou pomoc a předložte tento zásobník nebo štítek.
S46
Při požití ihned vyhledat lékařskou pomoc (pokud možno se
štítkem -etiketou).
S57
Používejte příslušné prostředky pro zadržení, aby se
zabránilo znečištění životního prostředí.
Na tento přípravek se vztahuje Směrnice EEC pro nebezpečné přípravky.
Je proto označen v souladu s těmito předpisy.
Je třeba, aby uživatelé zajistili dodržování všech příslušných místních, státních nebo národních
legislativních předpisů.
Národní legislativa
Hmotnostní limit (Švýcarsko) : 2000 kg podle předpisů pro případ nehod
Symbol(y)

16. DALŠÍ INFORMACE
R-věta (věty) (Texty R-vět uvedených v odstavci 2)
R21
: Látka škodlivá při kontaktu s pokožkou.
R25
: V případě požití je látka jedovatá.
R26
: V případě vdechnutí je látka velmi jedovatá.
R50/53
: Látka je velmi toxická pro vodní organismy, může vyvolávat dlouhodobé škodlivé účinky ve
vodním prostředí.
R10
: Hořlavá látka.
R37
: Látka je dráždivá pro dýchací ústrojí.
R51/53
: Látka je toxická pro vodní organismy, může vyvolávat dlouhodobé škodlivé účinky ve
vodním prostředí.
R65
: Škodlivá látka: v případě vdechnutí může způsobit poškození plic.
R66
: Opakované vystavení může způsobit vysychání nebo popraskání kůže.
R67
: Výpary mohou vyvolávat ospalost a závratě.
R 22
: Nebezpečí při požití
R38
: Dráždivý pro kůži
R41
: Nebezpečí vážného postižení očí
R43
: Látka může způsobit alergickou reakci při kontaktu s pokožkou
R50
: Látka je velmi toxická pro vodní organismy
Informace uvedené v tomto Bezpečnostním listu jsou správné na základě našich nejlepších znalostí, informací a
víry k datu jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny výhradně k tomu, aby sloužily jako vodítko pro
bezpečnou manipulaci, používání, zpracování, skladování, přepravu, likvidaci a vypouštění a nelze je považovat
za záruku nebo specifikaci jakosti. Tyto informace se týkají výhradně tohoto specifického uvedeného materiálu a
pokud to není uvedeno v tomto textu, neplatí pro tento materiál používaný ve spojení s jakýmikoliv dalšími
materiály nebo při jakémkoliv procesu.
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Tento Bezpečnostní list byl sestaven ve shodě se Směrnicí 91/155/EEC (93/112/EC, 2001/158/EC).
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NEOŠETŘOVANÁ DOKUMENTACE

Bezpečnostní list
PERSTERIL® 4%
1.

Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1

Chemický název látky/obchodní název
přípravku

1.2

Použití látky nebo přípravku:
Pro profesionální i neprofesionální použití zejména ve zdravotnictví, zemědělství a potravinářském
průmyslu
Funkce látky/přípravku:
Vysoce účinný dezinfekční prostředek

1.3

Identifikace výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo:
Telefonní číslo:

1.4

Telefonní číslo pro mimořádné situace:
(2)
CONLAC Peroxides
Tovární 2093, 356 80 Sokolov
nepřetržitě Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

2.

(2)

Kyselina peroxyoctová 4% / PERSTERIL® 4%

CONLAC spol.s.r.o
Šlikova 313/58, 169 00 Praha 6 - Břevnov
63988186
233352362

352 614 222 / 840

224 91 92 93, 224 91 54 02

Informace o složení přípravku:

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Číslo CAS:
Chemický název:
Číslo ES (dle EINECS, ELINCS,
NLP):
(2)
CAS : 79-21-0
Kyselina peroxyoctová
ES : 201- 186-8
CAS: 7722-84-1
Peroxid vodíku
ES : 231-765-0
CAS: 64-19-7
Kyselina octová
ES : 200-580-7
CAS : 7664-93-9
Kyselina sírová
ES : 231-639-5
(2)

Výstražný symbol nebezp.
vlastností:

Obsah v
% hm

C, O, N, Xn
R – věta: 7-10-20/21/22-35-50
C, O
R – věta : 5-8-20/22-35
C
R - věta : 10-35
C
R – věta : 35

<5
< 16
< 20
max. 1

Úplné znění R – vět uvedeno v bodě 16.1

3.

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1
(2)
3.1.1

Klasifikace látky nebo přípravku
Klasifikace látky
(2)
Kyselina peroxyoctová
(2)

(2)

Výstražný symbol nebezp. vlastností:

Látka oxidující, žíravá, nebezpečná pro živ.
prostředí, (2)zdraví škodlivá
O, C, N, Xn

Peroxid vodíku
Výstražný symbol nebezp. vlastností:

Látka oxidující, žíravá
O, C

Kyselina octová
Výstražný symbol nebezp. vlastností:

Látka žíravá
C

®

BL Persteril 4 %
Datum vydání
Datum revize
Revize č.

Kyselina sírová
Výstražný symbol nebezp. vlastností:
(2)

3.1.2

3.3
3.4

Látka žíravá
C

Klasifikace účinných látek v přípravku
(2)
Klasifikace pro kyselinu peroxyoctovou < 5 % Xi – dráždivá, R 36/37/38
(2)

3.2
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Klasifikace pro peroxid vodíku < 16 %

Xn – zdraví škodlivá, R 22 - 41

Nejdůležitější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Kontakt s očima silný leptavý účinek; páry nebo aerosol mohou způsobit tvorbu vřídků na rohovce a její
částečné zakalení, poškození se může projevit za týden i později, páry silně dráždí.
Kontakt s pokožkou – silný leptavý a dráždivý účinek, způsobuje zbělání pokožky vlivem nabobtnání
tkáně bublinkami kyslíku z rozkládajícího se výrobku; rozsah poškození závisí na době expozice a
koncentraci roztoků.
Vdechnutí – leptá sliznice dýchacího traktu, páry silně dráždí, při delší expozici může dojít až k edému.
Požití – leptá sliznice zažívacího traktu, náhlý vývoj kyslíku může mít za následek roztažení jícnu a
žaludku s následným krvácením.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Látka/přípravek nemá nepříznivé účinky na životní prostředí
Další údaje
(2)
Informace pro označení látky na obalu přípravku – viz bod 15.

4.

Pokyny pro první pomoc

4.1

Všeobecné pokyny
Ve všech případech vážnějšího zasažení vyhledat lékařskou pomoc.
Při nadýchání
Vyvést postiženého na čerstvý vzduch a nenechat ho chodit.
Při styku s kůží
Odstranit potřísněný oděv a obuv, zasaženou pokožku omýt vodou a mýdlem, postižené plochy
sterilně ošetřit. Podle závažnosti postižení vyhledat lékaře.
Při zasažení očí
Okamžitě a důkladně vyplachovat čistou pitnou vodou po dobu alespoň 10 min. při násilném rozevření
očních víček. Nepokoušet se o neutralizaci, vyhledat lékaře
Při požití
Ihned vypláchnout ústa vodou, podávat pití po malých dávkách, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře.
Speciální prostředky
Uvedená látka/přípravek nevyžadují speciální prostředky k okamžitému ošetření.
Další údaje
Poznámka pro lékaře. Tento výrobek je žíravý na kůži, oči a sliznice. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti
při vyšetření zažívacího ústrojí po požití přípravku. Měl by být zvážen opatrný žaludeční výplach.
Postižený by měl být pod dohledem. Řízenou léčbou odstranit následky a pokračovat podpůrnou péčí.

4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

5.

Opatření pro hasební zásah

5.1

Vhodná hasiva
Tříštěná voda, pěna odolná proti alkoholu, hasicí prášky, oxid uhličitý.
Nevhodná hasiva:
Kompaktní proud vody..
Zvláštní nebezpečí:
Produkt hoření – kyslík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Dýchací technika, protichemický oděv
Další údaje
Nejsou

5.2
5.3
5.4
5.5

6.

Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku
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Preventivní bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Zamezit přístup nepovolaným osobám, zdržovat se na návětrné straně, nepřibližovat se se zápalnými
zdroji.
Preventivní bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabránit úniku produktu do vodních zdrojů a kanalizace, zamořenou zeminu asanovat roztokem
hydroxidu sodného nebo suspenzí hydroxidu vápenatého. Informovat místní úřady, policii a
hasiče
Doporučené metody čištění:
Zbytky likvidovat spálením ve schváleném spalovacím zařízení.
Další údaje:
Viz body 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

7.

Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku:

7.1
7.1.1

Preventivní opatření pro bezpečné zacházení
Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem:
Osoby, které s produktem manipulují musí být prokazatelně seznámení s jeho vlastnostmi a
nebezpečím, které z nich vyplývá. Při manipulaci s produktem musí být zajištěna jeho ochrana proti
znečištění. Při manipulaci s produktem musí být používány osobní ochranné pomůcky.

7.1.2

Preventivní opatření na ochranu životního prostředí:
Zabránit úniku produktu do vodních zdrojů, kanalizace a půdy.
Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo přípravku:
Z prostoru, kde se s produktem manipuluje, musí být odstraněny organické (spalitelné) materiály.
K dispozici musí být dostatečný zdroj čisté vody pro případ nutnosti naředění produktu. Při práci nepít,
nejíst a nekouřit.
Další údaje
Nejsou
Podmínky pro bezpečné skladování
Podmínky pro bezpečné skladování
V původních obalech při teplotě do 25°C, nejnižší přípustná skladovací teplota je –10°C. Sklady větrat,
odsávat výpary, nepřibližovat se se zápalnými zdroji.
Skladovat v krytých a požárně zabezpečených zásobnících/skladech, zabezpečených proti přehřátí
mimo dosah hořlavých látek – redukčních činidel a silných zásad. Drobné balení do 1000 kg musí
být skladováno v původních obalech
Množstevní limity při daných skladovacích podmínkách včetně materiálu pro obaly látky nebo
přípravku:
Obalový materiál je použit polyethylen. Lahve jsou umístěny v PVC přepravkách.
Specifické použití
Zdravotnictví, zemědělství a potravinářství - dezinfekční prostředek.
Další údaje
Nejsou

7.1.3

7.1.4
7.2
7.2.1

7.2.2

7.3
7.4

8.

Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob:

8.1

Expoziční limity
Peroxid vodíku v ovzduší pracoviště
(Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.)
PEL
1 mg/m3
NPK-P
2 mg/m3
faktor přepočtu na ppm 0,179
Kyselina octová v ovzduší pracoviště
(Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.)
PEL
25 mg/m3
NPK-P
35 mg/m3
faktor přepočtu na ppm 0,408
Kyselina sírová (jako SO3) v ovzduší pracoviště

®

BL Persteril 4 %
Datum vydání
Datum revize
Revize č.

8.2
8.2.1

8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2.1.4
8.2.2
8.3

Strana 4 (celkem 8)
1.12.2004
1.11.2005
2

(Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.)
PEL
2 mg/m3
NPK-P
1 mg/m3
faktor přepočtu na ppm 0,306
Omezování expozice
Omezování expozice pracovníků
Dodržovat technická opatření plynoucí ze stupně nebezpečnosti produktu, dodržovat pracovní
postupy a pravidla bezpečnosti a hygieny při práci. Pracoviště vybavit varovnými nápisy,
hasicími přístroji a havarijními pokyny
Ochrana dýchacích orgánů
Ochranná maska s filtrem proti kyselým parám (žlutý filtr „V“ – AUER Gasfilter A).
Ochrana rukou
Latexové a gumové ochranné rukavice
Ochrana očí
Ochranný obličejový štít
Ochrana kůže
Keprový oděv, holínky, gumová nebo umělohmotná zástěra.
Omezování expozice životního prostředí
Zákon č.254/2001 Sb. O vodách a o změně znění pozdějších předpisů
Další údaje
Při práci s produktem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Produkt nesmí přijít do styku s pokožkou, jeho páry
nesmí být vdechovány. Při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek je nutná jejich výměna za čisté

9.

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku:

9.1

Všeobecné informace
Skupenství
Barva
Zápach nebo vůně

kapalné
čirá, někdy s nažloutlým nádechem
ostrý, nepříjemný zápach

9.2

Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH
<1
Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):
není k dispozici
Bod vzplanutí ( oC):
nelze stanovit dle ISO 3679
Hořlavost:
není hořlavá kapalina dle ČSN 65 0201
Samozápalnost:
není samozápalný
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
není stanoveno
dolní mez (% obj.)
není stanoveno
Oxidační vlastnosti
silné oxidační vlastnosti
Tenze par (při °C)
není stanoveno
Hustota ( při 20 oC):
1 088,9 kg/m3
o
Rozpustnost ( při 20 C):
ve vodě
neomezená
v tucích:
není k dispozici
(včetně specifikace oleje)
není k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
není k dispozici
Viskozita:
není k dispozici
Hustota par:
není k dispozici
Rychlost odpařování
není k dispozici

9.3

Další údaje
Mísitelnost s vodou
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota vznícení
Třída požární nebezpečnosti

neomezená
není k dispozici
není stanovena
není zařazen do žádné třídy nebezpečnosti

10.

Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku:

10.1

Podmínky, kterých je třeba zamezit
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Při teplotách nad 90 °C bouřlivý rozklad
Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít výrobek do styku:
- ionty těžkých kovů
- mechanické nečistoty
- organické látky
- hořlavé látky
Nebezpečné rozkladné produkty
Při rozkladu výrobku nevznikají nebezpečné produkty
Další údaje
Produkt je stabilizován množstvím stabilizátoru do 0,002% hm. Přesto je nutno dodržovat ustanovení
bodu 10.1 a 10.2.
Skladovat odděleně od ostatních výrobků

11.

Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku:

11.1

Akutní toxicita
styk s okem – králík (pro 17% kys. peroctovou)
styk s kůží – králík (pro 17% kys. peroctovou)
LD50, orálně, krysa (mg.kg-1)
LD50 dermálně, králík (pro 17% kys.
peroctovou) (mg.kg-1)
LD50 inhalačně-( pro 5% kys. peroctovou) krysa
4 hod (mg/m3)
LD50 inhalačně-( pro 100% kys. peroctovou)
krysa 4 hod (mg/m3)

není k dispozici pro tento výrobek
vážné dráždivé a žíravé účinky
vážné dráždivé a žíravé účinky
není k dispozici
200

11.2

Subchronická – chronická toxicita
Senzibilizace
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci : Specifické účinky na
člověka

neuvádí se
způsobuje podráždění
nebyla prokázána
neuvádí se
neuvádí se

11.3

Další informace

nejsou

12.

Ekologické informace o látce nebo přípravku

12.1

Akutní toxicita
( k dispozici je pro 36% kyselinu
peroxyoctovou)
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)
EC50 ,48 hod., dafnie (mg.l-1)
IC50 , 72 hod., řasy (mg.l-1)

4080
204

není k dispozici pro tento výrobek

5,6 +/- 0,2
1,5 +/- 0,3
1,9 +/- 1 (pomocí ploch pod růstovými křivkami)
1,8 +/- 0,5 (pomocí růstových rychlostí)
346,8 +/- 111,6

EC50 , 72 hod., kořen sinapis -inhibice růstu
(mg.l-1):
V případě většího úniku látky do kanalizace, se mohou projevit její účinky na činnosti mikroorganismů
čistírnách odpadních vod. Zde je nutné přihlédnout k údajům akutní toxicity provedené na prostředku
s obsahem 32-36% kys. peroxyoctové.
12.2

Mobilita látky nebo složek přípravku

nebylo stanoveno

12.3

Perzistence a rozložitelnost
Výrobek se rozkládá za vzniku vody, kyseliny octové a plynného kyslíku

12.4

Bioakumulační potenciál

nebylo stanoveno

12.5

Další nepříznivé účinky

nejsou
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13.

Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku:

13.1

Informace pro bezpečné zacházení s přebytky nebo odpady po použití:
Zbytky likvidovat spálením ve schváleném spalovacím zařízení. Lze také likvidovat velkým zředěním s
vodou v poměru alespoň 1 : 10. Tím se v dostatečné míře vyloučí škodlivé účinky kyseliny peroctové.

13.2

Metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů:
Spálením ve schváleném spalovacím zařízení. Lze vrátit výrobci k likvidaci na jeho zařízení.

13.3

Právní předpisy o odpadech
Dodržet platné právní předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

14.

Informace pro přepravu látky nebo přípravku:

14.1

Speciální preventivní opatření
Transportní prostředky musí být vybaveny v souladu s předpisy ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG a
ICAO/IATA.

14.2

Informace pro přepravu pozemní (ADR/RID):
Číslo UN
Třída nebezpečnosti
Pojmenování přepravovaných látek

Obalová skupina
Další údaje :
Výstražné tabule
Vnitrozemská vodní doprava (ADN/ADNR
Číslo UN
Třída nebezpečnosti
Pojmenování přepravovaných látek

Obalová skupina
Námořní přeprava (IMDG):
Číslo UN
Třída nebezpečnosti
Obalová skupina
Látka znečišťující moře
Další údaje

Letecká přeprava (ICAO/IATA):
Číslo UN
Třída nebezpečnosti
Obalová skupina

UN 3149
5.1
Peroxid vodíku a kyselina peroctová smíchaná
s kyselinami, vodou a obsahem ne větším než 5%
kys. peroctové, stabilizován
II
5.1 + 8 + UN 3149

UN 3149
5.1
Peroxid vodíku a kyselina peroctová smíchaná
s kyselinami, vodou a obsahem ne větším než 5%
kys. peroctové, stabilizován
II

UN 3149
5.1
II
ne
Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture
with acid(s), water and not more than 5%
peroxyacetic acid, stabilized

UN 3149
5.1
II

14.3

Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture with acid(s), water and not more than 5%
peroxyacetic acid, stabilized

15.

Informace o právních předpisech, vztahujících se k látce nebo přípravku

15.1

Informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí uvedené na obalu
(2)
Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: PERSTERIL® 4%
ve smyslu zákona č. 434/2005 Sb. je nebezpečným chemickým přípravkem.
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Značení nebezpečnosti
Rizikové věty
(2)
Bezpečnostní věty
(2)

Strana 7 (celkem 8)
1.12.2004
1.11.2005
2

Xi
R 36/37/38
S 1/2 -3/7-14-36/37/39-45-61

POZOR - viz. návod k použití
ATTENTION - manual
(2)

15.1.1

Pokyny pro bezpečné zacházení - čísla a slovní znění přiřazených S – vět
S 1/2
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 3/7
Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S 14
Uchovávejte odděleně od alkalických kovů, alkálií a
redukčních činidel
S 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice
a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45
V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc(je-li možno, ukažte toto
označení)
S 61
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz
speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

(2)

Další doporučené pokyny pro bezpečné nakládání s přípravkem
S 20
Nejezte a nepijte při používání
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím
vody
S 46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení

16.

Další informace

(2)

Úplné znění všech přiřazených R – vět uvedených v bodech 2. a 3.
R5
Zahřívání může způsobit výbuch
R7
Může způsobit požár
R8
Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 10
Hořlavý
R 22
Zdraví škodlivý při požití
R 20/22
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 20/21/22
Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při
požití
R 35
Způsobuje těžké poleptání
R 36/38
Dráždí oči a kůži
R 36/37/38
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy

16.2

Materiálová snášenlivost
Peroxid vodíku má korosivní účinky na ocel a barevné kovy. Plastické hmoty, keramika, sklo a
nerezavějící oceli jsou korozně odolné

16.3

Důležité upozornění:

15.2

16.1
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PERSTERIL ® 4 % není vhodný na dezinfekci barevných kovů, oceli a gumy, kde působí korosivně
Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené na obalu
přípravku ve formě bezpečnostních R,S vět.
Se zředěnými roztoky lze pracovat bez zvláštních bezpečnostních opatření.
Povrchy potravin a předměty, které mohou přijít do styku s potravinami nebo pokrmy musí být po
ošetření tímto přípravkem opakovaně opláchnuty pitnou vodou, do neutrální reakce oplachové vody.
16.4

(2)

(2)

Použité zdroje nejdůležitějších údajů při sestavování bezpečnostního listu:
Zákon 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů
Vyhláška 232/2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků.
Vyhláška 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 232/2004 Sb.
Vyhláška 231/2004, kterou se stanový podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické
látce a chemickému přípravku
Zákon 434/2005 – úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů.
Havarijní znečištění vod HP 01/2004
Toxikologické informace – studie FMC Corporation pod číslem 183-19, 183-720, 183-721, 186-935,
196-2138.
Material safety data sheet 5% Peracetic acid – FMC Corporation
Protokol č. 11688 o zkouškách požárně technických charakteristik 4% PERSTERIL

(2)

(2)

16.5

16.6

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochraně
životního prostředí.Uvedené údaje se opírají o současný stav našich znalostí a jsou v souladu s platnými
právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro
konkrétní aplikaci.
Revize č. 2

(2)

- označení revidovaného textu
Provedena úprava klasifikace a označení látek dle
vyhl. 369/2005
Doplnění informačních údajů dle zákona 434/2005
Aktualizace legislativy
Formální úpravy textu
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Bezpečnostní list

NEOŠETŘOVANÁ DOKUMENTACE

PERSTERIL® 15 %
1.

Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1

Chemický název látky/obchodní název
přípravku

1.2

Použití látky nebo přípravku:
Pro profesionální i neprofesionální použití zejména ve zdravotnictví, zemědělství a potravinářském
průmyslu
Funkce látky/přípravku:
Vysoce účinný dezinfekční prostředek

1.3

Identifikace výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo:
Telefonní číslo:

1.4

Telefonní číslo pro mimořádné situace:
(2)
CONLAC Peroxides
Tovární 2093, 356 80 Sokolov
nepřetržitě Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

2.

(2)

Kyselina peroxyoctová 15 % /
PERSTERIL® 15 %

CONLAC spol.s.r.o
Šlikova 313/58, 169 00 Praha 6 - Břevnov
63988186
233352362

352 614 222 / 840

224 91 92 93, 224 91 54 02

Informace o složení přípravku:

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Číslo CAS:
Chemický název:
Číslo ES (dle EINECS, ELINCS,
NLP):
(2)
CAS : 79-21-0
Kyselina peroxyoctová
ES : 201- 186-8
CAS: 7722-84-1
Peroxid vodíku
ES : 231-765-0
CAS: 64-19-7
Kyselina octová
ES : 200-580-7
CAS : 7664-93-9
Kyselina sírová
ES : 231-639-5
(2)

Výstražný symbol nebezp.
vlastností:

Obsah v
% hm

C, O, N, Xn
R – věta: 7-10-20/21/22-35-50
C, O
R – věta : 5-8-20/22-35
C
R - věta : 10-35
C
R – věta : 35

min. 15
max. 35
< 20
max. 1

Úplné znění R – vět uvedeno v bodě 16.1

3.

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

3.1
(2)
3.1.1

Klasifikace látky nebo přípravku
Klasifikace látky
(2)
Kyselina peroxyoctová
(2)

(2)

Výstražný symbol nebezp. vlastností:

Látka oxidující, žíravá, nebezpečná pro živ.
prostředí, (2)zdraví škodlivá
O, C, N, Xn

Peroxid vodíku
Výstražný symbol nebezp. vlastností:

Látka oxidující, žíravá
O, C

Kyselina octová
Výstražný symbol nebezp. vlastností:

Látka žíravá
C

®

BL Persteril 15 %
Datum vydání
Datum revize
Revize č.

Kyselina sírová
Výstražný symbol nebezp. vlastností:
(2)

3.1.2

3.2

3.3
3.4

Klasifikace účinných látek v přípravku
(2)
Klasifikace pro kyselinu peroxyoctovou
10 % ≤ c < 25 %
(2)
Klasifikace pro peroxid vodíku 8%≤c<35 %
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Látka žíravá
C

C; R 20/21/22 - 35
Xn, R 22 - 41

Nejdůležitější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Kontakt s očima silný leptavý účinek; páry nebo aerosol mohou způsobit tvorbu vřídků na rohovce a
její částečné zakalení, poškození se může projevit za týden i později, páry silně dráždí.
Kontakt s pokožkou – silný leptavý a dráždivý účinek, způsobuje zbělání pokožky vlivem nabobtnání
tkáně bublinkami kyslíku z rozkládajícího se výrobku; rozsah poškození závisí na době expozice a
koncentraci roztoků.
Vdechnutí – leptá sliznice dýchacího traktu, páry silně dráždí, při delší expozici může dojít až k
edému.
Požití – leptá sliznice zažívacího traktu, náhlý vývoj kyslíku může mít za následek roztažení jícnu a
žaludku s následným krvácením.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Látka/přípravek nemá nepříznivé účinky na životní prostředí
Další údaje
(2)
Informace pro označení látky na obalu přípravku – viz bod 15.

4.

Pokyny pro první pomoc

4.1

Všeobecné pokyny
Ve všech případech vážnějšího zasažení vyhledat lékařskou pomoc.
Při nadýchání
Vyvést postiženého na čerstvý vzduch a nenechat ho chodit.
Při styku s kůží
Odstranit potřísněný oděv a obuv, zasaženou pokožku omýt vodou a mýdlem, postižené plochy
sterilně ošetřit. Podle závažnosti postižení vyhledat lékaře.
Při zasažení očí
Okamžitě a důkladně vyplachovat čistou pitnou vodou po dobu alespoň 10 min. při násilném
rozevření očních víček. Nepokoušet se o neutralizaci, vyhledat lékaře
Při požití
Ihned vypláchnout ústa vodou, podávat pití po malých dávkách, nevyvolávat zvracení, vyhledat
lékaře.
Speciální prostředky
Uvedená látka/přípravek nevyžadují speciální prostředky k okamžitému ošetření.
Další údaje
Poznámka pro lékaře. Tento výrobek je žíravý na kůži, oči a sliznice. Je nutno dbát zvýšené
opatrnosti při vyšetření zažívacího ústrojí po požití přípravku. Měl by být zvážen opatrný žaludeční
výplach. Postižený by měl být pod dohledem. Řízenou léčbou odstranit následky a pokračovat
podpůrnou péčí.

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

5.

Opatření pro hasební zásah

5.1

Vhodná hasiva
Tříštěná voda, pěna odolná proti alkoholu, hasicí prášky, oxid uhličitý.
Nevhodná hasiva:
Kompaktní proud vody..
Zvláštní nebezpečí:
Produkt hoření – kyslík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Dýchací technika, protichemický oděv
Další údaje
Nejsou

5.2
5.3
5.4
5.5

®
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Datum revize
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6.

Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

6.1

Preventivní bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Zamezit přístup nepovolaným osobám, zdržovat se na návětrné straně, nepřibližovat se se zápalnými
zdroji.
Preventivní bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabránit úniku produktu do vodních zdrojů a kanalizace, zamořenou zeminu asanovat roztokem
hydroxidu sodného nebo suspenzí hydroxidu vápenatého. Informovat místní úřady, policii a
hasiče
Doporučené metody čištění:
Zbytky likvidovat spálením ve schváleném spalovacím zařízení.
Další údaje:
Viz body 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

6.2

6.3
6.4

7.

Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku:

7.1
7.1.1

Preventivní opatření pro bezpečné zacházení
Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou nebo přípravkem:
Osoby, které s produktem manipulují musí být prokazatelně seznámení s jeho vlastnostmi a
nebezpečím, které z nich vyplývá. Při manipulaci s produktem musí být zajištěna jeho ochrana proti
znečištění. Při manipulaci s produktem musí být používány osobní ochranné pomůcky.

7.1.2

Preventivní opatření na ochranu životního prostředí:
Zabránit úniku produktu do vodních zdrojů, kanalizace a půdy.
Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce nebo přípravku:
Z prostoru, kde se s produktem manipuluje, musí být odstraněny organické (spalitelné) materiály.
K dispozici musí být dostatečný zdroj čisté vody pro případ nutnosti naředění produktu. Při práci
nepít, nejíst a nekouřit.
Další údaje
Nejsou
Podmínky pro bezpečné skladování
Podmínky pro bezpečné skladování
V původních obalech při teplotě do 20°C, nejnižší přípustná skladovací teplota je –12°C. Sklady
větrat, odsávat výpary, nepřibližovat se se zápalnými zdroji.
Skladovat v krytých a požárně zabezpečených zásobnících/skladech, zabezpečených proti přehřátí
mimo dosah hořlavých látek – redukčních činidel a silných zásad. Drobné balení do 1000 kg musí
být skladováno v původních obalech
Množstevní limity při daných skladovacích podmínkách včetně materiálu pro obaly látky nebo
přípravku:
Obalový materiál je použit polyethylen. Lahve jsou umístěny v PVC přepravkách.
Specifické použití
Zdravotnictví, zemědělství a potravinářství - dezinfekční prostředek.
Další údaje
Nejsou

7.1.3

7.1.4
7.2
7.2.1

7.2.2

7.3
7.4

8.

Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob:

8.1

Expoziční limity
Peroxid vodíku v ovzduší pracoviště
(Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.)
PEL
1 mg/m3
NPK-P
2 mg/m3
faktor přepočtu na ppm 0,179
Kyselina octová v ovzduší pracoviště
(Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.)
PEL
25 mg/m3
NPK-P
35 mg/m3

®
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faktor přepočtu na ppm

8.2
8.2.1

8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.1.3
8.2.1.4
8.2.2
8.3

0,408

Kyselina sírová (jako SO3) v ovzduší pracoviště
(Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. ve znění NV 523/2002 Sb. a NV 441/2004 Sb.)
PEL
2 mg/m3
NPK-P
1 mg/m3
faktor přepočtu na ppm 0,306
Omezování expozice
Omezování expozice pracovníků
Dodržovat technická opatření plynoucí ze stupně nebezpečnosti produktu, dodržovat pracovní
postupy a pravidla bezpečnosti a hygieny při práci. Pracoviště vybavit varovnými nápisy,
hasicími přístroji a havarijními pokyny
Ochrana dýchacích orgánů
Ochranná maska s filtrem proti kyselým parám (žlutý filtr „V“ – AUER Gasfilter A).
Ochrana rukou
Latexové a gumové ochranné rukavice
Ochrana očí
Ochranný obličejový štít
Ochrana kůže
Keprový oděv, holínky, gumová nebo umělohmotná zástěra.
Omezování expozice životního prostředí
Zákon č.254/2001 Sb. O vodách a o změně znění pozdějších předpisů
Další údaje
Při práci s produktem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Produkt nesmí přijít do styku s pokožkou, jeho
páry nesmí být vdechovány. Při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek je nutná jejich výměna
za čisté

9.

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku:

9.1

Všeobecné informace
Skupenství
Barva
Zápach nebo vůně

kapalné
čirá, někdy s nažloutlým nádechem
ostrý, nepříjemný zápach

9.2

Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí
Hodnota pH
<1
Teplota (rozmezí teplot) varu (oC):
Cca 109
Bod vzplanutí ( oC):
63 (ISO 3679)
Hořlavost:
hořlavá kapalina
Samozápalnost:
není samozápalný
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):
není stanoveno
dolní mez (% obj.)
není stanoveno
Oxidační vlastnosti
silné oxidační vlastnosti
Tenze par (při °C)
není stanoveno
Hustota ( při 20 oC):
1 156,5 kg/m3
o
Rozpustnost ( při 20 C):
ve vodě
neomezená
v tucích:
není k dispozici
(včetně specifikace oleje)
není k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
není k dispozici
Viskozita:
není k dispozici
Hustota par:
není k dispozici
Rychlost odpařování
není k dispozici

9.3

Další údaje
Mísitelnost s vodou
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):
Teplota vznícení (°C):
Třída požární nebezpečnosti

neomezená
není k dispozici
264,5
III

®
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10.

Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku:

10.1

Podmínky, kterých je třeba zamezit
Při teplotách nad 90 °C bouřlivý rozklad
Látky a materiály, s nimiž nesmí přijít výrobek do styku:
- ionty těžkých kovů
- mechanické nečistoty
- organické látky
- hořlavé látky
Nebezpečné rozkladné produkty
Při rozkladu výrobku nevznikají nebezpečné produkty
Další údaje
Produkt je stabilizován množstvím stabilizátoru do 0,002% hm. Přesto je nutno dodržovat
ustanovení bodu 10.1 a 10.2.
Skladovat odděleně od ostatních výrobků

10.2

10.3
10.4

11.

Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku:

11.1

Akutní toxicita
styk s okem – králík (pro 17% kys. peroctovou)
styk s kůží – králík (pro 17% kys. peroctovou)
LD50, orálně, krysa (mg.kg-1)
LD50 dermálně, králík (pro 17% kys.
peroctovou) (mg.kg-1)
LD50 inhalačně-( pro 5% kys. peroctovou) krysa
4 hod (mg/m3)
LD50 inhalačně-( pro 100% kys. peroctovou)
krysa 4 hod (mg/m3)

není k dispozici pro tento výrobek
vážné dráždivé a žíravé účinky
vážné dráždivé a žíravé účinky
není k dispozici
200

11.2

Subchronická – chronická toxicita
Senzibilizace
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci : Specifické účinky na
člověka

neuvádí se
způsobuje podráždění
nebyla prokázána
neuvádí se
neuvádí se

11.3

Další informace

nejsou

12.

Ekologické informace o látce nebo přípravku

12.1

Akutní toxicita
( k dispozici je pro 36% kyselinu peroxyoctovou)
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1)
EC50 ,48 hod., dafnie (mg.l-1)
IC50 , 72 hod., řasy (mg.l-1)

4080
204

není k dispozici pro tento výrobek
5,6 +/- 0,2
1,5 +/- 0,3
1,9 +/- 1 (pomocí ploch pod růstovými křivkami)
1,8 +/- 0,5 (pomocí růstových rychlostí)
346,8 +/- 111,6

EC50 , 72 hod., kořen sinapis -inhibice růstu
(mg.l-1):
V případě většího úniku látky do kanalizace, se mohou projevit její účinky na činnosti
mikroorganismů čistírnách odpadních vod. Zde je nutné přihlédnout k údajům akutní toxicity
provedené na prostředku s obsahem 32-36% kys. peroxyoctové.
12.2

Mobilita látky nebo složek přípravku

nebylo stanoveno

12.3

Perzistence a rozložitelnost
Výrobek se rozkládá za vzniku vody, kyseliny octové a plynného kyslíku

12.4

Bioakumulační potenciál

nebylo stanoveno

®
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12.5

Další nepříznivé účinky

13.

Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku:

13.1

Informace pro bezpečné zacházení s přebytky nebo odpady po použití:
Zbytky likvidovat spálením ve schváleném spalovacím zařízení. Lze také likvidovat velkým
zředěním s vodou v poměru alespoň 1 : 50. Tím se v dostatečné míře vyloučí škodlivé účinky
kyseliny peroctové.

13.2

Metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů:
Spálením ve schváleném spalovacím zařízení. Lze vrátit výrobci k likvidaci na jeho zařízení.

13.3

Právní předpisy o odpadech
Dodržet platné právní předpisy dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

14.

Informace pro přepravu látky nebo přípravku:

14.1

Speciální preventivní opatření
Transportní prostředky musí být vybaveny v souladu s předpisy ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG a
ICAO/IATA.

14.2

Informace pro přepravu pozemní (ADR/RID):
Číslo UN
Třída nebezpečnosti
Pojmenování přepravovaných látek
Obalová skupina
Další údaje :
Výstražné tabule

5.2 + 8 + UN 3109

Vnitrozemská vodní doprava (ADN/ADNR
Číslo UN
Třída nebezpečnosti
Pojmenování přepravovaných látek
Obalová skupina

UN 3109
5.2
Organický peroxid typu F, tekutý
II

Námořní přeprava (IMDG):
Číslo UN
Třída nebezpečnosti
Obalová skupina
Látka znečišťující moře
Další údaje

UN 3109
5.2
II
ne
Organic peroxide type F, liquid

Letecká přeprava (ICAO/IATA):
Číslo UN
Třída nebezpečnosti
Obalová skupina

UN 3109
5.2
II

Další údaje :
Technický název :

Organic peroxide type F, liquid

14.3

nejsou

UN 3109
5.2
Organický peroxid typu F, tekutý
II

15.

Informace o právních předpisech, vztahujících se k látce nebo přípravku

15.1

Informace o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí uvedené na obalu
(2)
Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: PERSTERIL® 15%
ve smyslu zákona č. 434/2005 Sb. je nebezpečným chemickým přípravkem.
(2)

Značení nebezpečnosti

C

®

BL Persteril 15 %
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(2)

Rizikové věty
Bezpečnostní věty

(2)
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R 20/21/22-35
S 1/2 -3/7-14-36/37/39-45-61

POZOR - viz. návod k použití
ATTENTION - manual
(2)

15.1.1

Pokyny pro bezpečné zacházení - čísla a slovní znění přiřazených S – vět
S 1/2
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 3/7
Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném
místě
S 14
Uchovávejte odděleně od alkalických kovů, alkálií
a redukčních činidel
S 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45
V případě nehody nebo necítíte-li se dobře,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc(je-li možno,
ukažte toto označení)
S 61
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz
speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

(2)

Další doporučené pokyny pro bezpečné nakládání s přípravkem
S 20
Nejezte a nepijte při používání
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým
množstvím vody
S 46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení

16.

Další informace

(2)

Úplné znění všech přiřazených R – vět uvedených v bodech 2. a 3.
R5
Zahřívání může způsobit výbuch
R7
Může způsobit požár
R8
Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 10
Hořlavý
R 20/22
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 20/21/22
Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při
požití
R 35
Způsobuje těžké poleptání
R 36/38
Dráždí oči a kůži
R 41
Nebezpečí vážného poškození očí
R 50
Vysoce toxický pro vodní organismy

16.2

Materiálová snášenlivost
Peroxid vodíku má korosivní účinky na ocel a barevné kovy. Plastické hmoty, keramika, sklo a
nerezavějící oceli jsou korozně odolné

15.2

16.1

®

BL Persteril 15 %
Datum vydání
Datum revize
Revize č.

Strana 8 (celkem 8)
1.12.2004
1.11.2005
2

16.3

Důležité upozornění:
PERSTERIL ® 15 % není vhodný na dezinfekci barevných kovů, oceli a gumy, kde působí
korosivně. Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené na
obalu přípravku ve formě bezpečnostních R,S vět.
Se zředěnými roztoky lze pracovat bez zvláštních bezpečnostních opatření.
Povrchy potravin a předměty, které mohou přijít do styku s potravinami nebo pokrmy musí být po
ošetření tímto přípravkem opakovaně opláchnuty pitnou vodou, do neutrální reakce oplachové vody.

16.4

Použité zdroje nejdůležitějších údajů při sestavování bezpečnostního listu:
Zákon 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů
Vyhláška 232/2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických přípravcích a o
změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků.
Vyhláška 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 232/2004 Sb.
Vyhláška 231/2004, kterou se stanový podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické
látce a chemickému přípravku
Zákon 434/2005 – úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů.
Havarijní znečištění vod HP 01/2004
Toxikologické informace – studie FMC Corporation pod číslem 183-19, 183-720, 183-721, 186-935,
196-2138.
Material safety data sheet 15% Peracetic acid – FMC Corporation
Protokol č. 10374 o zkouškách požárně technických charakteristik
Protokol č. 5204 o zkouškách požárně technických charakteristik (prohlášení o shodě č 23/2000)

(2)

(2)

(2)

(2)

16.5

16.6

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
ochraně životního prostředí.Uvedené údaje se opírají o současný stav našich znalostí a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti
výrobku pro konkrétní aplikaci.
Revize č. 2

(2)

- označení revidovaného textu
Provedena úprava klasifikace a označení látek dle
vyhl. 369/2005
Doplnění informačních údajů dle zákona 434/2005
Aktualizace legislativy
Formální úpravy textu
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Datum revize: červen 2006
Název výrobku:

PRORAT Z, PRORAT R, PRORAT S
Biocidní přípravek ve formě pasty k hubení škodlivých hlodavců /myš domácí,
potkan, krysa/, v chuťových variantách : základní, rybí, sladká

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1 Chemický název látky/ obchodní název přípravku:
Číslo CAS: 28772-56-7

P R O R A T Z / základní varianta /
P R O R A T R / varianta ryba /
P R O R A T S / varianta sladká /

Číslo ES (EINECS):
1.2 Identifikace výrobce/dovozce/první distributor/: - výrobce: PROEKO spol. s r.o., Na Luzích 18
160 00 Praha
Jméno nebo obchodní jméno:

PROEKO spol. s r.o., Na Luzích 18
160 00 Praha

Místo podnikání nebo sídlo:

provozovna Pardubice
Výzkumná 421, 533 51

Identifikační číslo: 00554154
Telefon/fax :+420 466411403
Nouzové telefonní číslo: 602 554027

2. Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: bromadiolon
Použití: Rodenticid
Chemický název: 3-3-[4'-bromo(1,1'-biphenyl)-4-yl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
Obsah v (%): 0,01
Číslo CAS: 28772-56-7
Číslo ES (EINECS)
Výstražný symbol nebezpečnosti: T+
R – věta: 21-22
S – věta: 2-13-20/21-35-36/37/39-49

3. Údaje o nebezpečnosti látky
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka bromadiolon může vyvolat poruchy srážení krve.
Příznaky otravy jsou: krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní
bolesti, krev v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro ryby a dafnie
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4. Pokyny pro první pomoc
4.1 Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem bromadiolonem je vitamín K1 (Kanavit).
4.2 Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařské ošetření.
4.3 Při styku s kůží:
Odložte potřísněný oděv a obuv, důkladně se omyjte mýdlem a vodou. Vyhledejte lékařské ošetření.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymyjte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Jestliže podráždění přetrvává vyhledejte lékařské
ošetření.
4.5 Při požití:
Vypijte ½ l vlažné vody s tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolejte zvracení. Pokud je postižený
v bezvědomí, zvracení nevyvolávejte! Vyhledejte lékařské ošetření.
4.6 Další údaje: Léčbu postiženého může lékař konzultovat s příslušnými toxikologickými středisky v Praze: Klinika
nemocí z povolání, toxikologické středisko, Vyšehradská 49, 128 21 Praha 1, tel.: 2491 5396

5. Opatření pro hasební zásah
5.1 Vhodná hasiva:
Vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasící přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických látek a vzniká dráždivý kouř.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte vodou. Zamezte odtékání hasební vody do
kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.

6 Opatření v případě nahodilého úniku
6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv , obuv a rukavice.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Potřísněné povrchy ještě před omytím setřít papírem nebo jiným savým a hořlavým materiálem, který zneškodněte
ve schválené spalovně. Oplachová voda nesmí znečistit zdroje pitné ani užitkové vody.
6.3 Doporučené metody čištění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
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7. Pokyny pro zacházení a skladování
7.1 Pokyny pro zacházení :
Při kladení nástrah používejte ochranný oděv, pracovní boty a gumové rukavice. Během práce není dovoleno jíst
pít a kouřit. Po práci si důkladně umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem. Prostředky použité při aplikaci
PRORATU důkladně omyjte vodou. Odpadní voda nesmí zasáhnout zdroje podzemních ani povrchových vod.
Přípravek používat dle návodu.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech, mimo dosah dětí, domácích zvířat a nepovolaných osob. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, desinfekčních
látek a jejich obalů pří teplotě 0 – 25 C.

8. Kontrola expozice a ochrana osob
8.1 Technická opatření:
Pracovní prostor musí být dobře větratelný. Pracoviště opatřeno umyvadlem nebo sprchou se zdrojem tekoucí vody.
8.2 Kontrolní parametry: nejsou známy
8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů: respirátor RU 20
Ochrana očí: ochranný štítek ŠP 15 nebo D1 s čepcem
Ochrana rukou: gumové rukavice
Ochrana kůže: pracovní oděv , gumová zástěra, gumové boty
8.4 Další údaje:
Pracujte s přípravkem jen v dobře větraném prostoru. Při dlouhodobé práci je doporučeno provádět periodické
kontroly srážlivosti krve.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti : Lanirát koncenrát
Skupenství (při 20 °C)

tekuté

Barva

červená

Zápach (vůně)

mírně kyselá

Hodnota pH (při 0 C )

7,3

Bod vzplanutí (°C)

103°C (Pensky-Martens c.c.)

Hořlavost:

420°C

Hustota (při °C)

1.03-1.05 g/cm3 (20-25°C)

Rozpustnost (při °C):
ve vodě

dobrá

v tucích

dobrá

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Další údaje: Lanirát koncentrát – rozpustný ve vodě nebo org. rozpouštědle
PRORAT – částečně rozpustný ve vodě
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10. Stabilita a reaktivita
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Běžné skladovací podmínky
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: vysoké teploty, zdroje zapálení
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku
Nebezpečné rozkladné produkty: v případě požáru vznikají jedovaté plyny
Další údaje

11. Toxikologické informace : Lanirát koncentrát
Akutní toxicita:
LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):

325-350
-1

LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg ):

1250

LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg )
-1

LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:

není známa

Senzibilizace:

není známa

Karcinogenita:

není známa

Mutagenita:

nemá mutagenní účinky

Toxicita pro reprodukci:

neprokázána

Zkušenosti u člověka:
Zdravý škodlivý při styku s kůží a při požití. Účinná látka bromadiolon může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky
otravy jsou: krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v
moči
Provedení zkoušek na zvířatech :

byly provedeny

Další údaje

12. Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy: bromadiolone
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):

pro bluegill - 1,2 mg/l
pro Salmo trutta (pstruh) 0,56 mg/l

-1

EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg ):

0,8 mg/l

IC50, 72 hod., řasy (mg.kg ):
-1

Rozložitelnost:
Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje: Velmi toxické pro ryby a dafnie
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13. Informace o zneškodňování
Způsoby zneškodňování látky/přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně , vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 12001400°C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají k recyklaci do sběru nebo se spálí
ve spalovně stejných parametrů jako zbytky přípravku. Prázdné obaly se nesmí znovu použít k žádnému dalšímu
účelu.

15. Informace o právních předpisech
Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Přípravek je registrován dle Zákona o biocidech 120/2002 Sb., vyhl.460/2005 Sb
Přípravek není zařazen jako nebezpečný pro uživatele.
Uživatelé jsou zodpovědni za zacházení s přípravky v souladu s odpovídajícími právními předpisy / zák. 356/2003 Sb. / v platném znění.
Klasifikace a označení podle Zákona 356/2003 Sb. :
Klasifikace :
Symbol nebezpečí:

NEKLASIFIKOVÁNO
ŽÁDNÝ POŽADAVEK

S-věty: 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí
13 – Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
35 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
36/37/39 – Používejte vhodný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
45 – V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte
toto označení)

16. Další informace
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoliv parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti
výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně platnou základnu kontraktačních vztahů.

RAID PRZECIW OWADOM BIEGAJACYM I LATAJACYM (696047/004)

Bezpečnostní list
Datum vydání: 28. 12. 2001
Datum revize: 4. 5. 2004
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
! Obchodní název látky nebo přípravku: Raid proti létajícímu a lezoucímu hmyzu
! Použití látky nebo přípravku: Insekticidní aerosolový přípravek
! Identifikace výrobce S.C. Johnson, s. r. o.
nebo dovozce:
Hájkova 2747/22
130 45 Praha 3
IČO:
60199075
Telefon:
271 035 700
Fax:
271 035 722
! Toxikologické informační středisko:
224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
2. Informace o složení přípravku - množství a charakteristika nebezpečných látek
!
Chemický název
Obsah % Výstražný symbol
R-věty
Číslo CAS
nebezpečnosti
Číslo ES (EINECS)
butan / propan
15-30
F+
12
106-97-8 / 74-98-6
203-448-7 / 200-827-9
5-15
Xn
65
benzinová frakce (ropná),
hydrogenovaná těžká; nízkovroucí
hydrogenovaný benzín
64742-48-9
265-150-3
propan-2-ol
1-5
F, Xi
11-36-67
67-63-0
200-661-7
piperonyl butoxide
<1
N
50/53
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6propylpiperonyl ether
51-03-6
200-076-7
<0,5
Xn
22
permethrin
3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]
52645-53-1
258-067-9
<0,5
Xn, N
20/21/22 – 50/53
pyrethrin
8003-34-7
232-319-8
parfém
<0,5
N, Xi
43-51/53

1/4

Raid proti létajícímu a lezoucímu hmyzu
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
! Klasifikace přípravku: F+, extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí (symbol se nevyžaduje)
! R12 Extrémně hořlavý.
! R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
! S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
! S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
! S23 Nevdechujte plyny/aerosoly.
! S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
! S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani po vyprázdnění nádobku
neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo
dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
4. Pokyny pro první pomoc
! Všeobecné pokyny: jsou v platnosti
! Při nadýchání: Odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se potíže.
! Při styku s kůží: Potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se
podráždění.
! Při zasažení očí: Ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody a potom okamžitě zajistěte lékařské
ošetření.
! Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Odstraňte prostředek z úst, důkladně je vypláchněte vodou (vodu
nepolykejte) a okamžitě zajistěte lékařské ošetření. Předložte lékaři obal nebo označení.
5. Opatření pro hasební zásah
! Vhodná hasiva: CO2, prášek, pěna, voda
! Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: vyhovující dýchací přístroj, vhodný ochranný oděv včetně
ochranných rukavic a ochranných brýlí/obličejového štítu
! Upozornění: Zahřátí může vyvolat explozi. Při požáru a/nebo explozi nevdechujte dýmy. Při hoření mohou
vznikat oxidy uhlíku. Pokud možno haste oheň z chráněného místa. Zabraňte vniknutí vody, která byla
použita na hasení do kanalizace.
6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku
• Preventivní opatření na ochranu osob: V případě poškození aerosolového obalu vypněte všechny zdroje
vznícení, vyvětrejte prostor, nekuřte. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Chraňte
oči a pokožku. Po práci si důkladně umyjte ruce a exponovanou pokožku. Zajistěte řádné větrání.
! Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Uniklou látku zachyťte a absorbujte na inertním
materiálu, např. písku, nepoužívejte piliny nebo jiný hořlavý materiál. Zabraňte úniku přípravku do životního
prostředí.
! Doporučené metody čištění a zneškodnění: Kontaminovaný materiál odstraňte v souladu se zákonem
o odpadech.
7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku
! Pokyny pro zacházení: Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, horkých povrchů nebo jiných zdrojů
vznícení. Nekuřte. Obal neprorážejte a nevhazujte do ohně. Proveďte preventivní opatření proti výbojům
statické elektřiny. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry/aerosoly. Chraňte oči a
pokožku. Dodržujte všeobecné hygienické předpisy a pokyny pro práci s chemikáliemi. Používejte
doporučené osobní ochranné pracovní prostředky. Po práci se důkladně umyjte.
! Pokyny pro skladování: Chraňte před dětmi. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.
Skladujte mimo dosahu zdrojů vznícení, nekuřte. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Chraňte před
vysokými teplotami. Skladujte v původních uzavřených obalech v chladu, v souladu s platnými právními
předpisy.
! Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C.
! Manipulace není povolena nepovolaným a nepoučeným osobám.
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8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob
! Technická opatření: Používejte pouze v dobře větraných prostorách, dle návodu.
! Expoziční limity:
pyrethrin: PEL 500 mg/m3; NPK-P 1000 mg/m3
propan-2-ol: PEL 5 mg/m3; NPK-P 10 mg/m3
! Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích orgánů: při běžném použití se nevyžaduje, při nedostatečném větrání použijte vhodnou
ochranu dýchacích orgánů
Ochrana očí: chraňte oči
Ochrana rukou: Po práci si opláchněte a osušte ruce.
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku
! Skupenství (při 20°C): aerosol
! Vůně: charakteristická
! Bod vzplanutí: nestanoven
! pH: nestanoveno
! meze výbušnosti (butan): 1,9 - 8,4 % objemová
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
! Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při doporučeném použití a skladování nedochází k rozkladu.
Nebezpečné rozkladné produkty: Nejsou známé.
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku
Zkušenosti u člověka:
! vdechování: Páry/aerosoly mohou způsobit podráždění dýchacích cest. Záměrné nesprávné použití a
vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.
! požití: může způsobit žaludeční potíže
! styk s kůží: může způsobit podráždění
! styk s okem: může způsobit podráždění
! přibližná hodnota LD 50 (orálně): >2000 mg/kg
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku
! CHSK: neudáno
! Přípravek je klasifikován jako škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento přípravek měl nepříznivé účinky na životní
prostředí, používá-li se dle návodu.
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku
! Způsoby zneškodňování přípravku: Předejte firmě, která se zabývá zneškodňováním odpadů.
! Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Dodržujte platné právní předpisy o odpadech.
14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku
! ADR:
Třída:
Obalová skupina:
UN:
2
1950
• Poznámky: aerosoly, pro limitovaná množství lze uplatnit výjimku z ADR
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15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
! Právní předpisy, které se vztahují na přípravek: zákon 356/2003 Sb. a související vyhlášky a nařízení vlády,
dále především nařízení vlády 194/2001 Sb., zákon 120/2002 Sb.
!
!
!
!
!
!
!
!

Klasifikace přípravku: F+, extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí (symbol se nevyžaduje)
R12 Extrémně hořlavý.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S23 Nevdechujte plyny/aerosoly.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Používejte dle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani po
vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé
předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nestříkejte na osoby a zvířata. Chraňte oči,
pokožku a sliznice. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin, nádobí a
elektrická zařízení pod napětím. Nestříkejte na tapety. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a
zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Po aplikaci si opláchněte a osušte ruce.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu
může být škodlivé nebo smrtelné. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
Účinné látky: 0,2 g permethrinu, 0,2 g pyrethrinu a 0,5 g piperonyl butoxidu ve 100 g přípravku.
Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku
! Zpracováno dle SAFETY DATA SHEET RAID PRZECIW OWADOM BIEGAJACYM I LATAJACYM
z 8. 10. 2003.
! Údaje vycházejí ze současného stavu znalostí. Přípravek je popsán se zřetelem k požadavkům bezpečnosti
práce a ochrany životního prostředí, nejedná se o jakostní normu.
! Chraňte před dětmi.
! Nejezte a nepijte při používání.
! Po práci, před jídlem, pitím a kouřením si umyjte ruce a exponovanou pokožku.
! Při náhodném požití kontaktujte lékaře a předložte mu etiketu nebo bezpečnostní list.
! Návod pro použití: Před použitím obal důkladně protřepejte a při aplikaci udržujte nádobku ve svislé
poloze. Nasměrujte nástřik nádobky směrem od sebe a pevně stiskněte. Proti lezoucímu hmyzu nastříkejte
ze vzdálenosti 20 cm na místa častého výskytu hmyzu, dokud ošetřená plocha nezůstane mírně vlhká. Po
zaschnutí zůstane účinnost zachovaná po dobu několika týdnů. Opakujte aplikaci po každém umytí
ošetřeného místa. Nepoužívejte ve volné přírodě. Proti švábům a štěnicím aplikujte přípravek přímo na hmyz
nebo do rohů místností, štěrbin a na další místa jejich výskytu. Proti mravencům stříkejte přípravek na jejich
cestičky a do jejich okolí, v místech pronikání mravenců do domů a místností, nejčastěji kolem oken a dveří.
Proti rybenkám aplikujte na místa jejich výskytu. Po aplikaci opusťte prostor a po 1 hodině ho dobře
vyvětrejte. Proti létajícímu hmyzu přípravek po dobu několika sekund stříkejte do volného prostoru v
několika směrech. Používejte pouze v uzavřených prostorách. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a
stěn. Může se také aplikovat přímo na hmyz. Po aplikaci opusťte prostor a po 1 hodině ho dobře vyvětrejte.
! R-věty surovin:
R11 Vysoce hořlavý.
R12 Extrémně hořlavý.
R22 Zdraví škodlivý při požití.
R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
R36 Dráždí oči.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
! Revidovaný text je označen svislou čárou.

4/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání:24/06/04
Datum revize: 05/01/07
1.

RESLIN 25 SE

Strana 1 (celkem 8)

Identifikace látky/přípravku, výrobce a distributora

1.1 Identifikace přípravku

RESLIN 25 SE

Další názvy látky:

Reslin Premium 1295 AE

1.2 Použití přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce / distributora

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269, FRANCIE
1. distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

233101847
+33472852525

Toxikologické informační středisko
2.

224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Chemický název:

S-Bioallethrin: (S)-3-allyl-3-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate

Obsah v (%):

1,6%

Číslo CAS:

28434-00-6

Číslo EC (EINECS):

249-013-5

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn

R-věty:

20//22, 50/53

Chemický název:

Permethrin 25/75: 3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Obsah v (%):

10,8%

Číslo CAS:

52645-53-1

Číslo EC (EINECS):

258-067-9

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn,

R-věty:

22

Chemický název:

Piperonyl Butoxid: 2-(2-butoxyethoxy)etyl-6-propylpiperonyl ether

Obsah v (%):

11,2%

Číslo CAS:

000051-03-6

Číslo EC (EINECS):

200-076-7

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

N

- Reslin 25 SE -
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R-věty:

50/53

Název:

Alifatické uhlovodíkové rozpouštědlo

Obsah v (%):

>25,00>50,00

Číslo CAS:

64742-47-8

Číslo EC (EINECS):

265-149-8

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn

R-věty:

65, 66

Název:

Isobutanol

Obsah v (%):

>1,00>5,00

Číslo CAS:

78-83-1

Číslo EC (EINECS):

201-148-0

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xi

R-věty:

10 ,37/38 ,41, 67

Název:

nonylfenoxydiglykol

Obsah v (%):

>5>25

Číslo CAS:

68412-54-4

Číslo EC (EINECS):

500-209-1

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xn, N

R-věty

22, 41, 51/53

Název:

Benzensulfonová kyselina, sůl vápníku

Obsah v (%):

>1>5

Číslo CAS:

68584-23-6

Číslo EC (EINECS):

271-529-4

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

Xi

R-věty

38, 41
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Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:

N nebezpečný pro životní prostředí

Xn zdraví škodlivý

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
- Reslin 25 SE -

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání:24/06/04
Datum revize: 05/01/07

RESLIN 25 SE

Strana 3 (celkem 8)

Nebezpečí vážného poškození očí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.Opakovaná
expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky..
Poruchy citlivosti kůže a očí, které zpravidla odezní do 24 hodin. Závratě, bolesti hlavy, nechutenství,
únava, netečnost, žaludeční nevolnost a zvracení, bolesti v nadbřišku, svalové srůsty a křeče (v
extrémních případech)
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
Informace pro lékaře: Léčba příznaků: Na zasaženou pokožku aplikujte krém s vitaminem E. Při
zasažení očí aplikujte anestetické kapky (např. 1% amethocaine hydrochlorid - oční kapky). Podejte
analgetika dle potřeby. V případě, že došlo k dlouhodobějšímu působení přípravku na člověka,
proveďte monitorování dýchání a činnosti srdce; zkontrolujte plicní otok v případě, že došlo
ke vdechnutí látky, při požití podejte medicinální uhlí; k odstranění škodlivin z těla proveďte dialýzu,
výměnu krve, protikřečová terapie – diazepam; kontraindikace – adrenergické sloučeniny, atropin;
regenerace – spontánní
4.2 Při nadýchání:
Vyjděte na čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařské ošetření jestliže dýchací potíže přetrvávají.
4.3 Při styku s kůží:
Opatrně odstraňte potřísněný oděv a obuv, důkladně omyjte zasažená místa mýdlem a vodou.
Vyhledejte lékařské ošetření pokud obtíže přetrvávají.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařské
ošetření.
4.5 Při požití:
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje, vodní tříšť
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování toxických a dráždivých plynů.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
- Reslin 25 SE -
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V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru do místa mimo horko a plameny a ochlazujte je
vodou ve formě jemného zmlžování. Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu
vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Nasaďte si obličejovou masku a
ochranné brýle. Vyvarujte se přímého kontaktu s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Vylitý přípravek nechejte vsáknout do materiálu, který váže tekutiny (písek, cement, vápno). Po
vsáknutí přípravku smeťte do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:
Zajistěte dokonalou ventilaci prostoru, kde k úniku došlo.
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Pracujte s přípravkem v dobře větraných prostorách. Umístěte v blízkosti místa kde se pracuje sprchu.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Neprovádějte postřik proti větru. Po práci si umyjte
nezakryté části těla vodou a mýdlem. Uvolněné páry mohou být výbušné.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, tmavých, uzamykatelných a dobře
větraných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv,
dezinfekčních látek a jejich obalů. Přípravek nesmí zmrznout.
8.

Omezování expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry:
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

isobutanol

78-31-1

1,4

mezní
150 g/m3

8.2 Omezování expozice pracovníků
Během práce nejíst, nepít a nekouřit. Odstranit okamžitě potřísněný oděv. Umýt obličej a ruce před
jídlem a po skončení práce.
8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:

Respirátor s vložkou A

Ochrana očí:

Obličejový štít nebo ochranné brýle.

Ochrana rukou:

Rukavice odolné chemikáliím.

Ochrana kůže:

Ochranný pracovní oděv, gumové boty

8.4 Další údaje:
- Reslin 25 SE -
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Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku
skupenství (při 20°C):

čirá tekutina

barva:

jantarová

zápach (vůně):

charakteristická

hodnota pH (při 0oC):
teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):
teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):
bod vzplanutí (şC):

70°C

hořlavost:

Hořlavá kapalina

samozápalnost:

230 °C

meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):

13% v/v
0,6% v/v

oxidační vlastnosti:
tenze par (při 20 °C):

0,67 hPa

hustota (při 20°C):

0,896

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

S vodou tvoří emulzi.

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:

S-Bioallethrin: LogPow = 4,68
Permethrin:
LogPow = 5,95
Piperonyl But. LogPow = 4,75

další údaje:

Povrchové napětí: 4,71 mm2/ při 40 °C

10. Informace o stabilitě a reaktivitě
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky (5 – 30 °C)

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

Nevznikají za běžných podmínek.

další údaje
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1)

> 4540 mg/kg
-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):
(LD50), dermálně, králík (mg.kg-1):
- Reslin 25 SE -

> 4540 mg/kg
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(LD50), inhalačně, potkan (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:

nebyla pozorována, ale vzhledem k obsahu rozpouštědel se může
vyskytnout při opakovaném dlouhodobějším působení

Karcinogenita: permethrin

není karcinogenní

Mutagenita: permethrin

není mutagenní

Toxicita pro reprodukci: permethrin není teratogenní
Zkušenosti u člověka:

možné pálení očí, obličeje a sliznic je bez následků a odezní do
24 hodin; vzhledem k obsahu rozpouštědel může dojít
k poškození plic při požití

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:

dermální dráždivost (králík) - slabě dráždivý
oční dráždivost (králík) – dráždivý- nebezpečí vážného poškození
očí. Informace je na základě dat pro jednotlivé složky a dle
toxikologie podobných produktů.

12. Ekologické informace platící pro účinné látky 1) permethrin, 2) S-bioallethrin, 3) Piperonyl butoxid:
Akutní toxicita pro vodní organismy
LC50 96 hod., pstruh (mg.l-1):
-1

1) 0,0076 mg/l, 2) 0,0139 mg/l, 3) 6,12 mg/l

EC50, 48 hod., dafnie (mg.l ):

1) 0,00017mg/l

IC50, 72 hod., řasy (mg.l ):

1) 0,5

-1

Rozložitelnost:

2) 0,0356

3) 0,51

2)

3) >9,1

přípravek je snadno rozložitelný

Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:

nepředpokládá se bioakumulace

CHSK:
BSK5:
Další údaje:
13. Pokyny pro odstraňování přípravkuí:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyčištění a znehodnocení uloží na schválené skládce.
Další údaje:
14. Informace pro přepravu:
Pozemní doprava:
ADR/ RID:
- Reslin 25 SE -

90

Třída:

9

Číslice / písmeno:

11°c)
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Číslo UN:

9

3082

Poznámka:
Námořní přeprava:
Třída:

Číslo UN:

9

3082

Typ obalu: III.

IMDG:

P

Látka znečišťující moře:

1) (S)-3-allyl-3-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate
2) 2) 3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate
3) 3) 2-(2-butoxyethoxy)etyl-6-propylpiperonyl ether

Technický název:

1) S-bioallethrin, 2) permethrin, 3) Piperonyl butoxide

Letecká přeprava:
Třída:

9

Číslo UN:

3082

Typ obalu: III.

ICAO / IATA:

Kategorie III

Technický název:

1) S-bioallethrin, 2) permethrin, 3) Piperonyl butoxid

Poznámky:

Passengers, Cargo 914 (bez omezení)

Další údaje:
15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.

- Reslin 25 SE -
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Výstražný symbol nebezpečnosti:

N nebezpečný pro životní prostředí

Xn zdraví škodlivý

R věty
41 Nebezpečí vážného poškození očí.
51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním
prostředí.
65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky.
S věty:
S23 Nevdechujte aerosoly.
S42 Při aplikaci používejte Respirátor RU 20 s A vložkou.
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
57 Použijte vhodný obal, k zamezení kontaminace životního prostředí.
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
16. Další informace
Seznam R vět citovaných v bodě 2
10 Hořlavý
20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
22 Zdraví škodlivý při požití.
37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži
38 Dráždí kůži.
41 Nebezpečí vážného poškození očí.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky
67 Páry mohou způsobit ospalost a závrať.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou
v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli
parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž
ustavovat právně platnou základnu kontraktačních vztahů.

- Reslin 25 SE -
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Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora nebo prvního distributora

1.1 Identifikace přípravku

RESPONSAR 2,5 SC

Další názvy látky:

Responsar SC 025

1.2 Použití přípravku

insekticid

1.3 Identifikace výrobce /
dovozce/distributora nebo prvního
distributora

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace
2.

+33472852525

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

3.

Chemický název:

Beta-cyfluthrin

Obsah v (g/l):

25

Číslo CAS:

68359-37-5-0

Číslo EC (EINECS):

269-855-7

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

T+, N

R-věty:

26/28, 50/53

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

4.

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
4.2 Při nadýchání:
Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte klid. V případě bezvědomí uložení ve stabilizované
poloze na boku. Vyhledejte lékařskou pomoc.
4.3 Při styku s kůží:
Zasaženou pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařské ošetření.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem pitné vody. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
- Coopex dýmovnice -
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4.5 Při požití:
Vypláchněte ústa vodou a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře o přípravku, s kterým
postižený pracoval.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
pěnové a práškové hasicí přístroje, voda , písek, CO2
5.2 Nevhodná hasiva:
Vodní proud.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru vzniká kouř obsahující toxické plyny.
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte přípravek z místa požáru do místa mimo horko a plameny a ochlazujte je
vodou. Zamezte odtékaní hasební vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř
vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný oděv, gumovou obuv a rukavice. Vyvarujte se přímého kontaktu
s chemikálií nebo zasaženým povrchem.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Zabraňte proniknutí rozlitého přípravku do vody, půdy a kanalizace.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Rozlitý přípravek absorbujte do vhodného materiálu (piliny, písek) a uložte do vhodného obalu (PA,
HDPE). Povrch důkladně omyjte vodou..
6.4 Další informace:
.
7.

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
S přípravkem pracujte ve větraném prostoru.. Při práci nejezte, nekuřte a nepijte. Po práci si umyjte ruce
a obličej vodou a mýdlem.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, tmavých, uzamykatelných a dobře
větraných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních
látek a jejich obalů....
8.

Omezování expozice a ochrana osob

- Coopex dýmovnice -
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8.1 Kontrolní parametry: nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

8.2 Omezování expozice pracovníků
Během práce nejíst, nepít, nekouřit. Odstranit okamžitě potřísněný oděv. Umýt obličej a ruce před jídlem
a po skončení práce.
8.3 Osobní ochranné prostředky při aplikaci dýmovnic:
Ochrana dýchacích orgánů:

Respirátor RU 20 s A vložkou

Ochrana očí:

Ochranné brýle

Ochrana rukou:

Gumové rukavice

Ochrana kůže:

Pracovní oděv, gumová pracovní obuv

8.4

Další údaje:

9.

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech přípravku
skupenství (při 20°C):

kapalina

barva:

bílá

zápach (vůně):

Bez zápachu

hodnota pH (při 0oC):
teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):
teplota (rozmezí teplot) varu
(0şC):
bod vzplanutí (şC):

> 100

hořlavost:
samozápalnost:
meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):
hustota (při 20°C):

1,14 g/cm3

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Ve vodě tvoří suspenzi.

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:
- Coopex dýmovnice -

.
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další údaje:
10.

Informace o stabilitě a reaktivitě
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky, pokojová teplota

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se
výrobek nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

Při hoření se uvolňuje toxické plyny.

další údaje
11.

Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1) - v sezamovém oleji:

>2500

-1

(LD50), orálně, potkan (mg.kg ) - v PEG 200:
(LD50), dermálně, potkan (mg.kg-1):

>4000

(LD50), dermálně, králík (mg.kg-1):
(LC50), inhalačně, potkan (mg.kg-1): 4 hod

>4,524 (aerosol)

Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:
Karcinogenita permethrin:

Není karcinogenní

Mutagenita:permethrin

Není mutagenní

Toxicita pro reprodukci
permethrin:

Není teratogenní

Zkušenosti u člověka:
Provedení zkoušek na zvířatech:

Provedeny

Další údaje:

nedráždí oči (králík).

12.

Ekologické informace:údaje platí pro účinnou látku beta-cyfluthrin

12.1

Ekotoxicita
LC50, 96 hod., ryby (µg.l-1):

0,068 (pstruh - beta-cyfluthrin)

EC50, 48 hod., dafnie (µg.l-1):

0,29 (beta-cyfluthrin)

IC50, 72 hod., řasy (mg.l ):

>0,01 (beta-cyfluthrin)

-1

12.2

Mobilita

12.3

Persistence a rozložitelnost

12.4

Bioakumulační potenciál

12.5

Další nepříznivé účinky

13. Pokyny pro odstraňování přípravku:
- Coopex dýmovnice -
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Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení uloží na schválené skládce nebezpečných odpadů nebo
se spálí ve schválené spalovně.
Další údaje:
14. Informace pro přepravu: není klasifikován jako nebezpečný
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Není nebezpečný pro
transport

Třída:

Číslice / písmeno:
Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:
Námořní přeprava:
Třída:

Číslo UN:

Typ obalu:

Číslo UN

Typ obalu

IMDG:
Látka znečišťující moře:
Letecká přeprava:
Třída:

.

Technický název:
15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb.).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti: není klasifikován
R věty:
52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S věty
23 Nevdechujte aerosoly.
42 Při postřiku použijte respirátor s protiprachovou vložkou.
35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
.
16. Další informace

- Coopex dýmovnice -
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Seznam R vět citovaných v bodě 2:
26/28 Vysoce toxický při vdechování a při požití.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.

- Coopex dýmovnice -

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 12/04/07
Datum revize:
1.

Rodilon pasta

Strana 1 (celkem 6)

Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce/distributora

1.1 Identifikace přípravku

RODILON PASTA

Další názvy látky:

Baraki Wax, Baraki WB

1.2 Použití přípravku

rodenticid

1.3 Identifikace výrobce / distributor

Výrobce Bayer CropScience S.A.,
16, Rue Jean-Marie Leclair, F-69269 LYON, FRANCIE
1. Distributor – Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Jméno nebo obchodní jméno:

Bayer s.r.o.

Místo podnikání nebo sídlo:

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9

Identifikační číslo:

00565474

Telefon:

266 101 847

Fax:

266 101 856

1.4 Tel. číslo pro mimořádné situace

266101847
+33472852525

Toxikologické informační centrum
2.

224919293

Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: difethialone
Chemický název:

3-[(1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(4´bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1naphthyl]-4-hydroxy-1-benzothi-in-2-one (IUPAC)

Obsah v (%):

0,0025

Číslo CAS:

104653-34-1

Číslo EC (EINECS):

3.

Výstražný symbol
nebezpečnosti:

T+, N

R-věty:

26/27/28, 48/23/24/25, 50/53

Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
Účinná látka difethialone může vyvolat poruchy srážení krve. Příznaky otravy jsou: Krvácení z nosu a
dásní, vykašlávání krve, četné či velké podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev v moči.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:
Možné nesprávné použití látky/přípravku:
Další údaje:

-

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 12/04/07
Datum revize:

4.

Rodilon pasta

Strana 2 (celkem 6)

Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny:
Difethialone má zpožděný toxický účinek – 36-72 hod.
Informace pro lékaře: Antidotem při otravách antikoagulantem difethialon je vitamín K1 (Kanavit) – 1-10
mg i.v. V případě potřeby opakovat, při silném krvácení použít prothrombin komplex.
4.2 Při nadýchání:
Neuvažuje se – jedná se o pevnou látku.
4.3 Při styku s kůží: Důkladně omyjte zasažené místo mýdlem a vodou.
4.4 Při zasažení očí:
Oči ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření.
4.5 Při požití:
Nevyvolávejte zvracení, nic nejezte a nepijte, vypláchněte ústa vodou, zůstaňte v klidu a teple, přivolejte
okamžitě lékařskou pomoc.
4.6 Další údaje:
Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.
5.

Pokyny pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva:
vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje
5.2 Nevhodná hasiva:
Nehaste vodním proudem z požární hadice.
5.3 Zvláštní nebezpečí:
V případě požáru dochází k uvolňování oxidu uhelnatého..
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
Před zásahem si oblečte ochranný oděv a dýchací přístroj.
5.5 Další údaje:
V případě požáru odstraňte kontejnery z místa požáru a ochlazujte je vodou. Zamezte odtékaní hasební
vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Nevdechujte kouř vzniklý při požáru.
6.

Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Před zásahem si oblékněte ochranný pracovní oděv, gumovou obuv a rukavice.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Při porušení obalu smeťte přípravek do odpovídajícího kontejneru a uchovejte na chráněném místě.
6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění:
Opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a čistícím prostředkem.
6.4 Další informace:

-

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle vyhlášky 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 12/04/07
Datum revize:

7.

Rodilon pasta

Strana 3 (celkem 6)

Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:
Po práci si umyjte nezakryté části těla vodou a mýdlem. Zacházení s tímto přípravkem svěřte pouze
osobě, která je dobře informovaná o nebezpečnosti této látky.
7.2 Pokyny pro skladování:
Přípravek skladujte v originálních obalech, v suchých, tmavých a uzamykatelných skladech. Uskladnění i
transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů.
8

Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření:
8.2 Kontrolní parametry: nejsou známy
Číslo CAS

Název

Obsah v %

Nejvyšší přípustná
koncentrace
průměrná

mezní

8.3 Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:
Ochrana očí:
Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana kůže:

Ochranný pracovní oděv

8.4 Další údaje: Během práce nejezte, nekuřte a nepijte. Umyjte si ruce a obličej po skončení práce a před
jídlem.

9.

-

Fyzikální a chemické vlastnosti
skupenství (při 20°C):

Pevné, pastovité

barva:

modrá

zápach (vůně):

Bez pachu

hodnota pH (při 0oC):

Není stanovena, jedná se o pevnou látku.

teplota (rozmezí teplot) tání (0şC):

>200 ºC

teplota (rozmezí teplot) varu (0şC):

neurčena

bod vzplanutí (şC):

415 ºC

hořlavost:

Hořlavá pevná látka

samozápalnost:

Od 359 °C
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meze výbušnosti:
horní mez (% obj.):
dolní mez (% obj.):
oxidační vlastnosti:
tenze par (při °C):
hustota (při20 °C):

1,26 g/cm3

rozpustnost (při °C)
- ve vodě:
- v tucích
(včetně specifikace oleje):

Nerozpustný

rozdělovací koeficient n-oktanol /
voda:
10. Stabilita a reaktivita
podmínky, za nichž je výrobek
stabilní:

běžné skladovací podmínky

podmínky, kterých je nutno se
vyvarovat:

extrémně vysoké teploty, zdroje zapálení

látky a materiály s nimiž se výrobek
nesmí dostat do styku:
nebezpečné rozkladné produkty:

v případě požáru vzniká oxid uhelnatý

další údaje
11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:
(LD50), orálně, potkan (mg.kg-1):

>2500 mg/kg

-1

(LD50), dermálně, potkan (mg.kg ):

>2000 mg/kg

(LD50), inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):
(LD50), inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):
Subchronická – chronická toxicita:
Senzibilizace:

Neprokázána

Karcinogenita:

Neprokázána

Mutagenita:

Neprokázána

Toxicita pro reprodukci:

Neprokázána

Zkušenosti u člověka:

Účinná látka difethialone může vyvolat poruchy srážení krve.
Příznaky otravy jsou: Krvácení z nosu a dásní, vykašlávání krve,
četné či velké podlitiny, náhlé neobvyklé vnitřní bolesti, krev
v moči.

Provedení zkoušek na zvířatech:

byly provedeny

Další údaje:

-
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12. Ekologické informace: difethialone
Akutní toxicita pro vodní organismy:
LC50, 96 hod., ryby

51 µg/l (pstruh)

EC50, 48 hod., dafnie

4,4 µg/l

IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):
Rozložitelnost:

poločas rozpadu 1 hodina ve vodním prostředí v důsledku
působení světla
rozpad hydrolýzou pomalý
pomalý rozpad v půdě

Toxicita pro ostatní prostředí:
Další údaje:
CHSK:
BSK5:
Další údaje:
Zamezte proniknutí do vodních toků.
13. Informace o zneškodňování:
Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Případné zbytky přípravku se spálí ve schválené spalovně.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Prázdné obaly od přípravku se po znehodnocení spálí ve spalovně stejných parametrů jako zbytky
přípravku.
Další údaje:
Obaly jsou vyrobeny z PE.
14. Informace pro přepravu: bez omezení
Pozemní doprava:
ADR/ RID:

Bez omezení

Třída:

Číslice / písmeno:
Číslo UN:

Výstražná tabule:
Poznámka:
Vnitrozemská vodní přeprava:
ADN/ ADNR:

Třída:

Číslo / písmeno:
Kategorie:

Námořní přeprava:
Třída:
IMDG:
Látka znečišťující moře:
-

Číslo UN:
Bez omezení

Typ obalu:

P.E.
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Technický název:
Letecká přeprava:
Číslo UN:

Třída:
ICAO / IATA:

Typ obalu:

P.E.

Bez omezení

Technický název:
Poznámky:
Další údaje:

15. Informace o právních předpisech:
Právní předpisy, které se vztahují na látku / přípravek:
Bezpečnostní list je vypracován dle Zákona 356/2003 Sb. (Vyhláška 231/2004 Sb. a 460/2005 Sb).
Další zákony vztahující se na přípravek: Zákon 120/2002 Sb.
Výstražný symbol nebezpečnosti:
Přípravek není klasifikován.
16. Další informace
Seznam R vět citovaných v bodě2:
26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním,
stykem s kůží a požíváním.
50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu
s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru
přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně
platnou základnu kontraktačních vztahů.

-
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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE
1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku
Název:
SAVO PROFI PASTA NA RUCE
Další názvy látky:
PROFI TEKUTÁ MYCÍ PASTA
1.2 Použití látky / přípravku
Určené nebo doporučené použití látky
(přípravku):
Popis funkce látky nebo přípravku:
1.3 Identifikace výrobce/dovozce
Jméno nebo obchodní jméno výrobce:
Místo podnikání nebo sídlo:
Identifikační číslo :
Telefon/ fax/e-mail

Přípravek se používá k čištění silně znečištěných rukou po práci.
Čistící a mycí prostředek s obsahem povrchově aktivních látek a obraziv.
Bochemie, s.r.o.
Lidická 326, 735 95 Bohumín, ČR
471 50 611
+420 596 091 111/+420 596 012 870/bochemie@bochemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02;
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ
2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Přípravek je směs obsahující vodu, abrazivní látky, aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, pomocné látky
(rozpouštědla, konzervant a barviva, popřípadě také aromatickou přísadu). Přípravek obsahuje zejména následující
látky, popř.látky klasifikované jako nebezpečné :
Název složky
Obsah (%)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace; R-věty
Diethanolamid kyseliny kokosové
8051-30-7
232-483-0
Xi; R36/38
<4
Sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové
25155-30-0
246-680-4
Není nebezpečná
<5
Přírodní uhličitan vápenatý
471-34-1
207-439-9
Není nebezpečný
< 60
3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU
3.1 Celková klasifikace přípravku : Přípravek není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu zák. č. 356/2003 Sb.
3.2 Nebezpečné účinky na zdraví a životní prostředí
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný. Obsažené složky mohou vyvolat lokální podráždění pokožky, popřípadě
oka (zejména u přecitlivělé pokožky a nebo u vnímavějších osob).
3.3 Další možná rizika : Nejsou známa.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny : V případě zdravotních potíží nebo při přetrvání symptomů vždy vyhledat lékaře a poskytnout
informace z tohoto bezpečnostního listu.
4.2 Při nadýchání : Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu
(zabránit fyzické námaze včetně chůze).
4.3 Při styku s kůží : odstranit kontaminovaný oděv, při rozsáhlém náhodném zasažení zasaženou pokožku důkladně
omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
4.4 Při zasažení očí : ihned vymývat min. 10 minut otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka.
4.5 Při požití : vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 0,2 l vody. Nevyvolávat zvracení.
4.6 Další údaje
5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
5.1 Vhodná hasiva : pěnový nebo sněhový HP,vodní pěna, (resp. hasiva dle místa požáru)
5.2 Nevhodná hasiva : nejsou známa,
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5.3 Zvláštní nebezpečí : nejsou uváděna
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Úplný ochranný oděv, ochrana dýchacích cest.
5.5 Další údaje : --6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob : Dodržovat běžné podmínky hygieny práce.
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí : Zamezit nadměrné kontaminaci vody a půdy,
v případě úniku koncentrovaného přípravku do povrchové, spodní nebo odpadní vody zajistit naředění (min. 1:10).
6.3 Doporučené metody čištění a odstranění. uniklý přípravek nechat nasáknout do vhodného nasákavého materiálu
(podle uniklého množství a místa úniku – např. buničina, speciální sorbenty, popř. univerzální sorbenty, uložit do
označené nádoby, popřípadě zajistit dostatečné naředění nadbytkem vody.
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A SKLADOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
7.1 Zacházení
7.1.1. Preventivní opatření pro bezpečné zacházení s látkou/přípravkem : Dodržovat běžné podmínky hygieny
práce, po aplikaci přípravku si umýt ruce vodou a popřípadě aplikovat reparační krém na pokožku. Nejíst, nepít a
nekouřit při práci s přípravkem.
7.1.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí : Uchovávat v těsně uzavřených obalech, zamezit únikům
do okolí.
7.1.3. Specifické požadavky nebo pravidla : Uvedeno v textu bezpečnostního listu a na etiketě přípravku.
7.2 Skladování
7.2.1. Podmínky pro bezpečné skladování : Skladovat v originálních uzavřených obalech, odděleně od potravin a
nápojů. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Teplota skladování : + 5 až +25°C.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU / PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB:
8.1 Expoziční limity
Kontrolní parametry pro přípravek nejsou stanoveny, pro jednotlivé složky přípravku jsou expoziční limity stanoveny
v NV č. 178/2001 Sb., v platném znění, pouze pro uhličitany alkalických kovů (uhličitan vápenatý).
Přípustný expoziční limit PEL
Obsažená látka
Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P
Uhličitany alkalických kovů
5 mg/m3
10 mg/m3
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů pro přípravek nebo jeho složky nejsou stanoveny.
8.2. Omezování expozice
8.2.1. Omezování expozice pracovníků
Po aplikaci přípravku si důkladně umýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem.
Osobní ochranné prostředky
Při běžném užití není nutná.
Ochrana dýchacích cest:
Při běžném užití není nutné.
Ochrana očí:
Přípravek na čištění silně znečištěných rukou
Ochrana rukou:
Pracovní oděv a obuv, zasaženou pokožku po umytí ošetřit reparačním krémem
Ochrana kůže:
8.2.2. Omezování expozice životního prostředí
Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti nadbytečným únikům koncentrovaného
přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace (viz podmínky pro manipulaci dle zák.č. 254/2001 Sb., o vodách).
9. INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Skupenství (při °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH (při 20°C):
Teplota (rozmezí teplot) tání/ varu (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Samozápalnost
Výbušné vlastnosti:

pastovitá konzistence
Bílá až lehce béžová pasta
Podle druhu, popřípadě parfémováno
10 – 10,5
Nestanovena
Nevztahuje se
Nehořlavý
Nevztahuje se
Nevýbušný
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Datum vydání: 21.12.2004

Datum revize: 11.4.2006

Název výrobku:

SAVO PROFI PASTA NA RUCE

Meze výbušnosti: horní/dolní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tenze par (při 20°C):
Hustota (při 20°C):
Rozpustnost (při °C):
ve vodě
v tucích (včetně specifikace oleje):
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování:
Další informace:
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Nestanoveno
Nevykazuje oxidační vlastnosti
Nevztahuje se
1 400 – 1 500 kg/m3
Rozpustný neomezeně
-------

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
10.1 Podmínky, za kterých je přípravek stabilní : Při běžných podmínkách použití a skladování je stabilní (dodržení
rozmezí teplot skladování, zamezení střídání teplot skladování a působení přímého slunečního záření).
10.2 Podmínky, kterým je třeba zamezit : Zvýšená teplota, dlouhodobý vliv přímého slunečního záření.
10.3 Materiály, které nelze použít : silná oxidující činidla, silné minerální kyseliny.
10.4 Nebezpečné rozkladné produkty: Vzhledem ke zředění účinných složek není relevantní (např.oxid uhelnatý,
oxid uhličitý).
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY / PŘÍPRAVKU
11.1 Popis příznaků expozice
Vdechováním - vdechováním může dráždit dýchací ústrojí.
Stykem s kůží – nevztahuje se (možné odmašťování pokožky nebo lokální podráždění pokožky pouze u vnímavějších
jedinců)
Stykem s očima – možné dráždivé účinky na oči, zarudnutí očních víček
Požitím – celková nevolnost, popř. bolesti břicha
11. 2. Nebezpečné účinky pro zdraví
Akutní toxicita: nezjištěna Subchronická - chronická toxicita : Nezjištěna Senzibilizace : Nezjištěna.
Karcinogenita : Nezjištěna Mutagenita : Nezjištěna Toxicita pro reprodukci : Nezjištěna

Další údaje : --

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O LÁTCE / PŘÍPRAVKU
12.1 Akutní toxicita pro vodní organismy a ostatní prostředí : nezjištěna
12.2 Mobilita : Přípravek je rozpustný a tedy mobilní ve vodním prostředí.
12.3 Persistence a rozložitelnost : Složky přípravku jsou rozložitelné v prostředí.
12.4 Bioakumulační potenciál : Nebyl stanoven. Použité tenzidy jsou min.z 90% odbouratelné.
12.5 Další nepříznivé účinky : Toxicita pro ostatní prostředí nebyla zjištěna. Při úniku do prostředí a do kanalizace
dochází naředěním a působením tohoto výrobku k postupnému snižování závadnosti pro vodní prostředí.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU
13.1. Možná nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku
Dle Katalogu odpadů se nejedná o nebezpečný odpad. Při manipulaci zajistit prostor manipulace a shromažďování
odpadů proti únikům odpadu do prostředí.
13.2. Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu
Doporučený způsob odstranění : přípravek aplikovat v souladu s návodem, popř. spláchnout s velkým přebytkem vody
do kanalizace. Větší množství přípravku předat k odstranění specializované firmě s oprávněním k této činnosti,
popřípadě v rámci sběru nebezpečných odpadů v obcích. Znečištěný obal předat k recyklaci, popř. k odstranění v rámci
sběru odpadů podobných komunálním odpadům z obcí.
13.3. Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění .

BEZPEČNOSTNÍ LIST
(dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.)
Datum vydání: 21.12.2004

Datum revize: 11.4.2006

Název výrobku:

SAVO PROFI PASTA NA RUCE
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Jestliže se tento přípravek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle
vyhlášky č. 381/2001Sb. v platném znění. Návrh zařazení odpadu : Podskupina 20 01 Složky z odděleného sběru –
odpad 200130 Detergenty neuvedené pod číslem 200129 (bez nebezpečných vlastností) nebo
odpad 200199 Další frakce jinak blíže neurčené
popřípadě odpad 200301
Směsný komunální odpad
Návrh zařazení obalového odpadu : 15 01 02
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

Plastové obaly

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU LÁTKY / PŘÍPRAVKU
Nevztahuje se – přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů pro přepravu nebezpečného zboží.
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
15.1. Informace uvedené na obalu (ve smyslu z.č. 356/2003 Sb. a Vyhlášky č. 232/2004 Sb.):
Nevztahuje se – přípravek není klasifikován jako nebezpečný.
Údaje požadované Nařízením EU č. 648/2004 o detergentech.
15.2. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni ČR :
Legislativa regulující jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a podmínky hygieny práce.
15.3. Speciální ustanovení a právní předpisy na úrovni EU : Nařízením EU č. 648/2004 o detergentech
16. DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍCH SE K LÁTCE / PŘÍPRAVKU
16.1. Seznam R-vět použitých v bezpečnostním listu:
R 36/38 Dráždí oči a kůži
16.2. Pokyny pro školení:
Pracovníci nakládající s přípravkem musí být poučeni o rizicích při manipulaci a o požadavcích na ochranu zdraví a
ochranu životního prostředí (příslušná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním znění, např. §132 a následující).
16.3. Doporučená omezení použití :
Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky
použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění
místním podmínkám, zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a
nemohou být považovány za technické informace o výrobku.
16.4. Bezpečnostní list byl zpracován :
BOCHEMIE s.r.o. Lidická 326, 735 95 Bohumín Tel./Fax : 596 091 111 / 596 012 870 bochemie@bochemie.cz
Další informace o výrobku jsou uloženy v Bochemii s.r.o., popřípadě jsou uváděny na www stránkách Bochemie s.r.o.
16.5. Zdroje nejdůležitějších údajů :
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy, především zákona č. 356/2003 Sb.
vč. prováděcích předpisů. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě informací poskytnutých dodavateli
jednotlivých složek přípravku a na základě bezpečnostního listu vypracovaného v souladu s požadavky dříve platné
legislativy (zákon č. 157/98 Sb., vyhl. č.27/99 Sb.).
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
16.6. Změny při revizi bezpečnostního listu : revize č. 1 ze dne 11.4.2006 zahrnuje požadavky nařízení ES č.
648/2004 o detergentech (změna bodů 2,15,16), formální úpravy BL.

BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání české verze:
Podle anglického firemního originálu:
1.
2.

První revize bezpečnostního listu provedena 8/1/2002 dle platných právních předpisů.
Druhá revize dle nových právních předpisů provedena dne 15/6/2004

Název výrobku:
1.

4. 5. 1999
č. 005 z 15.2.1999
(Verze 3)

ULTIMATE FOG

IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE / PRVNÍHO DISTRIBUTORA/
Obchodní název výrobku:

ULTIMATE FOG

Biocidní přípravek podle zákona 120/2002 pouze pro profesionální použití.
Organofosfátový insekticid.
Roztok pro tepelné zmlžování (zadýmování), obsahující
pirimiphos-methyl.
Kód formulace:
Jméno a sídlo dovozce / výrobce:

TCF 200/A
TransChem s.r.o.
Pod Strašnickou vinicí 12, 100 00 Praha 10
Telefon: 274770063, 602 219959, 326 904 781
Fax:
274783078

Jméno a sídlo zahraničního výrobce: TransChem Professional B.V.
Prof. J. M. Bavincklaam 7
1183 AT Amstelveen
Holandsko
Tel: 0031-20-3013600
Fax: 0031-20-3013636
Číslo registrace u Obchodní komory Amsterdam:

33288055

Telefonní číslo pro případ nezbytnosti: Toxikologické informační centrum
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 12/ 08 Praha 2
Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402,2 2491 4575
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz
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2.

INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU
Nebezpečné komponenty
ES číslo
Indexové číslo
CAS č.
Obsah % váhová
Obsah g/l
Symbol
R-věty
Chemický název

3.

:
:
:
:
:
:
:
:

pirimiphos-methyl
0249-528-5: pirimiphos-methyl
015-134-00-5
029232-93-7
: 100
Xn
R22
0-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-0,0
-dimethyl-fosforothioát

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU
Symbol nebezpečnosti:
Klasifikace přípravku:

Dráždivý
Nebezpečný pro životní prostředí

Xi
N

Dráždivý pro kůži a oči.
Ohrožuje zdraví při vdechování, styku s kůží a při požití.
Inhibitor cholinesterázy.
Nepoužívat v případě, že lékařské doporučení stanoví nepracovat s těmito látkami.
Škodlivý pro ryby a vodní organismy.
Škodlivý pro včely.
Spalitelná látka.
4.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Držte pacienta striktně v klidu, dokud nenásleduje zlepšení efektu inhibice cholinesterázy.
Ošetření v případě:
Vdechování:

Přemístit pacienta ze zasaženého prostoru, udržovat ho v teple a klidu.
Preventivně upozornit lékaře.

Požití:

Každý, kdo látku požil, musí být neprodleně dopraven k lékaři.
Nevyvolávejte zvracení.
Výpach žaludku může být účinný, pokud se provede do 4 hodin po
požití. Pokud se ukáže nezbytným výplach žaludku nebo dávení,
podstatné je zamezit vdechnutí obsahu žaludku.
Ukažte lékaři obal, etiketu nebo tento bezpečnostní list.
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Kontakt s kůží:

Kontakt s očima:

5.

Okamžitě odstranit veškerý kontaminovaný oděv.
Omývat zasaženou oblast nejdříve velkým množstvím vody, následně
mýdlem a vodou, aby se omezil na minimum kontakt s kůží.
Kontaminovaný oděv musí být důkladně vyprán před dalším použitím.
Okamžitě vyplachovat oko /oči/ velkým množstvím roztoku pro výplach
očí nebo čisté vody po dobu nejméně 10 minut, přičemž držet oční
víčka roztažená. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Spalitelná kapalina.
Chlaďte kontejnery /obaly/ vystavené požáru kropením vodou.
Expozice ohni může vést k tvorbě toxických plynů.
Hasební prostředky: Malé požáry lze hasit pěnou, kysličníkem uhličitým, suchým hasicím
práškem nebo halonovým hasicím přístrojem.
Pro rozsáhlé požáry užijte pěnu nebo vodní mlhu.
Nepoužívejte vodní trysku.
Jímejte proud hasební vody použitím pytlů s pískem nebo vytvořením bariér
ze zeminy.
Ochranné prostředky: Samostatný dýchací přístroj a vhodný ochranný oděv.

6.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU
Při odstraňování většího úniku zabezpečte vhodné osobní ochranné prostředky včetně obličejové
masky, zajišťující ochranu proti organickým parám, ochranu očí, chemicky odolné rukavice, boty a
kombinézy.
Uniklou látku absorbujte pískem nebo jiným vhodným materiálem. Opatrně přemístěte do sudů pro
odpad nebo plastových pytlů k tomu určených.
Opatření musí být v souladu s předpisy (Zákon 185/2001, Vyhláška 383/2001 MŽP).
Zasaženou plochu omývejte vodou, nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do toků
povrchové vody, rybníků nebo odvodňovacích kanálů.
O znečištění vodních cest nebo veřejného prostranství musí být neprodleně uvědoměny příslušné
správní orgány (odbor ŽP OÚ).

7.

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKEM A JEHO SKLADOVÁNÍM
ZACHÁZENÍ
Vždy před zacházením s přípravkem pozorně přečtěte etiketu.
Vyvarujte se kontaktu s kůží, očima nebo ústy.
Nevdechujte aerosol.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte nebo nekuřte.
Vždy si umyjte ruce před jídlem, pitím nebo kouřením.
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte v pevně uzavřených původních obalech v suchých a uzavřených skladových prostorách.
Udržujte z dosahu dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Chraňte před teplem a zdroji vznícení.
Chraňte před mrazem, avšak neskladujte v přímém kontaktu s tepelnými zdroji.
SKLADOVACÍ LHŮTA
Při skladování v původních neotevřených obalech při pokojové teplotě je přípravek fyzikálně a
chemicky stálý po dobu minimálně dvou let.
7. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB
OSOBNÍ OCHRANA
Ochranný oděv s protiprašnou impregnací, ochranný obličejový štít s čepcem, respirátor RU-20,
gumové rukavice a boty.
Před použitím přípravku přečtěte pečlivě etiketu.
LIMITY PRACOVNÍ EXPOZICE
(norma pro kontakt s přípravkem při práci) - doporučená hodnota:
Nebezpečná komponenta
LTEL (ppm/)
8 hod TWA (mg/m3)
STEL (ppm)
STEL (mg/m3)
Čas (min)
Definice

:
:
:
:
:
:
:

pirimiphos-methyl
3,0
TCIV Sk

Nelze aplikovat pro polní použití.
9.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Skupenství, forma
Barva
Zápach
Bod varu /°C/
Bod tání /°C/
Bod vzplanutí /°C/
Minimální zápalná teplota /°C/
Minimální zápalná energie /mJ/
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
Rozpustnost /voda/
pH hodnota
Tlak par /mm Hg/
Rozdělovací koeficient
Hustota / g/ml /

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

pohyblivá kapalina
bleděhnědá
parafinický
není stanoven
minimálně 70
není stanovena
není stanovena
žádné
žádné
nemísitelný
není stanovena
0,815 až 0,845 při 20°C
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10.

INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ
Chemicky a fyzikálně stálý do teploty 55°C. Není silně reaktivní.
Rozkladné produkty:

11.

Spalováním a expozicí vysokým teplotám mohou vznikat toxické a
dráždivé výpary.

INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Rizika pro zdraví byla vyhodnocena na bázi informací dostupných pro tento a podobné
přípravky:
Požití:
Vdechování:

Kontakt s kůží:
Kontakt s očima:
12.

Nízká orální toxicita.
Orální LD50 (potkana): více než 8 ml/kg.
Použije-li se v souladu s instrukcemi etikety, je nepravděpodobné, že
by přípravek vyvolal škodlivé účinky.
Mlha má anestetické účinky, a je-li vdechována ve velkých
koncentracích nebo v prodloužené době, může způsobit bolest hlavy,
únavu, závrať a ztrátu koordinace.
Lehce dráždivý pro kůži králíka.
Dermální LD50 (králík): více než 8000 mg/kg.
Nepravděpodobně působí senzibilaci kůže osob.
Lehce dráždí oči.

EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Toto ekologické hodnocení je kalkulováno z dostupných dat pro komponenty formulace.
Toxicita
Škodlivý pro ryby a vodní organismy.
Hodnoty lze získat pouze přepočtem, experimentální hodnoty nejsou známy.

13.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Produkt ani prázdné obaly nesmí zamořit odvodňovací kanály, povrchové vodní toky, rybníky
nebo příkopy.
S nežádoucím přípravkem musí být nakládáno bezpečně, spálením při vysoké teplotě na
schválené lokalitě.
Jednotlivé prázdné obaly musí být dobře vyprázděny, aby byly minimalizovány zbytky a potom
spáleny.
Prázdné obaly nesmí být znovu užity k jiným účelům
S nežádoucím přípravkem nebo prázdnými obaly musí být nakládáno v souladu se zákonem
o odpadech 185/2001 a v souladu s informací návodu etikety a dále pak s Vyhláškou MŽP
383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.
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14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Silnice / Železnice:
Název:

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ,J.N.
UN číslo:
Třída:
Klasifikační kód:
Obalová skupina:
Bezpečnostní značka:
Identifikační číslo nebezpečnosti:

3082
9
M6
III
9
90

Letecky:

ICAO / IATA třída
primárně:

neklasifikováno

Námořní:
IMDG třída, primárně:

9 ROZMANITÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
/MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES/

Klasifikace:

LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE /MARINE POLLUTANT/

Nákladový název:

ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NEBEZPEČNÁ LÁTKA, N.O.S.
/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, N.O.S./
Obsahuje substituované benzenové uhlovodíky, alifatické
petrolejové frakce a pirimiphos-methyl 10%/.
UN 3082 LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE
/MARINE POLLUTANT/

15.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Uživatelé jsou zodpovědní za zacházení s přípravky v souladu s odpovídajícími českými
právními předpisy (Zákon 356/2003 Sb. v platném znění a prováděcí právní
předpisy,vyhl.460/2005 Sb).
S-věty (bezpečnostní označení) byly přiděleny společností TransChem Professional.

Klasifikace a označení podle Zákona 356/03 Sb.
Klasifikace:
Symbol nebezpečí:

DRÁŽDIVÝ, NEBEZPEČNÝ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Xi, N
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R věty:
(Klasifikace nebezpečí)

R 36/38
R 51

Dráždí oči a kůži.
Toxický pro vodní organizmy.

Klasifikace Xi podle konvenční výpočtové metody vyhlášky 232/ 04 str. 4880 tab. I.
Zařazení N: přesto, že zařazení účinné látky v příloze 1 vyhlášky 232/2004 sb.
nebezpečnost pro životní prostředí nezmiňuje, reálné nebezpečí škodlivosti přípravku pro
vodní organismy existuje. Věta R51 přidělena jako přísnější, nejsou-li známy
experimentální hodnoty.
S věty:
(Bezpečnostní označení)
S2
S 13
S 20/21
S 24
S 26

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Zamezte styku s kůží.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím
vody a poté vodou a mýdlem
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 49
Uchovávejte pouze v původní obalu.
S 7/47
Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě
nepřesahující +5 až 30°C.
S 60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny
Jako nebezpečný odpad.
S 62
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení
16.

DALŠÍ INFORMACE
Originální bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s Direktivou 91/155/EEC.

Širokopásmový, kontaktní a fumigační insekticid určený pouze k aplikaci
při tepelném zadýmování mlhou.
ULTIMATE FOG je přípravkem TRANSCHEM PROFESSIONAL B.V. ,Holandsko
ULTIMATE je registrovaná ochranná
Holandsko.

známka TRANSCHEM PROFESSIONAL B.V.,

Bezpečnostní list Ultimate Fog: str. 7 z 8

Znění české verze odpovídá Vyhlášce MPO 231/2004 a je v souladu s vyhláškou MPO
232/2004 a přílohami.
Vyžadujete-li další informace, obraťte se, prosím, na TransChem s.r.o.

Čtěte návod před nabytím nebo užitím přípravku.
Řiďte se všemi pokyny pro bezpečné užití pesticidů.
Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučená užití přípravku, kdy musí být
dbán dostupných návodů.
GLOSÁŘ
TCIV
Sk

:
:

TransChem interní hodnota.
Může být absorbován kůží.
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BEZPEČNOSTNÍ LIST
Datum vydání české verze:
Podle anglického firemního originálu
1.
2.

První revize bezpečnostního listu provedena 8/1/2002 dle platných právních předpisů.
Druhá revize dle nových právních předpisů provedena dne 15/6/2004

ULTIMATE

Název výrobku:
1.

5. 5. 1999
č. 006 z 15.2.1999 (Verze 3)

SUPER

IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCEÚPRVNÍHO DISTRIBUTORA/
Obchodní název přípravku:

ULTIMATE SUPER

Biocidní přípravek podle zákona 120/2002 pouze pro profesionální použití.
Smíšený organofosfátový a syntetický pyrethroidový insekticid.
Emulzní koncentrát obsahující pirimiphosmethyl a cypermethrin.
Kód formulace:

TCF 201/A

Jméno a sídlo dovozce / výrobce:

TransChem s.r.o.
Pod Strašnickou vinicí 12/221 100 00 Praha 10
Telefony:
274770063, 602 219959, 326 904 781
Fax:
274783078

Jméno sídlo zahraničního výrobce: TransChem Professional B.V.
Prof. J. M. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
Holandsko
Tel: 0031-20-3013600
Fax: 0031-20-3013636
Číslo registrace u Obchodní komory Amsterdam:
Telefonní číslo pro případ nezbytnosti:

33288055

Toxikologické informační centrum
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402,
2 2491 4575
e-mail:
tis@mbox.cesnet.cz
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2.

INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU
Nebezpečné komponenty:
ES číslo:
Indexové číslo:
CAS č.
Obsah % váhová
Obsah g/l
Symbol
R-věty
Chemický název

3.

:
:
:
:
:
:

0249-528-5:
0257-842-9:
015-134-00-5:

pirimiphos-methyl
cypermethrin
pirimiphos-methyl

pirimiphos-methyl
029232-93-7
210
Xn
R22
0-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-0,0dimethyl-fosfothioát

cypermethrin
052315-07-8
40
Xn, N
R20, R22, R43, R50
R-S-alphacyano-3-phenoxybenzyl-(1RS,3RS;
1RS,3SR)-(2,2dichlorvinyl)
-2,2dimethyl cyclopropane-carboxylate

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU
Symbol nebezpečnosti
Klasifikace přípravku: Dráždivý
Hořlavý
Nebezpečný pro životní prostředí

Xi
N

Hořlavá kapalina.
Dráždivý pro kůži a oči.
Může způsobit svědění nebo znecitlivění (paraesthesia) v zasažených oblastech kůže.
Ohrožuje zdraví při požití, při nadýchání a styku s pokožkou.
Inhibitor cholinesterázy.
Nepoužívat v případě, že lékařské doporučení stanoví nepracovat s těmito látkami.
Toxický pro ryby a vodní organismy.
4.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Držte pacienta striktně v klidu, dokud nenastane zlepšení efektu inhibice cholinesterázy.
Ošetření v případě:
Vdechování:
Požití:

Přemístit pacienta ze zasaženého prostoru, udržovat ho v teple a klidu.
Preventivně upozornit lékaře.
Nevyvolávejte zvracení.
Každý, kdo látku požil, musí být neprodleně dopraven k lékaři.
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Výplach žaludku může být účinný, pokud se provede do 4 hodin po
požití. Pokud se ukáže nezbytným výplach žaludku nebo dávení,
podstatné je zamezit vdechnutí obsahu žaludku.
Ukažte lékaři obal, etiketu nebo tento Bezpečnostní list.
Kontakt s kůží:

Okamžitě odstranit veškerý kontaminovaný oděv.
Omývat zasaženou oblast nejdříve velkým množstvím vody, následně
mýdlem a vodou, aby se omezil na minimum kontakt s kůží.
Kontaminovaný oděv musí být důkladně vyprán před dalším použitím.

Kontakt s očima:

Okamžitě vyplachovat oko /oči/ velkým množstvím roztoku pro výplach
očí nebo čisté vody po dobu nejméně 10 minut, přičemž držet oční
víčka roztažená. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Výplach žaludku může být účinný, pokud se provede do 4 hodin po požití. Pokud se ukáže
nezbytným výplach žaludku nebo dávení, podstatné je zamezit vdechnutí obsahu žaludku.
5.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Hořlavá kapalina.
Chlaďte kontejnery (obaly) vystavené požáru kropením vodou.
Expozice ohni může vést k tvorbě toxických plynů.

6.

Hasební prostředky:

Malé požáry lze hasit pěnou, kysličníkem uhličitým, suchým
hasicím práškem nebo halonovým hasicím přístrojem.
Pro rozsáhlé požáry užijte pěnu nebo vodní mlhu.
Neužívejte vodní trysku. Jímejte proud hasební vody použitím
pytlů s pískem nebo vytvořením bariér ze zeminy.

Ochranné prostředky:

Samostatný dýchací přístroj a vhodný ochranný oděv.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU
Při odstraňování většího úniku zabezpečte vhodné osobní ochranné prostředky včetně
obličejové masky, zajišťující ochranu proti organickým parám, ochranu očí, chemicky odolné
rukavice, boty a kombinézy.
Uniklou látku adsorbujte pískem nebo jiným hodným materiálem. Opatrně přemístěte do sudů
pro odpad nebo plastových pytlů k tomu určených.
Opatření musí být v souladu s předpisy (Zákon 185/2001, Vyhláška 383/2001MŽP).
Zasaženou plochu omývejte vodou, nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do vodních
toků, rybníků a odvodňovacích kanálů.
O znečištění vodních cest nebo veřejného prostranství musí být neprodleně uvědoměny
příslušné správní orgány (odbor ŽP OÚ).
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7.

POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKEM A JEHO SKLADOVÁNÍM
ZACHÁZENÍ
Vždy před zacházením s přípravkem pozorně přečtěte etiketu.
Vyvarujte se kontaktu s kůží, očima nebo ústy.
Nevdechujte postřik.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte nebo nekuřte.
Vždy si umyjte ruce před jídlem, pitím nebo kouřením.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v pevně uzavřených průvodních obalech v suchých a uzavřených skladových
prostorách.
Udržujte z dosahu dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Chraňte před teplem a zdroji vznícení.
Chraňte před mrazem, avšak neskladujte v přímém kontaktu s tepelnými zdroji.
SKLADOVACÍ LHŮTA
Při skladování v původních neotevřených obalech při pokojové teplotě je přípravek fyzikálně a
chemicky stálý po dobu minimálně dvou let.

8.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB)
OSOBNÍ OCHRANA
Ochranný oděv s protiprašnou impregnací, ochranný obličejový štít s čepcem, respirátor RU-20,
gumové rukavice a boty.
Před použitím přípravku přečtěte pečlivě etiketu.
LIMITY PRACOVNÍ EXPOZICE
(norma pro kontakt s přípravkem při práci) - doporučená hodnota
Nebezpečná komponenta
LTEL (ppm)
8 hod TWA (mg/m3)
STEL (ppm)
STEL (mg/m3)
Čas (min)
Definice

:
:
:
:
:
:
:

pirimiphos-methyl
3,0
TCIV Sk

cypermethrin
0,5
TCIV

Nelze aplikovat pro polní použití.
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9.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Skupenství
Barva
Zápach
Bod varu /°C/
Bod tání /°C/
Bod vzplanutí /°C/
Minimální zápalná teplota /°C/
Minimální zápalná energie /mJ/
Výbušné vlastnosti
Třída hořlavých prachů
Rozpustnost /voda/
pH hodnota
Tlak par / mm Hg /
Rozdělovací koeficient
Hustota / g/ml /

10.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

pohyblivá kapalina
žlutohnědá
aromatický
není stanoven
minimálně 38°C
není stanovena
není stanovena
žádné
není aplikovatelná
mísitelný ve všech poměrech
není stanovena
0,935 až 0,965 při 20°C

INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ
Chemicky a fyzikálně stálý do teploty 55°C, je-li zabezpečen před zdroji vznícení.
Není silně reaktivní.
Rozkladné produkty: Spalováním a expozicí vysokým teplotám mohou vznikat toxické
a dráždivé výpary.

11.

INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Rizika pro zdraví byla vyhodnocena na bázi informací dostupných pro tento a podobné
přípravky.
Požití:
Vdechování:
Kontakt s kůží:
Kontakt s očima:

12.

Nízká orální toxicita.
Orální LD50 pro potkana více než 2000 mg/kg.
Rozprášená mlha může způsobit podráždění dýchacího traktu.
Použije-li se v souladu s instrukcemi etikety, je nepravděpodobné, že
by přípravek vyvolal škodlivé účinky.
Dráždí kůži králíka.
Dermální LD50 pro králíka: více než 4000 mg/kg.
Nepravděpodobně způsobí senzibilaci kůže.
Lehce dráždivý na oko králíka.

EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Toto ekologické hodnocení vychází z dostupných dat pro komponenty formulace.
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Toxicita:
Toxický pro ryby a vodní organismy. Experimentální hodnoty pro přípravek nejsou známy,
pouze hodnoty získané přepočtem. Cypermethrin je látka s vysokými stupněm toxicity.
13.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Produkt ani prázdné obaly nesmějí zamořit odvodňovací kanály, povrchové vodní toky, rybníky
nebo příkopy. S nežádoucím přípravkem musí být nakládáno bezpečně, spálením při vysoké
teplotě na schválené lokalitě. Jednotlivé prázdné obaly by měly být dobře vypláchnuty vodou a
potom spáleny. Užijte výplachovou vodu při ředění pro postřik. Prázdné obaly nesmí být znovu
užity k jiným účelům. S nežádoucím přípravkem nebo prázdnými obaly musí být nakládáno
v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 a v souladu s informací návodu etikety a dále pak
s Vyhláškou MŽP 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

14.

INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Silnice/železnice:
Název:

UN číslo
Třída:
UN obalová skupina
Klasifikační kód
Bezpečnostní značka
Identifikační číslo nebezpečnosti

:
:
:
:
:
:

LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ

1993
3
III
F1
3
33

Letecky:
ICAO / IATA třída, primárně:
Popis :

3 HOŘLAVÁ KAPALINA /FLAMMABLE LIQUID/
HOŘLAVÁ KAPALINA N.O.S.
(Obsahuje substituované benzenové uhlovodíky,
pirimiphos-methyl, 21% a cypermethrin 4%).
UN 1993

Námořní:
IMDG třída, primárně:

3. 3 HOŘLAVÁ KAPALINA

Klasifikace
:
Nákladový název :

LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE /MARINE POLLUTANT/
HOŘLAVÁ KAPALINA N.O.S.
/FLAMMABLE LIQUID N.O.S./
(Obsahuje substituované benzenové uhlovodíky - cca
65% pirimiphos-methyl - 21% a cypermethrin 4%/
UN 1993 LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE
/MARINE POLLUTANT
Popis:
Látka hořlavá kapalná
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15.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Uživatelé jsou zodpovědni za zacházení s přípravky v souladu s odpovídajícími českými
právními předpisy (Zákon 356/2003 Sb. v platném znění a prováděcí právní předpisy).
,vyhl.460/2005 Sb
S-věty (bezpečnostní označení) byly přiděleny společností TransChem Professional.

Klasifikace a označení podle Zákona 356/03 Sb.:
Klasifikace:
Symbol nebezpečí:

R věty:
(Klasifikace nebezpečí)

DRÁŽDIVÝ, HOŘLAVÝ, NEBEZPEČNÝ PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Xi, N

R 10
R 36/38
R 43
R 51/53

Hořlavý
Dráždí oči a kůži.
Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží.
Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Klasifikace Xi podle konvenční výpočtové metody vyhlášky 232/ 04 str. 4880 tab. I.
Zařazení N: 232/04, strana 4895 , Tab. I.

S-věty:
(bezpečnostní označení)

S 2
S 13
S 20/21
S 24
S 25
S 26

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Zamezte styku s kůží.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě
nepřesahující 30 °C.
S 49
Uchovávejte pouze v původním obalu.
S 60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny
jako nebezpečný odpad.
S 62
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
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16.

DALŠÍ INFORMACE
Tento bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s Direktivou 91/155/EEC.
Širokospektrý, kontaktní, fumigační a požerový insekticidní koncentrát.
ULTIMATE SUPER je přípravkem TRANSCHEM PROFESSIONAL, B.V., Holandsko
ULTIMATE je registrovaná ochranná známka TRANSCHEM PROFESSIONAL B.V.,
Holandsko
Znění české verze odpovídá Vyhlášce MPO 231/2004 a je v souladu s vyhláškou MPO 232/2004 a
přílohami.
Vyžadujete-li další informace, obraťte se, prosím, na TransChem s.r.o.
Čtěte návod před nabytím nebo užitím přípravku.
Řiďte se všemi pokyny pro bezpečné užití pesticidů.
Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučená užití přípravku, kdy musí být dbáno
dostupných návodů.
GLOSÁŘ
TCIV
Sk

:
:

TransChem interní hodnota.
Může být absorbován kůží.
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BEZPEČNOSTNÍ
Datum vydání české verze:
Podle anglického firemního originálu:
1.
2.

5.5.1999
č. 029 z
(Verze 4) z 30/10/02

První revize bezpečnostního listu provedena 8/1/2002 dle platných právních předpisů.
Druhá revize dle nových právních předpisů provedena dne 15/6/2004.

Název výrobku:
1.

LIST

ULTIMATE SUPER SG

IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE / DOVOZCE/PRVNÍHO DISTRIBUTORA/
Obchodní název přípravku:

ULTIMATE SUPER SG (Smoke Generator)

Biocidní přípravek podle zákona 120/2002
určený pouze pro profesionální použití DDD stanicemi.
Smíšený organofosfátový / pyrethroidový insekticid.
Generátor dýmu/vykuřovací jednotka.
Kód formulace:

TCF 256/A

Jméno a sídlo dovozce/výrobce:

TransChem s.r.o.

Pod Strašnickou vinicí 12/221, 100 00 Praha 10
Telefon: 274770063, 602 21 99 59, 326 904 781
Fax:
274783078
Jméno a sídlo zahraničního výrobce: TransChem Professional B.V.
Prof. J. H. Bavincklaan
1183 AT Amstelveen
Holandsko
Tel: 0031-20-3013600
Fax: 0031-3013636
Číslo registrace u Obchodní komory Amsterdam:
Telefonní číslo pro případ nezbytnosti:

33288055

Toxikologické informační centrum
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 224919293, 22491 5402, 22491 4575
e-mail: tis@mbox.cesnet.cz
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2.

INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU
Nebezpečné komponenty:
ES číslo:

0249-528-5:
0257-842-9:
223-289-7:

Indexové číslo:

015-134-00-5: pirimiphos-methyl
017-004-00-3: chlorečnan draselný
pirimiphos
methyl

3.

pirimiphos-methyl
cypermethrin
chlorečnan draselný

cypermethrin

chlorečnan
draselný

CAS č.
Obsah % váhová:
Obsah g/l:
Symbol:
R-věty:

: 029232-93-7
: 7.13
: Xn
: R22

052315-07-8
1.31
T,N
R22/R23/R43,R50

003811-04-9
14.70
O, Xn
R9/R20/R22

Chemický název:

: 0-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4yl)-0,0-dimethylfosfothioát

R,S-alphacyano-3-phenoxybenzyl-(1RS,
3RS;1RS,3SR)-(2,2
dichlorvinyl)-2,2
dimethylcyclopropane-carboxylate

chlorečnan
draselný

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU

Symbol nebezpečnosti

Klasifikace přípravku: Vysoce hořlavý
Dráždivý (senzibilující)
Nebezpečný pro životní prostředí

F
Xi
N

Vysoce hořlavá látka, vydávající hustý bílý dým.
Inhibitor cholinesterázy.
Nepoužívat v případě, že lékařské doporučení stanoví nepracovat s těmito látkami.
Lehce dráždivý pro kůži a oči.
Může způsobit svědění nebo znecitlivění /paraesthesia/ v zasažených oblastech kůže.
Toxický pro ryby a vodní organizmy.
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4.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Držte pacienta striktně v klidu, dokud nenásleduje zlepšení efektu inhibice cholinesterázy.
Ošetření v případě:
Vdechování:
Požití:

5.

Přemístit pacienta ze zasaženého prostoru, udržovat ho v teple a klidu.
Preventivně upozornit lékaře.
Nevyvolávejte zvracení.
Každý, kdo požil látku, musí být neprodleně dopraven k lékaři.
Ukažte lékaři obal, etiketu nebo tento Bezpečnostní list.

Kontakt s kůží:

Ihned svlékněte veškerý kontaminovaný oděv.
Omyjte postižené místo nejprve velkým množstvím vody, následně
mýdlem a vodou, aby se omezil na minimum kontakt s kůží.
Kontaminovaný oděv musí být důkladně vyprán před dalším použitím.

Kontakt s očima:

Okamžitě vyplachovat oko /oči/ velkým množstvím roztoku pro výplach
očí nebo čisté vody po dobu nejméně 10 minut, přičemž držte oční
víčka roztažená.
Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Vysoce hořlavá látka, která se snadno zapálí.
Obsahuje oxidační činidlo a může napomáhat hoření.
Chlaďte kontejnery /obaly/ vystavené požáru kropením vodou.
Expozice ohni může vést k tvorbě toxických plynů.
Hasební prostředky: Malé požáry lze hasit pěnou, kysličníkem uhličitým, suchým hasicím
práškem nebo halonovým hasicím přístrojem.
Pro rozsáhlé požáry užijte pěnu nebo vodní mlhu.
Nepoužívejte vodní trysku.
Jímejte proud hasební vody použitím pytlů s pískem nebo vytvořením
bariér ze zeminy.
Ochranné prostředky: Samostatný dýchací přístroj a vhodný ochranný oděv.

6.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU PŘÍPRAVKU
Při odstraňování většího úniku zabezpečte vhodné osobní ochranné prostředky včetně obličejové
masky, zajišťující ochranu proti organickým parám a vdechovatelnému prachu, chemicky odolné
rukavice, boty a kombinézy. Odstraňte možné zdroje vznícení, je-li uniklá látka volně a v suchém
stavu.
Uniklou látku opatrně zameťte a přemístěte do sudů pro odpad nebo plastových pytlů k tomu
určených; vyvarujte se tvorby prachu.
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Zasaženou plochu omývejte vodou, nutno dbát, aby se oplachová voda nedostala do toků
povrchové vody, rybníků nebo odvodňovacích kanálů.
O velkém znečištění vodních cest nebo veřejného prostranství musí být neprodleně uvědoměny
příslušné správní orgány (odbor ŽP OÚ). Opatření musí být v souladu s předpisy (Zákon č.
185/2001 Sb., Vyhláška 383/2001 MŽP).
7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKEM A JEHO SKLADOVÁNÍM
ZACHÁZENÍ
Vždy před zacházením s přípravkem pozorně přečtěte etiketu.
Vyvarujte se kontaktu s kůží, očima nebo ústy.
Nevdechujte kouř.
Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v pevně uzavřených původních obalech v chladných, suchých a uzavřených prostorách.
Udržujte z dosahu dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Chraňte před teplem a zdroji vznícení.
SKLADOVACÍ LHŮTA
Při skladování v původních neotevřených obalech při pokojové teplotě je přípravek fyzikálně a
chemicky stálý po dobu minimálně dvou let.
8.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE A OCHRANA OSOB
OSOBNÍ OCHRANA
Ochranný pracovní oděv, ochranný obličejový štítek, respirátor RU20 s chemickou A vložkou,
gumové rukavice a boty.
Před použitím přípravku přečtěte pečlivě etiketu.
LIMITY PRACOVNÍ EXPOZICE
(norma pro kontakt s přípravkem při práci) - doporučené hodnoty:
Nebezpečná komponenta :
LTEL (ppm)
:
8 hod TWA ( mg/m3)
:
STEL (ppm)
:
STEL (mg/m3)
:
Čas (min)
:
Definice
:

pirimiphos-methyl
3,0
ComIV Sk

cypermethrin
0,5
ComIV

Nelze aplikovat pro polní použití.
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9.

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Forma, skupenství
Barva
Zápach
Bod varu /°C/
Bod tání /°C/
Bod vzplanutí /°C/

:
:
:
:
:
:

Minimální zápalná teplota /°C/
Minimální zápalná energie /mJ/
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti

:
:
:
:

Třída hořlavých prachů

:

Rozpustnost /voda/
pH hodnota
Tlak par (mmHg)
Rozdělovací koeficient
Měrná sypná hmotnost (g/100ml)

:
:
:
:
:

minigranule
bělavá až šedobílá
lehce aromatický
není aplikovatelný
není stanoven
není aplikovatelný (pozn.: vztahuje se na
hořlavé kapaliny)
350 – 400
500
žádné
obsahuje oxidační činidlo, může
napomáhat hoření
A - při částicích prachu < 53 um
(normálně lisované granule)
nerozpustný
není aplikovatelná
není stanoven
není aplikovatelná
60 až 70

10. INFORMACE O STABILITĚ A REAKTIVITĚ
Viz předchozí data o zápalnosti, oxidačních vlastnostech a hořlavosti.
Rozkladné produkty: Hořením nebo expozicí teplu se uvolňují toxické a dráždivé
výpary.
11. INFORMACE O TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU
Rizika pro zdraví byla vyhodnocena na bázi informací dostupných pro obdobné přípravky.
Požití:

Nepravděpodobná cesta expozice.
Nízká orální toxicita.
Orální LD50 (potkan) více než 3000 mg/kg.

Vdechování:

Kouř a výpary mohou způsobit podráždění dýchacího traktu a očí.
Vdechovány ve vysokých koncentracích nebo v prodloužené expozici
mohou výpary a kouř způsobit bolest hlavy, sucho v ústech a krku a
zvracení.
Použije-li se v souladu s instrukcemi etikety, je nepravděpodobné, že
by přípravek vyvolal škodlivé účinky.

Kontakt s kůží:

Nepravděpodobná cesta expozice.
Slabě dráždí kůži králíka. Není senzitizátorem u živočichů, u člověka
však může vyvolat senzitivní účinek.
Dermální LD50 (králík/) více než 4000 mg/kg.
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Kontakt s očima:

Slabě dráždivý pro oko králíka.
Expozice kouři může způsobit podráždění.
Je-li používáno v souladu s etiketou, není to pravděpodobné.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Toxicita.
Toto ekologické hodnocení vychází z dostupných dat pro komponenty formulace.
Hodnoty získané přepočtem podle dat účinné látky jsou v pásmu (vysoké) toxicity pro vodní
organizmy. Experimentální hodnoty nejsou k dispozici.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPRAVKU
Produkt ani prázdné obaly nesmějí zamořit odvodňovací kanály, povrchové vodní toky, rybníky
nebo příkopy.
S nežádoucím přípravkem musí být nakládáno bezpečně.
Jednotlivé prázdné obaly mohou být spáleny nebo přidány k domovnímu odpadu. Nesmí být znovu
použity k žádnému jinému účelu.
S nežádoucím přípravkem nebo prázdnými obaly musí být nakládáno v souladu se zákonem o
odpadech 185/2001 a v souladu s informací návodu etikety a dále pak s Vyhláškou MŽP 383/2001
o podrobnostech nakládání s odpady.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Silnice/železnice:
Název: LÁTKA PEVNÁ, HOŘLAVÁ, ORGANICKÁ, J.N.

UN číslo:
Třída:
Klasifikační kód:
Obalová skupina:
Bezpečnostní značka:
Identifikační číslo nebezpečnosti:

1325
4.1
F1
II
4.1
40

Letecky:
ICAO / IATA třída

P.S.N.:
Třída nebezpečnosti:
Obalová skupina:

není aplikovatelný
žádná
není aplikovatelná

Bezpečnostní list Ultimate Super SG str.6 z 8

Námořní:
P.S.N. ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NEBEZPEČNÁ LÁTKA

(obsahuje pirimiphos-methyl 7,13% a cypermethrin 1,31%)

ENVIRONMENTALLY
N.O.S.

HAZARDOUS

SUBSTANCE,

SOLID,

UN 3077 MARINE POLLUTANT
LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE
Třída nebezpečnosti:

primární: 9 RŮZNÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Uživatelé jsou zodpovědni za zacházení s přípravky v souladu s odpovídajícími českými
právními předpisy (Zákon 356/2003 Sb. v platném znění a prováděcí právní předpisy).
,vyhl.460/2005 Sb
S-věty /bezpečnostní označení/ byly přiděleny společností TransChem Professional.

Klasifikace a označení podle Zákona 356/03 Sb.:
Klasifikace
Symbol nebezpečnosti

R věty:
(Klasifikace nebezpečí)

: VYSOCE HOŘLAVÝ, DRÁŽDIVÝ (SENZIBILUJÍCÍ).
NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
: F, Xi, N

R 11
R 36/38
R 43
R 51
R 53

Vysoce hořlavý.
Dráždí oči a kůži.
Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží
Toxický pro vodní organizmy.
Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.

Zařazení Xi v souladu s konvenční výpočtovou metodou podle vyhlášky 232/04 str. 4880 tab. I.
Zařazení N: Podle tabulky I str. 4895 by vzhledem k obsahu cypermethrinu příslušelo zařazení
mírnější. Věta R51/53 přiděleno vzhledem k existujícímu reálnému riziku.

Bezpečnostní list Ultimate Super SG str.7 z 8

S věty:
(Bezpečnostní označení) :
S 1/2 :
S 13 :
S 15 :
S 20/21:
S 23 :
S 24 :
S 26 :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Chraňte před teplem.
Nejezte, nepijte ani nekuřte při používání.
Nevdechujte dýmy.
Zamezte styku s pokožkou.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 27/28:
Po styku s kůží okamžité odložte veškeré kontaminované
oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a poté
vodou a mýdlem.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít
S 46 :
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení
S 7/47:
Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě nepřesahující
30 °C.
Viz instrukce pro použití uvedené v etiketě přípravku.
16.

DALŠÍ INFORMACE
Originální bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s Direktivou 91/155/EEC.
Širokospektrý insekticid produkující dým pro použití jako fumigant.
ULTIMATE SUPER SMOKE GENERATOR
PROFESSIONAL B.V., Holandsko

je

přípravkem

TRANSCHEM

ULTIMATE je registrovaná ochranná známka TRANSCHEM PROFESSIONAL,
B.V., Holandsko
Znění české verze odpovídá Vyhlášce MPO 231/2004 a je v souladu s vyhláškou MPO
232/2004 a přílohami.
Vyžadujete-li další informace, obraťte se, prosím, na TransChem s.r.o. Praha.
Čtěte návod před nabytím nebo užitím přípravku.
Řiďte se všemi pokyny pro bezpečné užití pesticidů.
Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučená užití přípravku, kdy musí být dbáno
dostupných návodů.
GLOSÁŘ
P.S.N.
Sk
ComIV

:
:
:

Vlastní nákladový název.
Může být absorbován kůží.
Interní hodnota TransChem
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