BEZPEČNOSTNÍ LIST

Verze č.: 1.0
Vydaná: 10. 10. 2018
Nahrazuje verzi č.:

dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení (EU) č. 2015/830

Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikátor výrobku:
Chemický název látky/obchodní název
směsi:

Choroby rajčat a okurek STOP

Další názvy nebo označení látky/směsi:
Kód výrobku:
1.2

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití:
Nedoporučená použití:

1.3

1.4

Výrobek na ochranu rostlin, fungicid.
nejsou

Podrobné údaje o dodavateli +420 491457111 / +420 491457176 bezpečnostního listu:
Jméno nebo obchodní jméno:
AGRO CS a.s. Říkov č.p. 265, Říkov 552 03
Adresa:
Telefon/fax:
Adresa elektronické pošty osoby odpovědné za bezpečnostní list: agrocs@agrocs.cz
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2
Tel. 22491 9293, 22491 5402
(nepřetržitá telefonická informační služba)
Mezinárodní tísňová linka: Telefon: +49 180 2273-112

Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1

Klasifikace látky nebo směsi:
Klasifikace látky/směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Skin Sens. 1 H317
Repr. 2 (nenarozené dítě) H361d
Aquatic Acute 1 H411
Aquatic Chronic 1 H410
Vysvětlivky pro klasifikaci, jejíž úplné znění nebylo v tomhle oddílu plně vypsané, najdete v oddíle 16.

2.2

Prvky označení
Označení látky/směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Název směsi:

Choroby rajčat a okurek STOP

Směs obsahuje:

(není nutné uvádět žádné složky směsi)

Piktogram:
Výstražné slovo:
H-věty:
H317
H361d
H410
EUH401

Varování
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Podezření na poškození plodu v těle matky.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí.
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P-pokyny:
P273
P391
P280
P302 + P352
P501
P101
P102

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Uniklý produkt seberte.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Odstraňte obsah/obal předáním sběrný dvůr do části nebezpečného
odpadu.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

(Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden.)
2.3

Další nebezpečnost:

Není identifikovaná.

Oddíl 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1

Látka – výrobek není chemickou látkou.

3.2

Směs

Mankozeb, dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine

Identifikátor složky

mankozeb (ISO); mangan-N,N'ethylenbis(dithiokarbamát),
polymerní komplex se zineżnatou
solí

dimethomorph (ISO); 4-(3-(4chlorophenyl)-3-(3,4dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholi
ne

natrium-dodecyl-sulfát

síran amonný

Indexové číslo
Číslo EC
Číslo CAS
Registrační číslo

Číslo CAS: 8018-01-7

613-102-00-0
404-200-2
110488-70-5
-

205-788-1
151-21-3
01-2119489461-32

231-984-1
7783-20-2
012119455044-46
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Obsah (% Klasifikace složky podle nařízení
hm.)
(ES) č. 1272/2008

60

Skin Sens. 1
Repr. 2 (nenarozené dítě)
Aquatic Acute 1
H317, H400, H361d

Aquatic Chronic 2
H411
9,2

<2%

< 10 %

Flam. Sol. 2
Acute Tox. 4 (Inhalace - prach)
Acute Tox. 4 (orální)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu)
Aquatic Chronic 3
H228, H318, H315, H332, H302,
H335, H412
Specifický koncentrační limit
Eye Dam./Irrit. 2: 10 - < 20 %
Eye Dam./Irrit. 1: >= 20 %
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Význam symbolů, zkratek a H-vět je vysvětlen v oddílu 16.

Oddíl 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1

Popis první pomoci
Všeobecné pokyny: Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s
lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli nebo poskytněte lékaři označení výrobku
uvedené na obalu.
Při nadýchání: Vyvést na čerstvý vzduch.
Při styku s kůží: Odložit znečištěný oděv a ochranné pomůcky. Omýt velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka a vypláchnout 15 minut velkým množstvím vody. Pokud by po
výplachu očí přetrvávaly intenzivní pocity a projevy jejich podráždění, doporučuje se vyhledat lékařskou
pomoc.
Při požití: Vypláchnout ústa. Vypít větší množství vody (0,5 l). Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po
požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné
vyhledat pomoc lékaře.
Ochrana poskytovatelů první pomoci: v první řadě vždy dbát především na vlastní bezpečnost.

4.2

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Nejdůležitější známé symptomy a účinky jsou popsané v klasifikaci (vid. oddíl 2) a/nebo
v oddíle 11., Další důležité symptomy a účinky nejsou doteď známé.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

Oddíl 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1

Hasiva

Vhodná hasiva: hasící prášek, pěna, rozstřik vody.
Nevhodná hasiva: oxid uhličitý.
5.2
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
oxid siřičitý, hydrosulfid, oxid uhelnatý, Chlorovodík, sirouhlík, Oxid uhličitý, oxidy dusíku, chlorované
organické
sloučeniny. V případě požáru může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.
5.3

Pokyny pro hasiče

Speciální ochranné vybavení:
Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.
Další informace:
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Při vystavení ohni ochlazujte nádoby stříkáním vody.
Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéci do systému kanalizace nebo
odpadních vod. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s
platnými předpisy.

Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem. Používat osobní ochranný oděv. Zamezit tvorbě prachu.

6.2

Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte do odpadů, povrchových a podzemních vod. Nevylévejte do podzemní vrstvy
země/do země.
6.3

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro malá množství: Zachyťte materiálem, který váže prach, a zlikvidujte.
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Pro velká množství: Zameťte či odstraňte lopatou.
Zamezit víření prachu. Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy. Odpad zachycovat do
vhodných nádob, které lze označit a utěsnit. Kontaminované podlahy a předměty důkladně očistit vodou a
čistícími prostředky při současném dodržení ekologických předpisů.
6.4

Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Odstraňování odpadu viz oddíl 13.

Oddíl 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1

Opatření pro bezpečné zacházení

7.2

Obecná hygienická opatření: Uzavřené prostory při manipulaci s výrobkem provázené tvorbou prachu
dobře větrat. Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovních prostorách. Před jídlem, kouřením a po práci s
výrobkem si umyjte ruce, popř. obličej vodou a mýdlem.
Opatření k ochraně před ohněm a výbuchem: Zamezit tvorbě prachu. Prach může vytvořit explozivní
směs se vzduchem. Zamezte vzniku elektrostatického náboje - zápalné zdroje musí být udržovány v
dostatečné vzdálenosti – hasicí přístroje musí být připraveny v pohotovosti.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na podmínky skladování: Skladovat v původních obalech, v dobře větraných uzavřených
prostorách, v suchu a odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.
Neskladovat v blízkosti silných kyselin (nebezpečí samovznícení) a zásad. Chránit proti vlhkosti, před
mrazem, teplem a před přímým slunečním svitem.
Stabilita při skladování: Doba skladování: 24 měsíců
Ochrana před teplotami nižšími než: 5 °C
Ochrana před teplotami vyššími než: 30 °C

7.3

Specifické konečné / specifická konečná použití
Při relevantních identifikovaných použitích dle oddílu 1 dbejte na dodržení pokynů uvedených v
oddílu 7.

Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1

Kontrolní parametry
Složky s kontrolními parametry pracoviště
8018-01-7: Mankozeb

Hodnota PEL 1 mg/m3 (OEL (CZ))
měřeno jako: mangan (Mn)
NPK-P 2 mg/m3 (OEL (CZ))
měřeno jako: mangan (Mn)

8.2. Omezování expozice
8.2.1 Vybavení pro ochranu osob
Ochrana dýchacího ústrojí:
Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při vyšší koncentraci nebo dlouhodobém účinku: Částicový filtr typ
P2 nebo FFP2, střední účinnost pro pevné a kapalné částice např.EN143,149.
Ochrana rukou:
Vhodné ochranné pracovní rukavice odolné proti chemikáliím (EN 374) i pro delší, přímý kontakt (doporučeno:
index ochrany 6, odpovídající > 480 minutám doby permeace podle EN 374): např. z nitrilkaučuku (0,4 mm),
chloroprenkaučuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a další.
Ochrana očí:
Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166)
Ochrana těla:
Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, ochranné vysoké boty, protichemický
ochranný oděv (podle DIN-EN 465).
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8.2.2 Obecná bezpečnostní a hygienická opatření
Při zacházení s prostředky na ochranu rostlin v balení konečného spotřebitele platí údaje o vybavení pro ochranu
osob v návodu k použití. Doporučuje se používání nepropustných pracovních oděvů.
Uchovávejte pracovní oděv odděleně. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
8.2.3 Kontrola expozice do životního prostředí
Informace týkající se kontroly expozice do životního prostředí, viz oddíl 6.

Oddíl 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Forma:
Barva:
Zápach:
Prách zápachu:
Hodnota pH:

pevný, granulát
béžový
slabý zápach, dýmový
neni stanovena vzhledem k možnému zdravotnímu riziku při inhalaci.
cca. 6 – 8 (voda, 1 %(m), 20 °C)
(jako disperze)
Teplota tání:
cca. 192 °C
Uvedené údaje jsou údaje týkající se aktivní složky.
Teplota varu:
Produkt je ne-prchavá tuhá látka.
Bod vzplanutí:
nepoužitelný
Rychlost odpařování:
nepoužitelný
Vznětlivost:
není lehce zápalný (Směrnice 84/449/EHS, A.10)
Spodní mez výbušnosti:
Na základě složení produktu a našich dosavadních zkušeností s tímto
výrobkem se při odborným zacházení a v souladu s předepsaným použitím
neočekává žádné ohrožení.
Horní mez výbušnosti:
Na základě složení produktu a našich dosavadních zkušeností s tímto
výrobkem se při odborným zacházení a v souladu s předepsaným použitím
neočekává žádné ohrožení.
Tenze par:
Hodnota nebyla určena kvůli vysokému bodu tání.
Hustota:
cca. 1,85 g/cm3 (20 °C)
(OECD Směrnice 109)
Relativní hustota par (vzduch): nepoužitelný
Rozpustnost ve vodě:
dispergovatelný
Údaje o: dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow): 2,63 - 2,73 (20 °C)
Údaje o: Mancozeb TM 85 %
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow): 0,26 (20 °C)
---------------------------------Samozápalnost:
není samovznětlivý (Metoda: Směrnice 92/69/EHS, A.16)
Tepelný rozklad:
100 °C, 30 kJ/kg, (DSC (OECD 113))
(počáteční teplota)
190 °C, 150 kJ/kg, (DSC (OECD 113))
(počáteční teplota)
Není to samorozkladná látka ve smyslu UN-přepravního zařazení třídy 4.1.
Dynamická viskozita:
nelze použít, produkt je tuhá látka
Nebezpečí výbuchu:
Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako neexplozivní.
(Směrnice 92/69/EHS, A.14)
Vlastnosti podporující oheň/požár: Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako nepodněcující
vznik požáru.
(Směrnice 92/69/EHS, A.17)
9.2 Další informace
Schopnost vlastního ohřevu: Látka není schopna samovznícení dle UN-ADR. klasifikace Třída 4.2.
Sypná hustota:
630-660 kg/m3 (20°C)
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Oddíl 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1

Reaktivita

Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.
10.2

Chemická stabilita
Za doporučených podmínek používání a skladování je přípravek stabilní.

10.3

Možnost nebezpečných reakcí
Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.4

Podmínky, kterým je třeba zabránit

Viz. BL oddíl 7.- Pokyny pro zacházení a skladování.
10.5

Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla, silné kyseliny a silné zásady.
10.6

Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné nebezpečné produkty rozkladu jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování a
manipulaci.

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1

Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita
Vyhodnocení akutní toxicity:
Při jednorázovém požití prakticky netoxický. Při jednorázovém kontaktu s pokožkou prakticky
netoxický (á). Při jednorázovém vdechnutí prakticky netoxický (á). Produkt nebyl testován. Vyhlášení
bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.
Experimentální/vypočtené údaje:
LD50 potkan (orální): 2.770 mg/kg (Směrnice OECD 401)
LC50 potkan (inhalace): > 6,4 mg/l 4 h
Byla pozorována úmrtnost. Byli testovány páry aerosolu
LD50 potkan (dermální): > 2.000 mg/kg (Směrnici OECD 402)
Podráždění
Vyhodnocení dráždivých účinků:
Nedráždí pokožku. Nedráždí oči. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů
podobné struktury nebo složení.
Experimentální/vypočtené údaje:
Poleptání/podráždění kůže králík: nedráždivý (Směrnice OECD 404)
Vážná poškození/podráždění očí králík: nedráždivý (Směrnice OECD 405)
Senzibilizace dýchacích cest/kůže
Vyhodnocení senzibilizace:
Při kontaktu s kůží má senzibilizující účinek. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od
látek/produktů podobné struktury nebo složení.
Experimentální/vypočtené údaje:
modifikovaný Buehlerův test morče: Senzibilizační účinek na pokožku při zkouškách na zvířatech.
Mutagenita zárodečných buněk
Vyhodnocení mutagenity:
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek. Test mutagenicity
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neodhalil žádný genotoxický potenciál.
Karcinogenita
Vyhodnocení karcinogenity:
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.
Údaje o: mankozeb (ISO); mangan-N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní komplex se
zineżnatou solí
Vyhodnocení karcinogenity:
Během dlouhodobých studií na krysách látka vyvolala nádory štítné žlázy.
---------------------------------Reprodukční toxicita
Odhad reprodukční toxicity:
Výsledky zkoušek na zvířatech nenaznačují omezení plodnosti. Produkt nebyl testován. Informace
byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.
Vývojová toxicita
Vyhodnocení teratogenity:
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.
Údaje o: Mancozeb TM 85 %
Vyhodnocení teratogenity:
EU-klasifikace Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
Údaje o: natrium-dodecyl-sulfát
Vyhodnocení teratogenity:
Při zkouškách na zvířatech látka nezpůsobovala malformace; při vysokých dávkách toxických pro
rodičovská zvířata však bylo zjištěno poškození plodu. Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo
odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)
Hodnocení STOT jednorázové:
Na základě existujících údajů se při jednorázové expozici nepočítá s toxicitou specifických orgánů.
Poznámky: Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

12.4

12.5
12.6

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)
Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek. Po opakovaném
podání zvířatům nebyla pozorována žádná látkovo-specifická toxicita pro orgány.
---------------------------------Údaje o: dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
Bioakumulační potenciál:
Na základě rozdělovacícho koeficientu n-octanol/voda (logPow) nelze očekávat významné
obohacení v organismu.
---------------------------------Mobilita v půdě
Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Adsorpce v půdě: Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.
Údaje o: Mancozeb TM 85 %
Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Adsorpce v půdě: Po zasažení půdy je pravděpodobná adsorpce na pevné částice půdy, proto se
neočekává kontaminace podzemních vod.
Údaje o: dimethomorph (ISO); 4-(3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl)morpholine
Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Těkavost: Látka se z vodní hladiny neodpaří do atmosféry.
Adsorpce v půdě: Po zasažení půdy je pravděpodobná adsorpce na pevné částice půdy, proto se
neočekává kontaminace podzemních vod.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Produkt neobsahuje žádnou látku, která splňuje PBT-kritéria (perzistentní, bioakumulativní a toxická).
Jiné nepříznivé účinky

Produkt neobsahuje žádné látky, které by byly uvedeny v Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu.
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Dodatečné informace
Další ekologicko-toxikologický pokyn: nevypouštějte produkt nekontrolovaně do okolního prostředí.

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady
Doporučený postup odstraňování odpadu látky/směsi: zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody
zřeďte vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovanou plochu, přičemž nesmějí být
zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.
Doporučený postup odstraňování odpadních obalů znečištěných látkou/směsí: obaly znečištěné
zbytky výrobku je nutné odstraňovat jejich předáním oprávněné osobě jako nebezpečný odpad. Konečné
odstranění odpadu znečištěných obalů je možné jejich spálením nebo uložením na skládku nebezpečných
odpadů.
15 01 10 – N - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
Doporučený postup odstraňování zcela vyprázdněných a vyčištěných obalů: prázdné obaly od
přípravku 3x důkladně vypláchněte (oplachovou vodu použijte pro přípravu postřikové kapaliny),
znehodnoťte a předejte prostřednictvím sběrného místa do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené
spalovně.
Obaly od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům! Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových
vod.
Zvláštní opatření při nakládání s odpady: při dočasném shromažďování odpadu výrobku a znečištěných
obalů je nutné zohlednit, že je výrobek látkou nebezpečnou pro vody. Zabraňte kontaminaci podzemních a
povrchových vod.
Předpisy upravující hlavní podmínky zacházení s odpady: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znění a jeho prováděcí vyhlášky.

Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Výrobek není nebezpečným zbožím při přepravě.
14.1 UN číslo: UN3077
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.
(obsahuje MANCOZEB, DIMETHOMORPH)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains MANCOZEB,
DIMETHOMORPH)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 9, EHSM
14.4 Obalová skupina: III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: ano (znečištění moře) / yes (marine pollutant)
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Kategorie tunelu: E
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: neznámé/none known

Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se
látky nebo směsi
K zamezení rizik pro člověka a životní prostředí dodržujte návod k použití.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platném znění
Nařízení ES 1272/2008 (CLP), ve znění pozdějších změn
Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění
Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění
České právní předpisy:
Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v
platném znění
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění včetně
prováděcích předpisů
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ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060 pro skladování, manipulaci a přepravu
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. (Vyhláška
č. 32/2012 Sb)
Zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon)
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Pokyny pro zacházení s produktem najděte v oddíle 7 a 8 tohoto bezpečnostního listu.

Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE
16.1 Vysvětlení symbolů, zkratek, kódů a H-vět použitých v oddílu 3.
Zkratky pro označení tříd nebezpečnosti a H-věty podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Skin Sens.
Senzibilizace kůže
Repr.
Toxický pro reprodukci
Aquatic Acute
Toxicita pro vodní prostředí - akutní
Aquatic Chronic
Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky
Flam. Sol.
Hořlavé tuhé látky
Acute Tox.
Akutní toxicita
Skin Corr./Irrit.
Poleptání/podráždení kůže
Eye Dam./Irrit.
Těžké poškození/podráždění očí
STOT SE
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d
Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a
životní prostředí.
H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H228
Hořlavá tuhá látka.
H318
Způsobuje vážné poškození očí.
H315
Dráždí kůži.
H332
Zdraví škodlivý při vdechování.
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H335
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech
a popisují produkt z hlediska bezpečnosti. Tento bezpečnostní list není ani Certifikát analýzy (CoA) ani
technický list a nesmí být zaměněn za dohodu o specifikaci. Určená použití v tomto bezpečnostním listu
nepředstavují dohodu o odpovídající smluvní kvalitě látky/směsi ani smluvně určený účel. Je zodpovědností
příjemce produktu, aby zajistil dodržování všech vlastnických práv a stávajících zákonů a právních předpisů.
16.2 Podklady použité pro zpracování bezpečnostního listu:
a) Bezpečnostní list výrobce.
b) Veřejné informace o chemických látkách čerpané z webových stránek ECHA a z bezpečnostních listů složek.
c) Právní a technické předpisy platné pro oblasti informací obsažených v bezpečnostním listu.
d) Klasifikace byla provedena výpočtovou metodou.
16.3 Pokyny pro školení a pro zajištění přístupu k informacím
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, s povinnými ochrannými prostředky, s první
pomocí a se zakázanými manipulacemi s výrobkem.
Podle čl. 35 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) je povinností zaměstnavatele zpřístupnit informace z
bezpečnostního listu všem zaměstnancům, kteří mohou být při práci vystaveni účinkům výrobku.
16.4 Změny při poslední aktualizaci bezpečnostního listu
Konec bezpečnostního listu
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