VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

AXIAL ONE
Verzija
6.0

Datum revizije:
05.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S00028658750

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

AXIAL ONE

Koda proizvoda

:

A15343M

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

19G4-G5VA-K00F-9JXF

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Škropljenje
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Preobčutljivost v stiku s kožo,
Podkategorija 1B
Strupenost za razmnoževanje, Kategorija
2
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 1

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P261 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/
razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za
oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
pinoksaden (ISO)
cloquintocet-mexyl
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
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Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

hydrocarbons, C10-C13,
aromatics, <1% naphthalene

propilen karbonat

benzil alkohol

pinoksaden (ISO)

Št. CAS
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
Ni uvrščeno
922-153-0
01-2119451097-39

Razvrstitev

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
EUH066

>= 10 - < 20

108-32-7
203-572-1
607-194-00-1
01-2119537232-48
100-51-6
202-859-9
603-057-00-5
01-2119492630-38
243973-20-8

Eye Irrit. 2; H319

>= 10 - < 20

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Eye Irrit. 2; H319

>= 10 - < 20

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1A; H317
Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 3;
H412

>= 3 - < 10

607-726-00-2

cloquintocet-mexyl

99607-70-2
01-2119381871-32,
01-2119387592-28
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M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 1
Acute Tox. 4; H332
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373
(Sečila, Jetra)
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Koncentracija
(% w/w)

>= 1 - < 2,5
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M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 1
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 1
florasulam (ISO)

145701-23-1
613-230-00-7

Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 0,25 - < 1

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 100
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 100
naftalen

91-20-3
202-049-5
601-052-00-2

Flam. Sol. 2; H228
Acute Tox. 4; H302
Carc. 2; H351
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 0,1 - < 0,25

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
4 / 30

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

AXIAL ONE
Verzija
6.0

Datum revizije:
05.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S00028658750

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali
aromatska topila.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Aspiracija utegne povzročiti pljučne edeme in pnevmonitis.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.
Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali
aromatska topila.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

hydrocarbons,
C10-C13,
aromatics, <1%
naphthalene
benzil alkohol

Ni uvrščeno

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA

100-51-6

KTV

pinoksaden (ISO)
cloquintocet-mexyl
naftalen

Parametri nadzora

Osnova

8 ppm
50 mg/m3

Dobavitelj/dist
ributer

10 ppm
SI OEL
44 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi
kožo
MV
5 ppm
SI OEL
22 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi
kožo
243973-20TLV-C
0,1 mg/m3
Syngenta
8
99607-70-2
TWA
5 mg/m3
Syngenta
91-20-3
TWA
10 ppm
91/322/EEC
50 mg/m3
Dodatne informacije: Indikativni
MV
10 ppm
SI OEL
Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega
prehajanja snovi v organizem skozi kožo
MV (Inhalabilna
50 mg/m3
SI OEL
frakcija)
Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega
prehajanja snovi v organizem skozi kožo
KTV
10 ppm
SI OEL
Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega
prehajanja snovi v organizem skozi kožo
KTV (Inhalabilna
50 mg/m3
SI OEL
frakcija)
Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega
prehajanja snovi v organizem skozi kožo

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
tris(2-ethylhexyl)
phosphate

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno
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Delavci

Kožno

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Oralno

Potrošniki

Oralno

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Oralno

Potrošniki

Oralno

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Oralno
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učinki
Akutni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Kratkoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Kratkoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Kratkoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Kratkoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Kratkoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski

40 mg/kg
200 mg/kg
25 mg/kg
500 mg/m3
62,5 mg/m3
200 mg/kg
25 mg/kg
22 mg/m3
110 mg/m3

8 mg/kg
40 mg/kg

5,4 mg/m3
27 mg/m3

4 mg/kg
20 mg/kg

4 mg/kg
20 mg/kg

151 mg/m3

12,5 mg/kg
32 mg/m3
7,5 mg/kg
7,5 mg/kg
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Delavci

Kožno

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Oralno

Potrošniki

Vdihavanje

Industrijska
uporaba

Kožno

Industrijska
uporaba

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

50 mg/kg
20 mg/m3
176 mg/m3
25 mg/kg
43,5 mg/m3
25 mg/kg
10 mg/m3
3,33 mg/kg

0,303 mg/m3

25 mg/m3
25 mg/m3
3,57 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
tris(2-ethylhexyl) phosphate
benzil alkohol

propilen karbonat

cloquintocet-mexyl

Segment okolja
Naprava za čiščenje odplak
Tla
Usedlina v morju
Sladka voda
Sladka voda - s prekinitvami
Morska voda
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Morska voda
Naprava za čiščenje odplak
Tla
Sladka voda
Sladka voda
Usedlina v sladki vodi
Morska voda
Usedlina v morju
Tla
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Vrednost
1 mg/l
0,456 mg/kg
0,527 mg/kg
1 mg/l
2,31 mg/l
0,1 mg/l
39 mg/l
5,27 mg/kg
0,09 mg/l
7400 mg/l
0,81 mg/kg
0,9 mg/l
0,0018 mg/l
0,934 mg/kg
suhe teže (d.w.)
0,00018 mg/l
0,0934 mg/kg
suhe teže (d.w.)
0,463 mg/kg
suhe teže (d.w.)
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Sladka voda
Morska voda
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Tla

0,0024 mg/l
0,0024 mg/l
2,9 mg/l
0,0672 mg/kg
0,0672 mg/kg
0,0533 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz
Zaščita rok

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.

Zaščita kože

:

Zaščita dihal

:
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Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.

:

Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.
Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: Bister do rahlo moten
Barva
: rumena
Vonj
: po aromatih
Mejne vrednosti vonja
: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

ocenjeno 107 °C
Metoda: Metoda Pensky-Martens v zaprtem talilnem loncu

Temperatura samovžiga

:

400 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

4,4
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

22,8 mm2/s (40 °C)

Viskoznost, kinematična
Topnost
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:
:

Ni razpoložljivih podatkov
Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1,015 g*cm3 (25 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Površinska napetost

:

31,3 mN/m

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samica): > 5.000 mg/kg
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

Ocena akutne strupenosti: > 5 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Metoda izračuna

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

:

LD50 (Podgana, samec): 1.620 mg/kg

:

LC50 (Podgana): > 4,178 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samec): 4,63 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

cloquintocet-mexyl:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 0,935 mg/l

Sestavine:
benzil alkohol:
Akutna oralna strupenost
Akutna strupenost pri
vdihavanju

pinoksaden (ISO):
Akutna oralna strupenost
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Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po
kratkotrajnem vdihavanju.
Opombe: Najvišja dosegljiva koncentracija

vdihavanju

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

florasulam (ISO):
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana): > 5 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg
Ocena: Komponenta/mešanica je malo strupena po
enkratnem stiku s kožo.

naftalen:
Akutna oralna strupenost

:

Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po
enkratnem zaužitju.

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe

:
:
:

Kunec
Ne draži kože
Na podlagi podatkov podobnih materialov

Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Rezultat
: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože.
benzil alkohol:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Lahno draženje kože

pinoksaden (ISO):
Metoda
Rezultat

:
:

Na podlagi dokazov glede ljudi
Draži kožo.
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cloquintocet-mexyl:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

florasulam (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

:
:
:

Kunec
Ne draži oči
Na podlagi podatkov podobnih materialov

propilen karbonat:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
dražilen

benzil alkohol:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni

pinoksaden (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni

cloquintocet-mexyl:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

florasulam (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe
Sestavine:

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

Lokalna analiza limfnih vozlov (LLNA)
Miš
Proizvod je snov, razvrščena v podkategorijo 1B, ki povzroča
preobčutljivost kože.
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:

Na podlagi podatkov podobnih materialov

benzil alkohol:
Vrste
Rezultat

:
:

Miš
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

pinoksaden (ISO):
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

celice mišjega limfoma
Miš
Proizvod je snov, razvrščena v podkategorijo 1A, ki povzroča
preobčutljivost kože.

Vrsta preskusa
Rezultat
Opombe

:
:
:

Preobčutljivost dihal
Ne povzroča preobčutljivosti dihal.
Izkušnje z izpostavljenostjo človeka

cloquintocet-mexyl:
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

florasulam (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

Sestavine:

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
propilen karbonat:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.,
Testi na bakterijske ali sesalske celične kulture niso pokazali
mutagenih učinkov.

pinoksaden (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

cloquintocet-mexyl:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

florasulam (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.,
Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov

16 / 30

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

AXIAL ONE
Verzija
6.0

Datum revizije:
05.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S00028658750

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Rakotvornost
Sestavine:
propilen karbonat:
Rakotvornost - Ocena

:

Ni razvrščeno kot rakotvorno pri ljudeh.

pinoksaden (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

cloquintocet-mexyl:
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

florasulam (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

naftalen:
Rakotvornost - Ocena

:

Omejeni dokazi o rakotvornosti v študijah na živalih

Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
propilen karbonat:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju
Ni dokazov o škodljivih učinkih na spolne funkcije in plodnost
ali na razvoj na podlagi poskusov na živalih.

pinoksaden (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

cloquintocet-mexyl:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

florasulam (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

STOT - enkratna izpostavljenost
Sestavine:
pinoksaden (ISO):
Ocena

:

Na podlagi dokazov glede ljudi, Snov ali zmes je označena kot
v organe specifično usmerjen toksikant, enkratna
izpostavljenost, kategorija 3 z draženjem dihalnih poti.
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Opombe

:

Težave pri dihanju
Kašelj
Akutno draženje dihalnega sistema, ki vodi do stiskanja v
pljučih in astmatičnega stanja.

cloquintocet-mexyl:
Ocena

:

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, enkratna izpostavljenost.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost
Sestavine:
pinoksaden (ISO):
Ocena

:

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost.

cloquintocet-mexyl:
Ciljni organi
Ocena

:
:

Sečila, Jetra
Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2.

Toksičnost pri vdihavanju
Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 9 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
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ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
11 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
EC10 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
2,0 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,063 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,32 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
EC10 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,058 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,063 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Strupenost za ribe
: LL50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 3,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EL50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 1,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.

Strupenost za alge/vodne
rastline

EL50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
7,9 mg/l

:

19 / 30

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

AXIAL ONE
Verzija
6.0

Datum revizije:
05.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S00028658750

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.
NOELR (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena
alga)): 0,22 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.
Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje
benzil alkohol:
Strupenost za ribe

:

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

:

LC50 (Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)): 460 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 230 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

EC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
770 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
310 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)
pinoksaden (ISO):
Strupenost za ribe

:

NOEC: 51 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 10,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 52 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
3,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

ErC50 (Skeletonema costatum (morski sediment)): 1,72 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
NOEC (Skeletonema costatum (morski sediment)): 0,94 mg/l
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Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,73 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

1

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 6,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 0,97 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

cloquintocet-mexyl:
Strupenost za ribe

LC50 (Gobiocypris rarus (Krap)): 0,102 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 0,82 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 2,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 0,12 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

1

Strupenost za
mikroorganizme

:

EC50 (aktivno blato): > 1.000 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: > 0,437 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

1

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

florasulam (ISO):
Strupenost za ribe

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 292 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
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Strupenost za alge/vodne
rastline

:

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,00942 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

100

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 119 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)
Vrsta preskusa: pretočni test

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 38,9 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

100

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

:

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

naftalen:
Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
Kronična strupenost za
vodno okolje
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Biorazgradljivost
: Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
propilen karbonat:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

benzil alkohol:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

pinoksaden (ISO):
Biorazgradljivost

:

Rezultat: hitro razgradljiva

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 0,3 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

cloquintocet-mexyl:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.
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Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 0,4 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

florasulam (ISO):
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
pinoksaden (ISO):
Bioakumulacija

:

Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

cloquintocet-mexyl:
Bioakumulacija

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: 5,24 (25 °C)

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: -1,22

pinoksaden (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zmerno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 0,1 - 1,8 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

cloquintocet-mexyl:
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: nemobilen

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 2,4 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

florasulam (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zelo mobilen v tleh.

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 2 - 18 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
florasulam (ISO):
Bioakumulacija
Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:
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12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

propilen karbonat:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

pinoksaden (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

cloquintocet-mexyl:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

naftalen:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

Sestavine:

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
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Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.
Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(FLORASULAM)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(FLORASULAM)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(FLORASULAM)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(FLORASULAM)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

:

III

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže
ADR
Skupina embalaže
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Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:

M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
N-metil-2-pirolidon (Številka na
seznamu 72, 71, 30)
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: naftalen
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E1
NEVARNOSTI ZA
100 t
200 t
OKOLJE

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na
področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,
ali strožje predpise posameznih držav.
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje
predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

27 / 30

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

AXIAL ONE
Verzija
6.0

Datum revizije:
05.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S00028658750

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H228
H302
H304
H315
H317
H319
H332
H335
H351
H361d
H373

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

H400
H410
H411
H412
EUH066

:
:
:
:
:

Vnetljiva trdna snov.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Sum povzročitve raka.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox.
: Akutna strupenost
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Asp. Tox.
: Nevarnost pri vdihavanju
Carc.
: Rakotvornost
Eye Irrit.
: Draženje oči
Flam. Sol.
: Vnetljive trdne snovi
Repr.
: Strupenost za razmnoževanje
Skin Irrit.
: Draženje kože
Skin Sens.
: Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT RE
: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča
izpostavljenost
STOT SE
: Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost
91/322/EEC
: Direktiva Komisije 91/322/EGS o določitvi indikativne mejne
vrednosti
SI OEL
: Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti
91/322/EEC / TWA
: mejnim količinam - 8 ur
SI OEL / MV
: mejna vrednost
SI OEL / KTV
: kratkotrajna vrednost
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
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nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Skin Sens. 1B

H317

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Repr. 2

H361d

Metoda izračuna

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 1

H410

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

AXIAL

Koda proizvoda

:

A13617AV

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

YKHF-R5MS-500W-UDWD

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Akutna strupenost, Kategorija 4
Preobčutljivost v stiku s kožo, Kategorija
1
Strupenost za razmnoževanje, Kategorija
2
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 2

H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H411: Strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H317
H332
H361d
H411

Dodatni stavki o nevarnosti

:

EUH066
Ponavljajoča izpostavljenost lahko
povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P261 Ne vdihavati hlapov ali razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za
oči/ zaščito za obraz.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Odziv:
P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred
ponovno uporabo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.
Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
pinoksaden (ISO)
cloquintocet-mexyl
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
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Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

hydrocarbons, C10-C13,
aromatics, <1% naphthalene

2-metilpentan-2,4-diol

pinoksaden (ISO)

Št. CAS
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
Ni uvrščeno
922-153-0
01-2119451097-39

Razvrstitev

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
EUH066

>= 25 - < 30

107-41-5
203-489-0
603-053-00-3
01-2119539582-35
243973-20-8

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

>= 10 - < 20

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1A; H317
Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 3;
H412

>= 3 - < 10

607-726-00-2

cloquintocet-mexyl

99607-70-2
01-2119381871-32,
01-2119387592-28
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M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 1
Acute Tox. 4; H332
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373
(Sečila, Jetra)
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;

Koncentracija
(% w/w)

>= 1 - < 2,5
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H410
M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 1
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 1
naftalen

91-20-3
202-049-5
601-052-00-2

Flam. Sol. 2; H228
Acute Tox. 4; H302
Carc. 2; H351
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 0,25 - < 1

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali
aromatska topila.
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4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Aspiracija utegne povzročiti pljučne edeme in pnevmonitis.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.
Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali
aromatska topila.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
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6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

Številka
varnostnega lista:
S00027056453

:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

hydrocarbons,

Ni uvrščeno

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA
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243973-208
99607-70-2
91-20-3

Ta verzija nadomešča vse predhodne
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50 mg/m3

ributer

TLV-C

0,1 mg/m3

Syngenta

TWA
TWA

5 mg/m3
10 ppm
50 mg/m3

Syngenta
91/322/EEC

Dodatne informacije: Indikativni
MV
10 ppm
SI OEL
Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega
prehajanja snovi v organizem skozi kožo
MV (Inhalabilna
50 mg/m3
SI OEL
frakcija)
Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega
prehajanja snovi v organizem skozi kožo
KTV
10 ppm
SI OEL
Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega
prehajanja snovi v organizem skozi kožo
KTV (Inhalabilna
50 mg/m3
SI OEL
frakcija)
Dodatne informacije: Rakotvorne snovi - kategorija 2, Lastnost lažjega
prehajanja snovi v organizem skozi kožo
Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
tris(2-ethylhexyl)
phosphate

2-metilpentan-2,4-diol

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Delavci

Kožno

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Oralno

Potrošniki

Oralno

Delavci

Vdihavanje
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Potencialni učinki na
zdravje
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Kratkoročna
izpostavljenost,
Lokalni učinki

Vrednost
350 mg/m3
2800 mg/m3
50 mg/kg
40 mg/kg
200 mg/kg
25 mg/kg
500 mg/m3
62,5 mg/m3
200 mg/kg
25 mg/kg
98 mg/m3
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Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Oralno

Potrošniki

Kožno

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Oralno

Industrijska
uporaba

Kožno

Industrijska
uporaba

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Kratkoročna
izpostavljenost,
Lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

14 mg/m3

Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročna
izpostavljenost,
Sistemski učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

12,5 mg/kg

49 mg/m3
2 mg/kg
49 mg/m3

3,5 mg/m3
25 mg/m3
1 mg/kg
1 mg/kg
151 mg/m3

32 mg/m3
7,5 mg/kg
7,5 mg/kg
3,33 mg/kg

0,303 mg/m3

25 mg/m3
25 mg/m3
3,57 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
tris(2-ethylhexyl) phosphate
2-metilpentan-2,4-diol

cloquintocet-mexyl

Segment okolja
Naprava za čiščenje odplak
Sladka voda
Morska voda
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Tla
Sladka voda
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Usedlina v sladki vodi
Morska voda
Usedlina v morju
Tla
naftalen

Sladka voda
Morska voda
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Tla

0,934 mg/kg
suhe teže (d.w.)
0,00018 mg/l
0,0934 mg/kg
suhe teže (d.w.)
0,463 mg/kg
suhe teže (d.w.)
0,0024 mg/l
0,0024 mg/l
2,9 mg/l
0,0672 mg/kg
0,0672 mg/kg
0,0533 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz
Zaščita rok

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.

Zaščita kože

:

9 / 26

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

AXIAL
Verzija
5.0

Datum revizije:
22.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S00027056453

Zaščita dihal

:

Filter vrste
Varnostni ukrepi

:
:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Primerna oprema za dihala:
Respirator s filtrom za delce (EN 143)
Razred filtra za respirator mora ustrezati najvišji pričakovani
koncentraciji onesnaževalca (plini/hlapi/aerosoli/trdni delci), ki
lahko nastane pri ravnanju s proizvodom. Če se ta
koncentracija preseže, je treba uporabiti avtonomni dihalni
aparat.
Tip trdnih delcev (P)
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.
Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.

Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: tekočina, prozorna, jasna
Barva
: oranžna
Vonj
: sladkast
Mejne vrednosti vonja
: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

103 °C
Metoda: Metoda Pensky-Martens v zaprtem talilnem loncu
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Temperatura samovžiga

:

380 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

4,5
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

50 mPa.s (20 °C)
22,39 mPa.s (40 °C)

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v drugih topilih

:

24,23 mm2/s (40 °C)

:

Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

0,965 g*cm3 (25 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Mešljivost z vodo

:

Se meša.

Površinska napetost

:

30,0 mN/m, 20 °C

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
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10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samica): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne oralne toksičnosti

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 2,42 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov/mešanica ni strupena pri vdihavanju, kot
določajo predpisi o nevarnem blagu.

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

2-metilpentan-2,4-diol:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 Ustno (Podgana): 2.000 mg/kg

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 Kožno (Podgana): 2.000 mg/kg

Sestavine:
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:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samec): 4,63 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

cloquintocet-mexyl:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 0,935 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po
kratkotrajnem vdihavanju.
Opombe: Najvišja dosegljiva koncentracija

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

naftalen:
Akutna oralna strupenost

:

Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po
enkratnem zaužitju.

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Lahno draženje kože

Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Rezultat
: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože.
2-metilpentan-2,4-diol:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Draži kožo.
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pinoksaden (ISO):
Metoda
Rezultat

:
:

Na podlagi dokazov glede ljudi
Draži kožo.

cloquintocet-mexyl:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

:
:

Kunec
Ne draži oči

2-metilpentan-2,4-diol:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni

pinoksaden (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni

cloquintocet-mexyl:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Sestavine:

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

Buehlerjev test
Morski Prašiček
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

pinoksaden (ISO):
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

celice mišjega limfoma
Miš
Proizvod je snov, razvrščena v podkategorijo 1A, ki povzroča
preobčutljivost kože.

Vrsta preskusa
Rezultat
Opombe

:
:
:

Preobčutljivost dihal
Ne povzroča preobčutljivosti dihal.
Izkušnje z izpostavljenostjo človeka

Sestavine:
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Morski Prašiček
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
2-metilpentan-2,4-diol:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov

pinoksaden (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

cloquintocet-mexyl:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

2-metilpentan-2,4-diol:
Rakotvornost - Ocena

:

Teža dokaznega materiala ne podpira klasifikacije kot
rakotvoren

pinoksaden (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

cloquintocet-mexyl:
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

naftalen:
Rakotvornost - Ocena

:

Omejeni dokazi o rakotvornosti v študijah na živalih

Rakotvornost
Sestavine:

Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
2-metilpentan-2,4-diol:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena
pinoksaden (ISO):
Strupenost za

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju
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razmnoževanje - Ocena
cloquintocet-mexyl:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

STOT - enkratna izpostavljenost
Sestavine:
pinoksaden (ISO):
Ocena

:

Opombe

:

Na podlagi dokazov glede ljudi, Snov ali zmes je označena kot
v organe specifično usmerjen toksikant, enkratna
izpostavljenost, kategorija 3 z draženjem dihalnih poti.
Težave pri dihanju
Kašelj
Akutno draženje dihalnega sistema, ki vodi do stiskanja v
pljučih in astmatičnega stanja.

cloquintocet-mexyl:
Ocena

:

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, enkratna izpostavljenost.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost
Sestavine:
pinoksaden (ISO):
Ocena

:

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost.

cloquintocet-mexyl:
Ciljni organi
Ocena

:
:

Sečila, Jetra
Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2.

Toksičnost pri vdihavanju
Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
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Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Danio rerio (riba zebrica)): 70,71 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 1,8 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
61 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
6,4 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Strupenost za ribe
: LL50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 3,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EL50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 1,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.

Strupenost za alge/vodne
rastline

EL50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
7,9 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.

:

NOELR (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena
alga)): 0,22 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
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za podobne snovi.
Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje
pinoksaden (ISO):
Strupenost za ribe

:

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 10,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 52 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
3,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

ErC50 (Skeletonema costatum (morski sediment)): 1,72 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
NOEC (Skeletonema costatum (morski sediment)): 0,94 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,73 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

1

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 6,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 0,97 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

cloquintocet-mexyl:
Strupenost za ribe

LC50 (Gobiocypris rarus (Krap)): 0,102 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 0,82 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 2,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 0,12 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
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Čas izpostavljanja: 72 h
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

1

Strupenost za
mikroorganizme

:

EC50 (aktivno blato): > 1.000 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: > 0,437 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

1

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

:

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

naftalen:
Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
Kronična strupenost za
vodno okolje
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Biorazgradljivost
: Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
2-metilpentan-2,4-diol:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

pinoksaden (ISO):
Biorazgradljivost

:

Rezultat: hitro razgradljiva

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 0,3 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

cloquintocet-mexyl:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 0,4 d
Opombe: Proizvod ni trajen.
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12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
pinoksaden (ISO):
Bioakumulacija

:

Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

cloquintocet-mexyl:
Bioakumulacija

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: 5,24 (25 °C)

pinoksaden (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zmerno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 0,1 - 1,8 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

cloquintocet-mexyl:
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: nemobilen

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 2,4 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

2-metilpentan-2,4-diol:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

pinoksaden (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

Sestavine:
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cloquintocet-mexyl:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

naftalen:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082
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RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(SOLVENT NAPHTHA)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(SOLVENT NAPHTHA)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(SOLVENT NAPHTHA)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(SOLVENT NAPHTHA)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
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IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke

Številka
varnostnega lista:
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:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
N-metil-2-pirolidon (Številka na
seznamu 72, 71, 30)
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
(Priloga XIV)

23 / 26

:

Ni smiselno

:

Ni smiselno

:

naftalen

:

Ni smiselno

:

Ni smiselno

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

AXIAL
Verzija
5.0

Datum revizije:
22.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S00027056453

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E2
NEVARNOSTI ZA
200 t
500 t
OKOLJE

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na
področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,
ali strožje predpise posameznih držav.
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje
predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H228
H302
H304
H315
H317
H319
H332
H335
H351
H361d
H373

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

H400
H410
H411
H412
EUH066

:
:
:
:
:

Vnetljiva trdna snov.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Sum povzročitve raka.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox.
: Akutna strupenost
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Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.
Carc.
Eye Irrit.
Flam. Sol.
Repr.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT RE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STOT SE

:

91/322/EEC

:

SI OEL
91/322/EEC / TWA
SI OEL / MV
SI OEL / KTV

:
:
:
:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Nevarnost pri vdihavanju
Rakotvornost
Draženje oči
Vnetljive trdne snovi
Strupenost za razmnoževanje
Draženje kože
Preobčutljivost v stiku s kožo
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča
izpostavljenost
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost
Direktiva Komisije 91/322/EGS o določitvi indikativne mejne
vrednosti
Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti
mejnim količinam - 8 ur
mejna vrednost
kratkotrajna vrednost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
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kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Acute Tox. 4

H332

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Skin Sens. 1

H317

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Repr. 2

H361d

Metoda izračuna

Aquatic Chronic 2

H411

Metoda izračuna

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL

26 / 26

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BANVEL 480 S
Verzija
5.0

Datum revizije:
05.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S1219548

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

BANVEL 480 S

Koda proizvoda

:

A7254B

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

VJPY-408H-E00E-4EP2

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Draženje oči, Kategorija 2
H319: Povzroča hudo draženje oči.
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
H411: Strupeno za vodne organizme, z
vodno okolje, Kategorija 2
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H319
H411

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P264 Po uporabi temeljito umiti kožo.
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.

Povzroča hudo draženje oči.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Odziv:
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če
to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite
zdravniško pomoč/ oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

Št. CAS
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
2300-66-5
218-951-7
607-044-00-5

3,6-dikloro-o-janeževa kislina,
spojina z dimetilaminom (1: 1)

Razvrstitev

Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3;
H412

Koncentracija
(% w/w)

>= 30 - < 50

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
NE izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Nespecifično
Ni znanih ali pričakovanih simptomov.

3 / 15

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

BANVEL 480 S
Verzija
5.0

Datum revizije:
05.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S1219548

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.
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6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.
8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz

:

Tesno prilegajoča varovalna očala
Ko ne morete izključiti možnosti za nenamerni stik oči z
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izdelkom, vedno nosite zaščito za oči.
Oprema mora ustrezati standardu EN 166
Zaščita rok
Opombe
Zaščita kože

:
:

Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.
Ni potrebna posebna varovalna oprema.
Izberite zaščito kože in telesa na podlagi fizičnih zahtev za
delovno mesto.
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.
Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.

Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: tekočina
Barva
: rumena do rjavkasta
Vonj
Mejne vrednosti vonja

:
:

kot amini, šibek
Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

100 °C (1.013,25 hPa)

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

Metoda: Metoda Seta v zaprtem talilnem loncu
ne zaplameni
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Temperatura samovžiga

:

460 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

5-9
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

4,64 mPa.s (40 °C)
9,21 mPa.s (20 °C)

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v drugih topilih

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1,167 g*cm3 (20 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Mešljivost z vodo

:

Se meša.

Površinska napetost

:

44,7 mN/m, 20 °C

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
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10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 2.467 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5,4 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 4.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože
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Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni

Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Rezultat
: Draženje oči
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Mutagenost za zarodne
: Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.
celice- Ocena
Rakotvornost
Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Rakotvornost - Ocena
: Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.
Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Strupenost za
: Ni toksičnosti pri razmnoževanju
razmnoževanje - Ocena
11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
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ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
> 103 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
103 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
ErC50 (Myriophyllum verticillatum (vretenčasti rmanec)): 9,4
mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
NOEC (Myriophyllum verticillatum (vretenčasti rmanec)): 1
mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 14 d
Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
Kronična strupenost za
vodno okolje

:

Škodljivo za vodne organizme.

:

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Biorazgradljivost
: Rezultat: Ni razpoložljivih informacij.
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12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Bioakumulacija
: Opombe: Ni razpoložljivih podatkov
12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Porazdelitev med deli okolja : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Sestavine:
3,6-dikloro-o-janeževa kislina, spojina z dimetilaminom (1: 1):
Ocena
: Ni razpoložljivih podatkov
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.
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Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(DICAMBA-DIMETHYLAMMONIUM)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(DICAMBA-DIMETHYLAMMONIUM)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(DICAMBA-DIMETHYLAMMONIUM)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(DICAMBA-DIMETHYLAMMONIUM)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže
ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev
RID
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Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
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(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E2
NEVARNOSTI ZA
200 t
500 t
OKOLJE

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H319
:
H412
:

Povzroča hudo draženje oči.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Eye Irrit.
: Draženje oči
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
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z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Eye Irrit. 2

H319

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 2

H411

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

BOXER

Koda proizvoda

:

A8545H

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

0X2F-85VN-G007-P484

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Draženje kože, Kategorija 2
Draženje oči, Kategorija 2
Preobčutljivost v stiku s kožo, Kategorija
1
Nevarnost pri vdihavanju, Kategorija 1
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za

H315: Povzroča draženje kože.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko
smrtno.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
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dolgotrajnimi učinki.

vodno okolje, Kategorija 1
2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Nevarno

Stavki o nevarnosti

:

H304
H315
H317
H319
H410
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P261 Ne vdihavati meglice.
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj
delovnega mesta.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko.

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi

Odziv:
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in
vode.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če
to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P331 NE izzvati bruhanja.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite
zdravniško pomoč/ oskrbo.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred
ponovno uporabo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.
Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
prosulfokarb (ISO)
Hydrocarbons, C9, Aromatics
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Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

prosulfokarb (ISO)

Št. CAS
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
52888-80-9
401-730-6
006-072-00-X

Hydrocarbons, C9, Aromatics

128601-23-0
265-199-0
01-2119455851-35

calcium dodecylbenzene
sulphonate

26264-06-2
247-557-8
01-2119560592-37
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Razvrstitev

Acute Tox. 4; H302
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411
M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 1
Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)
STOT SE 3; H336
(Centralni živčni
sistem)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
EUH066
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;

Koncentracija
(% w/w)

>= 70 - < 90

>= 10 - < 20

>= 3 - < 10
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104-76-7
203-234-3
01-2119487289-20

H412
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)

>= 1 - < 10

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali
aromatska topila.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Aspiracija utegne povzročiti pljučne edeme in pnevmonitis.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.
Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali
aromatska topila.
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ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
Možno je, da plamen bruhne nazaj v znatni razdalji.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni
smeri od izpusta/razliva.
Pazite se kopičenja hlapov, ki tvorijo eksplozivne
koncentracije. Hlapi se lahko nakopičijo na nizkih področjih.
Odstranite vse vire vžiga.
Bodite pozorni, da plamen ne bruhne nazaj.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.
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6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Uporabljajte samo na področju, ki vsebuje ognjeodporno
opremo.
Preprečiti statično naelektrenje.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
prostorov in posod
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od gorljivih snovi. Hranite na področju
opremljenem s škropilniki. Hraniti ločeno od hrane, pijače in
krmil. Ne kadite.
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

prosulfokarb (ISO)
Hydrocarbons, C9,
Aromatics
2-ethylhexan-1-ol

52888-80-9
128601-230
104-76-7

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA
TWA
TWA
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Parametri nadzora

Osnova

4 mg/m3
19 ppm
100 mg/m3
1 ppm
5,4 mg/m3

Syngenta
Dobavitelj/dist
ributer
2017/164/EU
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Dodatne informacije: Indikativni
MV
KTV

1 ppm
5,4 mg/m3
1 ppm
5,4 mg/m3

SI OEL
SI OEL

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
Hydrocarbons, C9,
Aromatics

calcium
dodecylbenzene
sulphonate

2-ethylhexan-1-ol

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Oralno

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci
Delavci

Vdihavanje
Kožno

Delavci

Kožno

Delavci

Kožno

Delavci
Potrošniki

Kožno
Zaužitje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Kožno

Delavci
Potrošniki
Delavci

Vdihavanje
Vdihavanje
Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potencialni učinki na
zdravje
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

Vrednost

Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Akutni lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Akutni lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni lokalni učinki
Akutni lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

52 mg/m3

150 mg/m3
25 mg/kg
32 mg/m3
11 mg/kg
11 mg/kg
52 mg/m3

52 mg/m3
52 mg/m3
57,2 mg/kg
80 mg/kg
1,57 mg/cm2
1,57 mg/cm2
1,1 mg/kg
23 mg/kg
11,4 mg/kg
106,4 mg/m3
53,2 mg/m3
53,2 mg/m3
2,3 mg/m3

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
calcium dodecylbenzene

Segment okolja
Sladka voda
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sulphonate
Morska voda
Sladka voda - s prekinitvami
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Sladka voda
Morska voda
Prekinjena uporaba/izpust
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Naprava za čiščenje odplak
Tla

2-ethylhexan-1-ol

0,458 mg/l
0,654 mg/l
50 mg/l
27,5 mg/kg
2,75 mg/kg
0,017 mg/l
0,0017 mg/l
0,17 mg/l
28 mg/kg
0,028 mg/kg
10 mg/kg
0,047 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz

:

Tesno prilegajoča varovalna očala
Ko ne morete izključiti možnosti za nenamerni stik oči z
izdelkom, vedno nosite zaščito za oči.
Oprema mora ustrezati standardu EN 166

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno

Zaščita rok

Zaščita kože

:
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Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.
Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.

Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: prozorna, jasna
Barva
: svetlo rumena
Vonj
: po aromatih
Mejne vrednosti vonja
: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

73 °C
Metoda: Metoda Pensky-Martens v zaprtem talilnem loncu

Temperatura samovžiga

:

380 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov
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pH

:

6
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v drugih topilih

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1.012 g*cm3 (25 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
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10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne oralne toksičnosti
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

Ocena akutne strupenosti: > 5 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Metoda izračuna

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 4.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

:

LD50 (Podgana, samec): 1.820 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 4,7 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Kunec, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Akutna oralna strupenost
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Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Akutna oralna strupenost
: LD50 (Podgana, samica): 3.492 mg/kg
2-ethylhexan-1-ol:
Akutna oralna strupenost
Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LD50 (Podgana): 2.047 mg/kg

:

LC50 (Podgana): > 0,89 - 5,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po
kratkotrajnem vdihavanju.

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe

:
:
:

Kunec
Draži kožo.
Na podlagi podatkov podobnih materialov

:
:

Kunec
Ne draži kože

Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Vrste
Rezultat

Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Rezultat
: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože.
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Lahno draženje kože

calcium dodecylbenzene sulphonate:
Rezultat
: Draži kožo.
2-ethylhexan-1-ol:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Draži kožo.

:
:
:

Kunec
Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni
Na podlagi podatkov podobnih materialov

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe
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Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

calcium dodecylbenzene sulphonate:
Rezultat
: Nevarnost hudih poškodb oči.
2-ethylhexan-1-ol:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat
Opombe

:
:
:
:

Buehlerjev test
Morski Prašiček
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
Na podlagi podatkov podobnih materialov

:
:

Morski Prašiček
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Vrste
Rezultat

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

Rakotvornost
Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Rakotvornost - Ocena

Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Strupenost za

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju
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razmnoževanje - Ocena
STOT - enkratna izpostavljenost
Sestavine:
Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Ocena
: Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 z narkotičnimi
učinki., Snov ali zmes je označena kot v organe specifično
usmerjen toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 z
draženjem dihalnih poti.
2-ethylhexan-1-ol:
Ocena

:

Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 z draženjem
dihalnih poti.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Opombe

:

Preskusi kronične toksičnosti niso pokazali škodljivih vplivov.

Toksičnost pri vdihavanju
Sestavine:
Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 3 mg/l
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Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 2,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,18 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,010 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 0,84 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 0,51 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,120 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,009 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
ErC50 (Navicula pelliculosa (Sladkovodna diatomeja)): 0,68
mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
NOEC (Navicula pelliculosa (Sladkovodna diatomeja)): 0,2
mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

1

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,31 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
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Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 0,045 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Strupenost za ribe
: LL50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 9,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EL50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 3,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
2,9 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOELR (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena
alga)): 1,0 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOELR: 1,228 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOELR: 2,144 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

:

calcium dodecylbenzene sulphonate:
Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje
2-ethylhexan-1-ol:
Strupenost za ribe

:

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

:

LC50 (Leuciscus idus (Jez)): 17,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 39 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 16,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:
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12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 159 - 279 d
Opombe: Obstojen v vodi.

Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Biorazgradljivost
: Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
2-ethylhexan-1-ol:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Bioakumulacija

:

Opombe: Se bioakumulira

prosulfokarb (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Rahlo mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 35 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

Sestavine:
prosulfokarb (ISO):
Ocena
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Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082
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14.2 Pravilno odpremno ime ZN
ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(PROSULFOCARB in SOLVENT NAPHTHA)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(PROSULFOCARB in SOLVENT NAPHTHA)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(PROSULFOCARB in SOLVENT NAPHTHA)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(PROSULFOCARB in SOLVENT NAPHTHA)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

:
:

Y964
III

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
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Nalepke

Številka
varnostnega lista:
S00040328803

:

Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E1
NEVARNOSTI ZA
100 t
200 t
OKOLJE
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Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje
predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H226
H302
H304
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H336
H400
H411
H412
EUH066

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

Vnetljiva tekočina in hlapi.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Povzroča hudo draženje oči.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox.
: Akutna strupenost
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Asp. Tox.
: Nevarnost pri vdihavanju
Eye Dam.
: Huda poškodba oči
Eye Irrit.
: Draženje oči
Flam. Liq.
: Vnetljive tekočine
Skin Irrit.
: Draženje kože
Skin Sens.
: Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT SE
: Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost
2017/164/EU
: Evropa. Direktiva Komisije 2017/164/EU o določitvi četrtega
seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno
izpostavljenost
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SI OEL
2017/164/EU / TWA
SI OEL / MV
SI OEL / KTV

Številka
varnostnega lista:
S00040328803

:
:
:
:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti
mejnim količinam - 8 ur
mejna vrednost
kratkotrajna vrednost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Skin Irrit. 2

H315

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Eye Irrit. 2

H319

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Skin Sens. 1

H317

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Asp. Tox. 1

H304

Metoda izračuna

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene
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H410

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

CALARIS PRO

Koda proizvoda

:

A15901A

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

M01A-S5A9-5007-8ADG

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Akutna strupenost, Kategorija 4
Strupenost za razmnoževanje, Kategorija
2
Specifična strupenost za ciljne organe ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija 2
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 1

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali
ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči
se izpostavljenosti.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P260 Ne vdihavajte meglice ali hlapov.
P264 Po uporabi temeljito umiti kožo.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za
oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
terbutilazin (ISO)
C16-18 alcohols, ethoxylated
mezotrion (ISO)
Dodatno označevanje
EUH208
Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH401

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.

2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
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Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

terbutilazin (ISO)

Št. CAS
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
5915-41-3
227-637-9
613-323-00-2

Razvrstitev

Acute Tox. 4; H302
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Koncentracija
(% w/w)

>= 25 - < 30

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
C16-18 alcohols, ethoxylated

68439-49-6
500-212-8

Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

>= 3 - < 10

mezotrion (ISO)

104206-82-8

Repr. 2; H361d
STOT RE 2; H373
(Živčevje, Oči)
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 3 - < 10

609-064-00-X

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

2634-33-5
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220-120-9
613-088-00-6
01-2120761540-60

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411

0,05

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 1
posebne mejne
koncentracije
Skin Sens. 1; H317
>= 0,05 %
Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
NE izzvati bruhanja.
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4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Nespecifično
Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
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Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

terbutilazin (ISO)
mezotrion (ISO)

5915-41-3
104206-828

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA
TWA
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Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
propane-1,2-diol

1,2-benzizotiazol3(2H)-on

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potencialni učinki na
zdravje
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

Vrednost
168 mg/m3
10 mg/m3
30 mg/m3
10 mg/m3
6,81 mg/m3
0,966 mg/kg
1,2 mg/m3
0,345 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
propane-1,2-diol

Segment okolja
Sladka voda
Morska voda
Prekinjena uporaba/izpust
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v morju
Usedlina v sladki vodi
Tla
Sladka voda
Morska voda
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Sladka voda - s prekinitvami
Morska voda - s prekinitvami
Tla

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Vrednost
260 mg/l
26 mg/l
183 mg/l
20000 mg/l
57,2 mg/kg
572 mg/kg
50 mg/kg
0,00403 mg/l
0,000403 mg/l
1,03 mg/l
0,0499 mg/kg
0,00499 mg/kg
0,0011 mg/l
0,000110 mg/l
3 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz
Zaščita rok

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.
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Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.

Zaščita kože

:

Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:

Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.
Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: suspenzija
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Barva

:

bela do svetlo rjavkasta

Vonj
Mejne vrednosti vonja

:
:

sladkast
Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

Metoda: Metoda Pensky-Martens v zaprtem talilnem loncu
ne zaplameni

Temperatura samovžiga

:

450 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

3,4
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

200 - 494 mPa.s (20 °C)
107 - 348 mPa.s (40 °C)

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v vodi
Topnost v drugih topilih

:

Ni razpoložljivih podatkov

:
:

Ni razpoložljivih podatkov
Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1,122 g*cm3 (20 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov
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9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Površinska napetost

:

35,4 mN/m, 0,1 %, 20 °C

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samica): približno 310 mg/kg
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
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Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 1.590 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

C16-18 alcohols, ethoxylated:
Akutna oralna strupenost
:

mezotrion (ISO):
Akutna oralna strupenost

Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po
enkratnem zaužitju.

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 4,75 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samec): 670 mg/kg

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože
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:

Na podlagi podatkov podobnih materialov

terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Lahno draženje kože

:
:
:

Kunec
Ne draži oči
Na podlagi podatkov podobnih materialov

:
:

Kunec
Ne draži oči

Sestavine:

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

C16-18 alcohols, ethoxylated:
Rezultat
:

Trajne okvare vida

mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Nevarnost hudih poškodb oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste

:
:

Buehlerjev test
Morski Prašiček
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:
:

Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
Na podlagi podatkov podobnih materialov

terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti kože.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Rezultat

:

Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

Rezultat
Opombe
Sestavine:

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

mezotrion (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Teža dokaznega materiala ne podpira klasifikacije kot
mutagen za zarodne celice.

terbutilazin (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

mezotrion (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih kancerogenih
učinkov.

Rakotvornost
Sestavine:
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Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

mezotrion (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih učinkov na plodnost.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Ciljni organi
Ocena

:
:

hematopoietični sistem
Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Opombe

:

Preskusi kronične toksičnosti niso pokazali škodljivih vplivov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 6,7 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 53 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
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ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,087 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,0039 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,174 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,063 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Americamysis (Kozica)): 0,092 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 0,03 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 0,0011
mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
ErC50 (Microcystis aeruginosa (Cianobakterija)): 0,018 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
NOEC (Microcystis aeruginosa (Cianobakterija)): 0,0037 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za
mikroorganizme

:

EC50 (aktivno blato): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h
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:
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NOEC: 0,045 mg/l
Čas izpostavljanja: 90 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 0,019 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

10

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 120 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

mezotrion (ISO):
Strupenost za ribe

LC50 (Cyprinus carpio (Krap)): > 97,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 900 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
12 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,75 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0301 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d
EC10 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,00187 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 12,5 mg/l
Čas izpostavljanja: 36 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 180 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

10

:
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Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Strupenost za ribe

Številka
varnostnega lista:
S00007467524

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,18 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 2,94 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,15 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

EC10 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,04 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

1

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 1,7 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia (Vodna bolha)

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 6 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

mezotrion (ISO):
Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: > 30 d (25 °C)
Opombe: Obstojen v vodi.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: hitro razgradljiva
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12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Bioakumulacija

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: 3,4 (25 °C)

mezotrion (ISO):
Bioakumulacija

:

Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Bioakumulacija

:

Opombe: Bioakumulacija je malo verjetna.

terbutilazin (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zmerno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 77 - 169 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

mezotrion (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Izjemno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 6 - 105 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

terbutilazin (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

mezotrion (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda

12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

Sestavine:
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(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082
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IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(TERBUTHYLAZINE)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(TERBUTHYLAZINE)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(TERBUTHYLAZINE)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(TERBUTHYLAZINE)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
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(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke

Številka
varnostnega lista:
S00007467524

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E1
NEVARNOSTI ZA
100 t
200 t
OKOLJE
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Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na
področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,
ali strožje predpise posameznih držav.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje
predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H302
H315
H317
H318
H361d
H373

:
:
:
:
:
:

H400
H410
H411

:
:
:

Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox.
: Akutna strupenost
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Eye Dam.
: Huda poškodba oči
Repr.
: Strupenost za razmnoževanje
Skin Irrit.
: Draženje kože
Skin Sens.
: Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT RE
: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča
izpostavljenost
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR 22 / 24
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Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Acute Tox. 4

H302

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Repr. 2

H361d

Metoda izračuna

STOT RE 2

H373

Metoda izračuna

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 1

H410

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

CALLISTO 480 SC

Koda proizvoda

:

A12738A

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

1GF1-K0GW-6004-N5PT

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Strupenost za razmnoževanje, Kategorija
2
Specifična strupenost za ciljne organe ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija
2, Živčevje, Oči, Ledvice
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 1

H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali
ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373 Lahko škoduje organom (Živčevje, Oči, Ledvice) pri
dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P260 Ne vdihavajte meglice ali hlapov.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za
oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
mezotrion (ISO)
etandiol
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

Št. CAS
Razvrstitev
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
104206-82-8
Repr. 2; H361d
STOT RE 2; H373
609-064-00-X
(Živčevje, Oči)
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

mezotrion (ISO)

Koncentracija
(% w/w)

>= 30 - < 50

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
etandiol

107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
01-2119456816-28

Acute Tox. 4; H302
STOT RE 2; H373
(Ledvice)

>= 10 - < 20

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
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Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.
Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
NE izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Nespecifično
Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
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z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Nadaljnje informacije o
obstojnosti pri skladiščenju
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Fizikalno in kemično stabilen vsaj dve leti pri skladiščenju v
originalni zaprti embalaži pri sobni temperaturi.

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

mezotrion (ISO)

104206-828
107-21-1

etandiol

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA

Parametri nadzora

Osnova

5 mg/m3

Syngenta

TWA

20 ppm
2000/39/ES
52 mg/m3
Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno
izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni
STEL
40 ppm
2000/39/ES
104 mg/m3
Dodatne informacije: Opomba - koža, pripisana mejnim količinam za poklicno
izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože, Indikativni
MV
20 ppm
SI OEL
52 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi
kožo
KTV
40 ppm
SI OEL
104 mg/m3
Dodatne informacije: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi
kožo

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
etandiol

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potencialni učinki na
zdravje
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

Vrednost
35 mg/m3
106 mg/kg
7 mg/m3
53 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
etandiol

Segment okolja
Sladka voda
Morska voda
Prekinjena uporaba/izpust
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Tla
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8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz
Zaščita rok

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.

Zaščita kože

:

Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:

Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.
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Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: disperzija
Barva
: bež do rjava
Vonj
Mejne vrednosti vonja

:
:

Rahlo prijeten
Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Produkt ni vnetljiv.

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

Metoda: Metoda Pensky-Martens v zaprtem talilnem loncu
ne zaplameni

Temperatura samovžiga

:

405 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

2,6
Koncentracija: 100 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

2.760 mPa.s (20 °C)
2.110 mPa.s (40 °C)

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v vodi
Topnost v drugih topilih

:

Ni razpoložljivih podatkov

:
:

Se meša.
Ni razpoložljivih podatkov
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Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1,19 g*cm3 (25 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Površinska napetost

:

44,6 mN/m, 20 °C

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5,19 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 4,75 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

etandiol:
Akutna oralna strupenost

:

Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po
enkratnem zaužitju.

Sestavine:
mezotrion (ISO):
Akutna oralna strupenost

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože
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Sestavine:
mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

:
:

Kunec
Ne draži oči

:
:

Kunec
Ne draži oči

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

Buehlerjev test
Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti kože.

Sestavine:
mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih kancerogenih
učinkov.

Rakotvornost
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Rakotvornost - Ocena
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Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih učinkov na plodnost.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost
Sestavine:
etandiol:
Ciljni organi
Ocena

:
:

Ledvice
Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Opombe

:

Preskusi kronične toksičnosti niso pokazali škodljivih vplivov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 180 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 180 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
26 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
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3,2 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
EC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,012 mg/l
Končna točka: Rast listov
Čas izpostavljanja: 14 d
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0025 mg/l
Končna točka: Rast listov
Čas izpostavljanja: 14 d
Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 120 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Sestavine:
mezotrion (ISO):
Strupenost za ribe

LC50 (Cyprinus carpio (Krap)): > 97,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 900 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
12 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,75 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0301 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d
EC10 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,00187 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 12,5 mg/l
Čas izpostavljanja: 36 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)
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Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 180 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

10

Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

etandiol:
Strupenost za
mikroorganizme

:

EC50 (Pseudomonas putida (Bakterija)): > 10.000 mg/l
Čas izpostavljanja: 16 h

mezotrion (ISO):
Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: > 30 d (25 °C)
Opombe: Obstojen v vodi.

etandiol:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Bioakumulacija

:

Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

mezotrion (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Izjemno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 6 - 105 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena
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Sestavine:
mezotrion (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

etandiol:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(MESOTRIONE)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(MESOTRIONE)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(MESOTRIONE)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(MESOTRIONE)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA (Tovor)
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Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
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Številka
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S161718701

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
ksilen
acetonitril
trietilamin
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
:
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski :
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
:
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onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E1
NEVARNOSTI ZA
100 t
200 t
OKOLJE

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na
področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,
ali strožje predpise posameznih držav.
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje
predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H302
:
H361d
:
H373
:
H400
H410

:
:

Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox.
: Akutna strupenost
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Repr.
: Strupenost za razmnoževanje
STOT RE
: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča
izpostavljenost
2000/39/ES
: Direktiva Komisije 2000/39/ES o določitvi prvega seznama
indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost
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SI OEL
2000/39/ES / TWA
2000/39/ES / STEL
SI OEL / MV
SI OEL / KTV

Številka
varnostnega lista:
S161718701

:
:
:
:
:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti
mejnim količinam - 8 ur
kratkoročno poklicno izpostavljenost
mejna vrednost
kratkotrajna vrednost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Repr. 2

H361d

Metoda izračuna

STOT RE 2

H373

Metoda izračuna

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 1

H410

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
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Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

DUAL GOLD 960 EC

Koda proizvoda

:

A9396G

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

KCDJ-7384-100N-3XXS

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Preobčutljivost v stiku s kožo,
Podkategorija 1B
Draženje oči, Kategorija 2
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 1

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P261 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/
razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za
oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite
zdravniško pomoč/ oskrbo.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred
ponovno uporabo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
S-metolaklor
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
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Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

S-metolaklor

Št. CAS
Razvrstitev
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
87392-12-9
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
607-432-00-4
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Koncentracija
(% w/w)

>= 70 - < 90

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6tris(1-phenylethyl)phenyl]- hydroxycalcium dodecylbenzene
sulphonate

99734-09-5

Aquatic Chronic 3;
H412

>= 2,5 - < 10

26264-06-2
247-557-8
01-2119560592-37

>= 3 - < 10

hydrocarbons, C10-C13,
aromatics, <1% naphthalene

Ni uvrščeno
922-153-0
01-2119451097-39

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3;
H412
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
EUH066

2-metilpropan-1-ol

78-83-1
201-148-0
603-108-00-1
01-2119484609-23

Za razlago kratic glej oddelek 16.
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Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336
(Centralni živčni
sistem)
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)

>= 2,5 - < 10

>= 1 - < 3
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali
aromatska topila.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Aspiracija utegne povzročiti pljučne edeme in pnevmonitis.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.
Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali
aromatska topila.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
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Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
Možno je, da plamen bruhne nazaj v znatni razdalji.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni
smeri od izpusta/razliva.
Pazite se kopičenja hlapov, ki tvorijo eksplozivne
koncentracije. Hlapi se lahko nakopičijo na nizkih področjih.
Odstranite vse vire vžiga.
Bodite pozorni, da plamen ne bruhne nazaj.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
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6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Uporabljajte samo na področju, ki vsebuje ognjeodporno
opremo.
Preprečiti statično naelektrenje.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
prostorov in posod
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od gorljivih snovi. Hranite na področju
opremljenem s škropilniki. Hraniti ločeno od hrane, pijače in
krmil. Ne kadite.
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

Parametri nadzora

Osnova

87392-12-9
Ni uvrščeno

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA
TWA

S-metolaklor
hydrocarbons,
C10-C13,
aromatics, <1%
naphthalene
2-metilpropan-1-ol

5 mg/m3
8 ppm
50 mg/m3

Syngenta
Dobavitelj/dist
ributer

78-83-1

MV

100 ppm
310 mg/m3
100 ppm
310 mg/m3

SI OEL

KTV

SI OEL

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
calcium
dodecylbenzene

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje
6 / 23

Potencialni učinki na
zdravje
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sulphonate

2-metilpropan-1-ol

hydrocarbons, C10C13, aromatics, <1%
naphthalene

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci
Delavci

Vdihavanje
Kožno

Delavci

Kožno

Delavci

Kožno

Delavci
Delavci

Kožno
Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Oralno

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Oralno

Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Akutni lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Akutni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Akutni lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki, Dolgoročni
lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki, Dolgoročni
lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki, Dolgoročni
lokalni učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

52 mg/m3

Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

12,5 mg/kg

52 mg/m3
52 mg/m3
57,2 mg/kg
80 mg/kg
1,57 mg/cm2
1,57 mg/cm2
310 mg/m3

55 mg/m3

25 mg/kg

151 mg/m3

32 mg/m3
7,5 mg/kg
7,5 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
calcium dodecylbenzene
sulphonate

2-metilpropan-1-ol

Segment okolja
Sladka voda

Vrednost
0,28 mg/l

Morska voda
Sladka voda - s prekinitvami
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Sladka voda
Naprava za čiščenje odplak
Tla
Usedlina v morju
Usedlina v sladki vodi
Morska voda

0,458 mg/l
0,654 mg/l
50 mg/l
27,5 mg/kg
2,75 mg/kg
0,4 mg/l
10 mg/l
0,0699 mg/kg
0,152 mg/kg
1,52 mg/kg
0,04 mg/l
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8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz

:

Tesno prilegajoča varovalna očala
Ko ne morete izključiti možnosti za nenamerni stik oči z
izdelkom, vedno nosite zaščito za oči.
Oprema mora ustrezati standardu EN 166

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.

Zaščita rok

Zaščita kože

:

Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:

Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
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strokovno svetovanje.
Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: tekočina
Barva
: svetlo rumena do temno rjava
Vonj
Mejne vrednosti vonja

:
:

Ni razpoložljivih podatkov
Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

81 °C
Metoda: Metoda Pensky-Martens v zaprtem talilnem loncu

Temperatura samovžiga

:

415 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

4-8
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

128 mPa.s (20 °C)
36,6 mPa.s (40 °C)

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v drugih topilih

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov
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Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1,11 g*cm3

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Površinska napetost

:

32,1 mN/m, 1 %, 20 °C

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5,09 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 2.672 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 2,91 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Kunec, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

2-metilpropan-1-ol:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana): 2.830 - 3.350 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana): > 24,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: hlapi
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Kunec): > 2.000 - 2.460 mg/kg

Sestavine:
S-metolaklor:
Akutna oralna strupenost

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste

:

Kunec
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:
:

Ne draži kože
Na podlagi podatkov podobnih materialov

:
:

Kunec
Ne draži kože

Sestavine:
S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

calcium dodecylbenzene sulphonate:
Rezultat
: Draži kožo.
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Rezultat
: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože.
2-metilpropan-1-ol:
Rezultat

:

Draži kožo.

:
:
:

Kunec
Draženje oči
Na podlagi podatkov podobnih materialov

:
:

Kunec
Ne draži oči

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe
Sestavine:
S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

calcium dodecylbenzene sulphonate:
Rezultat
: Nevarnost hudih poškodb oči.
2-metilpropan-1-ol:
Rezultat

:

Nevarnost hudih poškodb oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

Lokalna analiza limfnih vozlov (LLNA)
Morski Prašiček
Proizvod je snov, razvrščena v podkategorijo 1B, ki povzroča
preobčutljivost kože.
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Sestavine:
S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Proizvod je snov, razvrščena v podkategorijo 1B, ki povzroča
preobčutljivost kože.

2-metilpropan-1-ol:
Vrste
Rezultat
Opombe

:
:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih za
podobne snovi.

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
S-metolaklor:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Mutagenost za zarodne
: Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov
celice- Ocena
Rakotvornost
Sestavine:
S-metolaklor:
Rakotvornost - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih kancerogenih
učinkov.

Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
S-metolaklor:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih učinkov na plodnost.

STOT - enkratna izpostavljenost
Sestavine:
2-metilpropan-1-ol:
Ocena

:

Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 z draženjem
dihalnih poti., Snov ali zmes je označena kot v organe
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specifično usmerjen toksikant, enkratna izpostavljenost,
kategorija 3 z narkotičnimi učinki.
Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
S-metolaklor:
Opombe

:

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost.

Toksičnost pri vdihavanju
Sestavine:
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 8,8 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 28,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,09 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

EC10 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,034 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
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NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,022 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,23 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d
EC10 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,012 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0022 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
Sestavine:
S-metolaklor:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 1,23 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Americamysis (Kozica)): 1,4 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,077 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,016 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
EC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,023 mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0076 mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,03 mg/l
Čas izpostavljanja: 35 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 0,13 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Americamysis (Kozica)
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10

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
Kronična strupenost za
vodno okolje

:

Škodljivo za vodne organizme.

:

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

calcium dodecylbenzene sulphonate:
Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje

:

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Strupenost za ribe
: LL50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 3,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EL50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 1,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.

Strupenost za alge/vodne
rastline

EL50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
7,9 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.

:

NOELR (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena
alga)): 0,22 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.
Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje
2-metilpropan-1-ol:
Strupenost za ribe

:

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

:

LC50 (Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)): 1.430 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :

EC50 (Daphnia pulex (Vodna bolha)): 1.100 mg/l
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Čas izpostavljanja: 48 h
:

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

EC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
1.799 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
NOEC: 20 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
S-metolaklor:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 53 - 147 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Biorazgradljivost
: Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.
hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Biorazgradljivost
: Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
2-metilpropan-1-ol:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
S-metolaklor:
Bioakumulacija

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: 3,05 (25 °C)

S-metolaklor:
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zmerno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 12 - 46 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:
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12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

Sestavine:
2-metilpropan-1-ol:
Ocena

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(S-METOLACHLOR)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(S-METOLACHLOR)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(S-METOLACHLOR)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(S-METOLACHLOR)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA (Tovor)
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Navodila o pakiranju (LQ)
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:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Ni smiselno
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
(Priloga XVII)
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
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(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E1
NEVARNOSTI ZA
100 t
200 t
OKOLJE

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje
predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H226
H304
H315
H317
H318
H335
H336
H400
H410
H411
H412
EUH066

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

Vnetljiva tekočina in hlapi.
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali
razpokane kože.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Asp. Tox.
: Nevarnost pri vdihavanju
Eye Dam.
: Huda poškodba oči
Flam. Liq.
: Vnetljive tekočine
Skin Irrit.
: Draženje kože
Skin Sens.
: Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT SE
: Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
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izpostavljenost
Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti
mejna vrednost
kratkotrajna vrednost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Skin Sens. 1B

H317

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Eye Irrit. 2

H319

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 1

H410

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene
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Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

ELUMIS

Koda proizvoda

:

A14351BX

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

1937-M42A-400W-1F05

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Strupenost za razmnoževanje, Kategorija
2
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 1

H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi
varnostnimi ukrepi.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za
oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
mezotrion (ISO)
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6tris(1-phenylethyl)phenyl]- hydroxymezotrion (ISO)

Št. CAS
Razvrstitev
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
99734-09-5
Aquatic Chronic 3;
H412
104206-82-8
609-064-00-X

Repr. 2; H361d
STOT RE 2; H373
(Živčevje, Oči)
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Koncentracija
(% w/w)

>= 10 - < 20

>= 3 - < 10

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
nicosulfuron

111991-09-4

Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 2,5 - < 10

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 100
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 100
Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.
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Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
NE izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Nespecifično
Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
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5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
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Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Nadaljnje informacije o
obstojnosti pri skladiščenju
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Fizikalno in kemično stabilen vsaj dve leti pri skladiščenju v
originalni zaprti embalaži pri sobni temperaturi.

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

mezotrion (ISO)

104206-828
111991-094

nicosulfuron

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA

Parametri nadzora

Osnova

5 mg/m3

Syngenta

TWA

5 mg/m3
(Prah, ki ga je možno
vdihniti)

Dobavitelj/dist
ributer

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz
Zaščita rok

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
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Zaščita kože

:

Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.
Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.

Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: neprosojen, tekočina
Barva
: Rumenobež do bež
Vonj
Mejne vrednosti vonja

:
:

šibek
Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /

:

Ni razpoložljivih podatkov
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Spodnja omejitev vnetljivosti
Plamenišče

:

Metoda: Metoda Seta v zaprtem talilnem loncu
ne zaplameni

Temperatura samovžiga

:

246 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

3,4
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

97,7 - 481 mPa.s (40 °C)
192 - 1.027 mPa.s (20 °C)

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v vodi
Topnost v drugih topilih

:

Ni razpoložljivih podatkov

:
:

Ni razpoložljivih podatkov
Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

0,97 g*cm3 (20 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Površinska napetost

:

35,2 mN/m, 100 %

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
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10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samica): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne oralne toksičnosti

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

Sestavine:
poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Akutna oralna strupenost
: LD50 Ustno (Podgana): 5.000 mg/kg
mezotrion (ISO):
Akutna oralna strupenost
Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 4,75 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
9 / 20

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

ELUMIS
Verzija
4.0

Datum revizije:
08.11.2021

Številka
varnostnega lista:
S1389250476

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem
Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

nicosulfuron:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana): > 5,47 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Lahno draženje kože

mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

nicosulfuron:
Rezultat

:

Ne draži kože

:
:

Kunec
Ne draži oči

:
:

Kunec
Ne draži oči

Sestavine:

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat
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Ne draži oči

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

Buehlerjev test
Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti kože.

nicosulfuron:
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

Sestavine:

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Mutagenost za zarodne
: Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov
celice- Ocena
mezotrion (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

nicosulfuron:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

mezotrion (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih kancerogenih
učinkov.

nicosulfuron:
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

Rakotvornost
Sestavine:
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Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih učinkov na plodnost.

nicosulfuron:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Opombe

:

Preskusi kronične toksičnosti niso pokazali škodljivih vplivov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 75 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 24 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
2,6 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
1 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,082 mg/l
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Čas izpostavljanja: 7 d
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,01 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

Sestavine:
poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Strupenost za ribe
: LC50 (Danio rerio (riba zebrica)): 21 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje
mezotrion (ISO):
Strupenost za ribe

:

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 120 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
LC50 (Cyprinus carpio (Krap)): > 97,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 900 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
12 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,75 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0301 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d
EC10 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,00187 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za ribe (Kronična

:

NOEC: 12,5 mg/l
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strupenost)

Čas izpostavljanja: 36 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 180 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

10

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 65,7 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
nicosulfuron:
Strupenost za ribe

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 90 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

:

ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0017 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d

M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

100

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 10 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 5,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

100

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

:

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

:

Razpadni razpolovni čas: > 30 d (25 °C)
Opombe: Obstojen v vodi.

Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
Kronična strupenost za
vodno okolje
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Stabilnost v vodi
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Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
mezotrion (ISO):
Bioakumulacija

:

Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

nicosulfuron:
Bioakumulacija

:

Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

:

log Pow: 0,61

mezotrion (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Izjemno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 6 - 105 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

nicosulfuron:
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zelo mobilen v tleh.

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 16,4 h
Disipacija v odstotkih: 50% (DT50)

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

Sestavine:
poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Ocena
: Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).
mezotrion (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
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bioakumulativno (vPvB).
nicosulfuron:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082
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:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(MESOTRIONE in NICOSULFURON)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(MESOTRIONE in NICOSULFURON)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(MESOTRIONE in NICOSULFURON)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(MESOTRIONE in NICOSULFURON)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
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:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
ksilen
acetonitril
trietilamin
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
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E1

NEVARNOSTI ZA
OKOLJE

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

100 t

200 t

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na
področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,
ali strožje predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H361d
:
H373
:
H400
H410
H412

:
:
:

Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Repr.
: Strupenost za razmnoževanje
STOT RE
: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča
izpostavljenost
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
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IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Repr. 2

H361d

Metoda izračuna

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 1

H410

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

LECTOR DELTA
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
chemius.net/6Em14

Pomembne identificirane uporabe
Herbicid. Poklicna uporaba.

Odsvetovane uporabe
Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Distributer

Nufarm S.A.S.
28 Boulevard Zéphirin Camélinat 92230 Gennevilliers,
Francija
Tel: +330140855050
Faks: +330147922545
e-mail: FDS@nufarm.com

Syngenta Agro d.o.o.
Naslov: Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 474 07 16
e-mail: Mojca.pustovrh@syngenta.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere
112
+386 1 474 07 16

ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Acute 1; H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
Aquatic Chronic 1; H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: Pozor
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

2.2.2. Vsebuje:
-

Datum tiskanja: 9.4.2021
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2.2.3. Posebna opozorila
Pri rokovanju s sredstvom je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s
področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 tlorisne širine od meje
brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

2.2.4. Standardni stavki za fitofarmacevtska sredstva
SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih
voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

2.3. Druge nevarnosti
Proizvod ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot obstojne, strupene ali snovi, ki se lahko kopičijo (PBT), oz. zelo obstojnih snovi
ali snovi, ki se zelo lahko kopičijo (vPvB), v koncentraciji > 0,1 %.

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
Opis izdelka
Koncentrirana suspenzija - SC
Vsebuje diflufenikan 500 g/L, florasulam 50 g/L

3.1. Snovi
Za zmesi glej 3.2.

3.2. Zmesi
Naziv

CAS
EC
Indeks

%

Razvrstitev v skladu z Uredbo
(ES) št. 1272/2008 (CLP)

diflufenikan (ISO)

83164-33-4
616-032-00-9

41

Aquatic Acute 1; H400 [M=10.000]
Aquatic Chronic 1; H410 [M=1.000]

-

natrijev alkilnaftalensulfonatformaldehid kondenzat

577773-56-9
-

1-5

Eye Irrit. 2; H319

-

florasulam (ISO)

145701-23-1
613-230-00-7

4

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

-

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

2634-33-5
220-120-9
613-088-00-6

<1

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400

Posebne mejne
koncentracije

Skin Sens. 1;
H317: C ≥ 0,05 %

Registracijska
št. REACH

-

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne opombe
Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred
mrazom oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč.

Po vdihavanju
Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Po stiku s kožo
Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče
zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.

Datum tiskanja: 9.4.2021
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Po stiku z očmi
S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s čisto mlačno vodo. V primeru draženja oči se je
treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Po zaužitju
Usta se spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne
daje piti ničesar, niti se mu ne izziva bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje
Pri normalni uporabi ni pričakovati škodljivih učinkov.
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.

V stiku s kožo
Pri normalni uporabi ni pričakovati škodljivih učinkov.
V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).
Stik s kožo lahko izzove alergijsko reakcijo (simptomi: srbečica, pordelost kože, izpuščaji).

V stiku z očmi
Pri normalni uporabi ni pričakovati škodljivih učinkov.
V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje
Pri normalni uporabi ni pričakovati škodljivih učinkov.
Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve
(Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center
za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O
specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC
LJ).

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje
Razpršen vodni curek.
Gasilni prah.
Pena.
Ogljikov dioksid (CO2).

Neustrezna sredstva za gašenje
Direktni vodni curek.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja
V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid
(CO), ogljikov dioksid (CO2).
Dušikovi oksidi (NOX).
Vodikov fluorid (HF). Žveplov dioksid. Fluorirani ogljikovodiki.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi
Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, če s tem tvegate svoje zdravje in če niste
ustrezno usposobljeni. Ogenj gasiti z varne razdalje. Ogroženo embalažo hladiti z razpršenim vodnim curkom.

Datum tiskanja: 9.4.2021
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Varovalna oprema
Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2020), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice
(SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije
Kontaminirana gasilna sredstva moramo zbrati in jih odstraniti po predpisih; ne smemo jih spustiti v kanalizacijo.

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje
Zaščitna oprema
Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).
Postopki v sili
Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga in/ali toplote - ne kaditi! Ukrepajte le, če ste usposobljeni in če
lahko to storite varno. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavajte hlapov/meglic.

6.1.2. Za reševalce
Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
S primernimi zajezitvami preprečiti izlitje v vode/odtoke/kanalizacijo in podtalnico. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo
Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112).

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje
Razlitje zajeziti, če to ne predstavlja tveganj.

6.3.2. Za čiščenje
Prezračiti prostor. Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati
pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Ostanke odstraniti v skladu s predpisi.

6.3.3. Druge informacije
-

6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi
Ukrepi za preprečevanja požara
Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi!
Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu
Poskrbeti za primerno prezračevanje.
Ukrepi za varstvo okolja
Preprečiti sproščanje v okolje.

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela
Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela).
Zagotoviti dobro prezračevanje. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Preprečiti puščanje
in uporabljati v posebno načrtovanih, povsem zaprtih sistemih. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno
uporabo. Ne vdihavati hlapov/meglice. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Delovno obleko
hraniti ločeno. Prati ločeno.
Datum tiskanja: 9.4.2021
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7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja
Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti v originalni,
tesno zaprti posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

7.2.2. Embalažni materiali
Hraniti le v originalni embalaži.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode
Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjuj v neoznačeni
embalaži.

7.2.4. Skladiščni razred
Razred skladiščenja: 10

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja
-

7.3. Posebne končne uporabe
Priporočila
Za informacije o identificirani uporabi glejte pododdelek 1.2.
Posebne rešitve za panogo industrije
-

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu
Ne vsebuje snovi, ki bi jih bilo potrebno navajati.

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja
SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST
EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).

8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti
Za sestavine
Naziv

tip

diflufenikan (ISO) (83164-33-4)
florasulam (ISO) (145701-23-1)

pot izpostavljenosti

trajanje izpostavljenosti

vrednost

Opombe

delavec

(sistemski učinki)

0,11 mg/kg tt/dan

delavec

(sistemski učinki)

0,05 mg/kg tt/dan

8.1.4. PNEC vrednosti
Za sestavine
Naziv

pot izpostavljenosti

vrednost

diflufenikan (ISO) (83164-33-4)

sladka voda

2,5 ng/L

florasulam (ISO) (145701-23-1)

sladka voda

62 ng/L

Datum tiskanja: 9.4.2021

Stran 5 od 15

Opombe

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: LECTOR DELTA
Datum izdelave: 22.6.2020 · Datum spremembe: 9.4.2021 · Izdaja: 1

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami
Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Ne vdihavati
hlapov/aerosolov. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili.
Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil. Rokovanje s koncentriranim pripravkom, mešanje škropilne brozge, polnjenje rezervoarja,
med škropljenjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico: primerna delovna obleka (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi,
nogavice, zaprti čevlji). Stik s škropljenimi rastlinami: primerna delovna obleka (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice,
zaprti čevlji). Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši.
Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe.
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Hraniti ločeno od živil, pijač in
krmil.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema
Zaščita oči in obraza
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).
Zaščita rok
Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).
Ustrezni materiali
material

debelina

čas prebojnosti

Opombe

nitril

SIST EN 374

butil kavčuk

SIST EN 374

PVC

SIST EN 374

Zaščita kože
Nositi primerno zaščitno obleko. Zaščitna delovna obleka, odporna proti tekočim kemikalijam (SIST EN 14605:2005+A1:2009).
(material: polietilen) Zaščitni čevlji SIST EN 20345:2012 ali SIST EN 20347:2012.
Zaščita dihal
Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN
136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008). V primeru intenzivne ali daljše izpostavljenosti
uporabiti izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).
Toplotna nevarnost
-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
-

Agregatno stanje:

tekoče; koncentrirana suspenzija

-

Barva:

motna, sivo-bela

-

Vonj:

značilen

Datum tiskanja: 9.4.2021
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Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje
-

pH

4,46 pri 25 °C
4,53 pri 25 °C, konc. 1 %

-

Tališče/ledišče

Ni podatkov.

-

Začetno vrelišče in območje vrelišča

Razpade pod temperaturo vrelišča.

-

Plamenišče

> 74 °C

-

Hitrost izparevanja

Ni podatkov.

-

Vnetljivost (trdno, plinasto)

Ni vnetljivo.

-

Eksplozijske meje

Ni podatkov.

-

Parni tlak

4,25E-8 hPa pri 25 °C (diflufenikan (ISO))
8,19E-8 hPa pri 35 °C (diflufenikan (ISO))
6,55E-8 hPa pri 25 °C (florasulam (ISO))

-

Relativna gostota par/hlapov

1,22

-

Relativna gostota

Ni podatkov.

-

Topnost (z navedbo topila)

voda:
se meša
< 0,05 mg/L pri 25 °C, pH 4 (diflufenikan (ISO))
0,027 g/L, pH 4 (florasulam (ISO))
4,8 g/L, pH 7 (florasulam (ISO))
7,49 g/L, pH 9 (florasulam (ISO))

-

Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov.

-

Temperatura samovžiga

> 600 °C

-

Temperatura razpadanja

Ni podatkov.

-

Viskoznost

dinamična:
1446 mPas pri 20 °C
1277 mPas pri 40 °C

-

Eksplozivne lastnosti

Proizvod ni eksploziven.

-

Oksidativne lastnosti

Ni oksidativno po kriterijih EC.

9.2. Drugi podatki
-

Opombe:

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost
Stabilno pri normalni uporabi. Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost
Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
Pri normalnih pogojih uporabe ni znanih nevarnih reakcij.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje.

10.5. Nezdružljivi materiali
Ni podatkov.

10.6. Nevarni produkti razgradnje
Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri termični razgradnji ali v primeru požara lahko nastajajo / se
sproščajo hlapi, ki so potencialno nevarni za zdravje.
Datum tiskanja: 9.4.2021
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ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

(a) Akutna strupenost
Naziv

pot
tip
izpostavljenosti

vrsta

Čas vrednost

metoda Opombe

Za proizvod

oralno

LD50 podgana

> 5000
mg/kg

OECD
425

Za proizvod

dermalno

LD50 podgana

> 5000
mg/kg

OECD
402

Za proizvod

inhalacijsko

LC50 podgana 4 h > 3,98 mg/L

diflufenikan (ISO) (83164-33-4)

oralno

LD50 podgana

> 5000
mg/kg

diflufenikan (ISO) (83164-33-4)

dermalno

LD50 podgana

> 2000
mg/kg

diflufenikan (ISO) (83164-33-4)

inhalacijsko

LC50 podgana 4 h > 5,12 mg/L

natrijev alkilnaftalensulfonat-formaldehid kondenzat
(577773-56-9)

oralno

LD50 podgana

> 5000
mg/kg

florasulam (ISO) (145701-23-1)

oralno

LD50 podgana

> 5000
mg/kg

OECD
425

florasulam (ISO) (145701-23-1)

dermalno

LD50 podgana

> 2000
mg/kg

OECD
402

florasulam (ISO) (145701-23-1)

inhalacijsko

LC50 podgana 4 h > 5,09 mg/L

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

oralno

LD50 podgana

670 – 784
mg/kg

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5)

dermalno

LD50 podgana

> 2000
mg/kg

OECD
403

OECD
402
US EPA
(1985)

OECD
403

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože
Naziv

vrsta

Čas

Za proizvod

rezultat

metoda

Rahlo draži.

Opombe
pH: 4,46; 25°C

Dodatne informacije: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(c) Resne okvare oči/draženje
Naziv

vrsta

Čas

Za proizvod

rezultat

metoda

Rahlo draži.

Opombe
pH: 4,46; 25°C

Dodatne informacije: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože
Dodatne informacije: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)
Naziv

tip vrsta Čas rezultat

Za proizvod

Datum tiskanja: 9.4.2021

metoda Opombe

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje pogojev za razvrstitev.
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(f) Rakotvornost
Naziv

pot
izpostavljenosti

tip vrsta Čas vrednost rezultat

Za
proizvod

metoda Opombe

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje pogojev
za razvrstitev.

(g) Strupenost za razmnoževanje
Naziv

Vrsta reproduktivne
toksičnosti

tip vrsta Čas vrednost rezultat

Za
proizvod

metoda Opombe

Na podlagi razpoložljivih podatkov ne izpolnjuje
pogojev za razvrstitev.

Povzetek ocene lastnosti CMR
Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost
Dodatne informacije: STOT SE – enkratna izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost
Naziv

pot
tip
izpostavljenosti

florasulam (ISO)
(145701-23-1)

oralno

vrsta

Čas organ vrednost

LOAEL podgana 90
dni

500 mg/kg
tt/dan

rezultat

metoda

Opombe

hipertrofija ledvičnih
kanalov

EU
Method B

Dodatne informacije: STOT RE – ponavljajoča se izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)
Dodatne informacije: Nevarnost pri vdihavanju: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI
12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost
Za proizvod
Tip

Vrednost

Čas izpostavljenosti

Vrsta

Organizem

LC50

> 100 mg/L

96 h

ribe

Oncorhynchus mykiss

EC50

> 100 mg/L

48 h

raki

Daphnia magna

EC50

1,9 µg/L

72 h

alge

Desmodesmus subspicatus

ErC50

0,027 mg/L

7 dni

druge vodne rastline

Lemna minor

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost
Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje
Ni podatkov.

Datum tiskanja: 9.4.2021
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12.2.2. Biorazgradljivost
Za sestavine
Sestavina (CAS)

vrsta

stopnja

Čas

Rezultat

metoda

diflufenikan (ISO) (83164-33-4)

biorazgradljivost

težko biorazgradljivo

florasulam (ISO) (145701-23-1)

biorazgradljivost

težko biorazgradljivo

Opombe

Dodatne informacije
Ni lahko biorazgradljivo.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient
Za sestavine
Sestavina (CAS)

medij

vrednost

diflufenikan (ISO) (83164-33-4)

log Kow

4,9

Temperatura

pH

florasulam (ISO) (145701-23-1)

log Kow

1,11

25 °C

3

florasulam (ISO) (145701-23-1)
florasulam (ISO) (145701-23-1)

log Kow

-1,1

25 °C

7

log Kow

-1,79

25 °C

10

Koncentracija

metoda

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)
Za sestavine
Sestavina (CAS)

vrsta organizem

vrednost Trajanje Rezultat

diflufenikan (ISO) (83164-33-4)

BCF

1500

Možnost bioakumulacije.

florasulam (ISO) (145701-23-1)

BCF

< 2,21

Ni bioakumulativno.

Oncorhynchus mykiss

metoda Opombe

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja
Ni podatkov.

12.4.2. Površinska napetost
Ni podatkov.

12.4.3. Adsorpcija/desorpcija
Za sestavine
Sestavina (CAS)

vrsta

florasulam (ISO) (145701-23-1)

zemlja

Kriterij

vrednost

Rezultat

metoda

Opombe

Mobilno v zemlji.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB
Ne vsebuje snov(-i), ki izpolnjuje(-jo) kriterije za PBT in/ali vPvB, kot je navedeno v Prilogi XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

12.6. Drugi škodljivi učinki
Ni podatkov.

12.7. Dodatne informacije
Za proizvod
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
Proizvod je biološko težko razgradljiv.
Kategorija ogrožanja vode (WGK): 3 (lastna uvrstitev), močno ogroža vodo.
Za sestavine
Snov: diflufenikan (ISO)
Lahko pride do bioakumulacije v vodnih organizmih.
Datum tiskanja: 9.4.2021
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ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE
13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže
Odstranjevanje ostankov produkta
Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.
Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.
Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)
02 01 08* - agrokemični odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
Embalaže
Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano
embalažo oddati pooblaščenemu prevzemniku embalaže. Nikoli ne uporabljajte prazne embalaže za druge namene.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki
-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak
-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje
-

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU
14.1. Številka ZN
UN 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN
OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (florasulam (ISO), diflufenikan (ISO))
IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (florasulam (ISO),
diflufenican (ISO))

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
9

14.4. Skupina embalaže
III

14.5. Nevarnosti za okolje
Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO
IMDG: MARINE POLLUTANT

Datum tiskanja: 9.4.2021
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14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Transport po kopnem
Razvrstitveni kod (ADR) : M6
Posebne določbe (ADR) : 274, 335, 375, 601
Omejene količine (ADR) : 5l
Izvzete količine (ADR) : E1
Navodila za pakiranje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Posebni pogoji pakiranja (ADR) : PP1
Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR) : MP19
Navodila za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR): T4
Posebne določbe za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR): TP1, TP29
Kod cisterne (ADR) : LGBV
Vozilo za prevoz v cisterni : AT
Prevozna skupina (ADR) : 3
Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR): V12
Posebni pogoji za prevoz - nakladanje,
razkladanje in delo (ADR): CV13
Številka nevarnosti: 90
Prevoz po morju
Posebne določbe (IMDG) : 274, 335, 969
Omejene količine (IMDG) : 5 L
Izvzete količine (IMDG) : E1
Navodila za pakiranje (IMDG) : P001, LP01
Posebne določbe za pakiranje (IMDG) : PP1
Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG) : IBC03
Navodila za cisterne (IMDG) : T4
Posebne določbe za cisterne (IMDG) : TP2, TP29
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Požar): F-A
Št. načrta ukrepanja v sili (Ems) (Razlitje): S-F
Kategorija natovarjanja (IMDG) : A
Zračni transport
Izvzete količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : E1
Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA) : Y964
Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA) : 30kgG
Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA): 964
Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA) : 450L
Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA) : 964
Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom(IATA) : 450L
Posebne določbe (IATA) : A97, A158, A197
Koda ERG (IATA) : 9L
Omejene količine
5L
Omejitev za predore
(-)
IMDG plamenišče
74 °C, c.c.
IMDG EmS
F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC
Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.

Datum tiskanja: 9.4.2021
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ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv
Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami
in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju
snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s
spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14,
57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05,
53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št.
101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica
HOS)
ni relevantno

15.1.2. Posebna navodila
Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH.
Snovi na SVHC kandidatni listi (REACH člen 59): ne vsebuje snovi, ki so na kandidatni listi.
Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH.
Kategorija Seveso: E1 - Nevarno za vodno okolje.

15.2. Ocena kemijske varnosti
Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI
Spremembe varnostnega lista
-

Datum tiskanja: 9.4.2021
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Okrajšave in kratice
ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista
Varnostni list, Lector Delta, Nufarm S.A.S, datum izdaje: 11. 9. 2018, verzija 1.0.

Datum tiskanja: 9.4.2021
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Seznam ustreznih H stavkov
H302
H315
H317
H318
H319
H400
H410

Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Povzroča hudo draženje oči.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 Zagotovljena pravilna označitev izdelka
 Usklajeno z lokalno zakonodajo
 Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
 Zagotovljeni ustrezni transportni podatki
© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je
dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila
lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s
transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.

Datum tiskanja: 9.4.2021
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VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

LUMAX
Verzija
4.0

Datum revizije:
05.08.2021

Številka
varnostnega lista:
S1109438729

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

LUMAX

Koda proizvoda

:

A13789C

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

D758-321M-X000-A38M

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Akutna strupenost, Kategorija 4
Strupenost za razmnoževanje, Kategorija
2
Specifična strupenost za ciljne organe ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija 2
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 1

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali
ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči
se izpostavljenosti.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P260 Ne vdihavajte meglice ali hlapov.
P264 Po uporabi temeljito umiti kožo.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za
oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
terbutilazin (ISO)
mezotrion (ISO)
Dodatno označevanje
EUH208
Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, S-metolaklor. Lahko povzroči alergijski
odziv.
EUH401

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.

2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
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Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

S-metolaklor

Št. CAS
Razvrstitev
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
87392-12-9
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
607-432-00-4
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Koncentracija
(% w/w)

>= 30 - < 50

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
terbutilazin (ISO)

5915-41-3
227-637-9
613-323-00-2

Acute Tox. 4; H302
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 10 - < 20

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6tris(1-phenylethyl)phenyl]- hydroxymezotrion (ISO)

104376-75-2

Aquatic Chronic 2;
H411

>= 2,5 - < 10

104206-82-8

Repr. 2; H361d
STOT RE 2; H373
(Živčevje, Oči)

>= 3 - < 10

609-064-00-X
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Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
bakrov dihidroksid

20427-59-2
243-815-9
029-021-00-3

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 2; H330
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 0,25 - < 1

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10

Ocena akutne
strupenosti

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

2634-33-5
220-120-9
613-088-00-6
01-2120761540-60

Akutna oralna
strupenost: 500,0
mg/kg
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411
M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 1
posebne mejne
koncentracije
Skin Sens. 1; H317
>= 0,05 %
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Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
NE izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Nespecifično
Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
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ali
Razpršena voda
Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Nadaljnje informacije o
obstojnosti pri skladiščenju
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Fizikalno in kemično stabilen vsaj dve leti pri skladiščenju v
originalni zaprti embalaži pri sobni temperaturi.

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

S-metolaklor
terbutilazin (ISO)
mezotrion (ISO)

87392-12-9
5915-41-3
104206-828
20427-59-2

bakrov dihidroksid

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA
TWA
TWA

Parametri nadzora

Osnova

5 mg/m3
0,8 mg/m3
5 mg/m3

Syngenta
Syngenta
Syngenta

MV (Inhalabilna
1 mg/m3
SI OEL
frakcija)
(Baker)
Dodatne informacije: Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki
jo delavec vdihne

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
propane-1,2-diol

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje
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Potencialni učinki na
zdravje
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
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Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

6,81 mg/m3
0,966 mg/kg
1,2 mg/m3
0,345 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
propane-1,2-diol

Segment okolja
Sladka voda
Morska voda
Prekinjena uporaba/izpust
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v morju
Usedlina v sladki vodi
Tla
Sladka voda
Morska voda
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Sladka voda - s prekinitvami
Morska voda - s prekinitvami
Tla

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Vrednost
260 mg/l
26 mg/l
183 mg/l
20000 mg/l
57,2 mg/kg
572 mg/kg
50 mg/kg
0,00403 mg/l
0,000403 mg/l
1,03 mg/l
0,0499 mg/kg
0,00499 mg/kg
0,0011 mg/l
0,000110 mg/l
3 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz
Zaščita rok

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
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lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.
Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: tekočina
Barva
: svetlo zelena do zeleno siva
Vonj
Mejne vrednosti vonja

:
:

Rahlo sladek
Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

Ni razpoložljivih podatkov
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Temperatura samovžiga

:

425 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

4,6
Koncentracija: 100 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

174 - 728 mPa.s (20 °C)
227 - 505 mPa.s (40 °C)

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v drugih topilih

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1,095 g*cm3 (20 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Mešljivost z vodo

:

Se meša.

Površinska napetost

:

37,5 mN/m, 0,1 %

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
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10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samica): 2.000 mg/kg
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

Ocena akutne strupenosti: > 5 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Metoda izračuna

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 2.672 mg/kg

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 2,91 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Sestavine:
S-metolaklor:
Akutna oralna strupenost
Akutna strupenost pri
vdihavanju
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Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem
Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Kunec): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

terbutilazin (ISO):
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 1.590 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

mezotrion (ISO):
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 4,75 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

bakrov dihidroksid:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana): 451 mg/kg
Ocena akutne strupenosti: 500,0 mg/kg
Metoda: Pretvorjena ocenjena vrednost akutne strupenosti

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana): 0,50 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samec): 670 mg/kg

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
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toksičnosti
Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe

:
:
:

Kunec
Ne draži kože
Na podlagi podatkov podobnih materialov

S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Lahno draženje kože

:
:
:

Kunec
Ne draži oči
Na podlagi podatkov podobnih materialov

S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

Sestavine:

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe
Sestavine:
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mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

bakrov dihidroksid:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Nevarnost hudih poškodb oči.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Nevarnost hudih poškodb oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat
Opombe

:
:
:
:

Buehlerjev test
Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
Na podlagi podatkov podobnih materialov

S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Proizvod je snov, razvrščena v podkategorijo 1B, ki povzroča
preobčutljivost kože.

terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

mezotrion (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti kože.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Rezultat

:

Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

Sestavine:

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
S-metolaklor:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.
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terbutilazin (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

mezotrion (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Teža dokaznega materiala ne podpira klasifikacije kot
mutagen za zarodne celice.

S-metolaklor:
Rakotvornost - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih kancerogenih
učinkov.

terbutilazin (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

mezotrion (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih kancerogenih
učinkov.

Rakotvornost
Sestavine:

Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
S-metolaklor:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih učinkov na plodnost.

terbutilazin (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

mezotrion (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih učinkov na plodnost.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Ciljni organi
Ocena

:
:

hematopoietični sistem
Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
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toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2.
Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
S-metolaklor:
Opombe

:

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost.

mezotrion (ISO):
Opombe

:

Preskusi kronične toksičnosti niso pokazali škodljivih vplivov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 8,9 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 53 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,24 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,016 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
EC10 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,031 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
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Čas izpostavljanja: 96 h
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,11 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0062 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
EC10 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,025 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
Sestavine:
S-metolaklor:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 1,23 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Americamysis (Kozica)): 1,4 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,077 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,016 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
EC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,023 mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0076 mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,03 mg/l
Čas izpostavljanja: 35 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 0,13 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Americamysis (Kozica)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

10

:
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LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Americamysis (Kozica)): 0,092 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 0,03 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 0,0011
mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
ErC50 (Microcystis aeruginosa (Cianobakterija)): 0,018 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
NOEC (Microcystis aeruginosa (Cianobakterija)): 0,0037 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za
mikroorganizme

:

EC50 (aktivno blato): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,045 mg/l
Čas izpostavljanja: 90 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 0,019 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

10

:

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje
mezotrion (ISO):
Strupenost za ribe

:

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 120 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
LC50 (Cyprinus carpio (Krap)): > 97,1 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
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Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 900 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
12 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,75 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
ErC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0301 mg/l
Čas izpostavljanja: 7 d
EC10 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,00187 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 7 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 12,5 mg/l
Čas izpostavljanja: 36 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 180 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

10

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 43,8 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

10

:

Zelo strupeno za vodne organizme.

:

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
bakrov dihidroksid:
Strupenost za ribe

Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje
Kronična strupenost za
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vodno okolje
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,18 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 2,94 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,15 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

EC10 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,04 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

1

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 1,7 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia (Vodna bolha)

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
S-metolaklor:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 53 - 147 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

terbutilazin (ISO):
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 6 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

mezotrion (ISO):
Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: > 30 d (25 °C)
Opombe: Obstojen v vodi.
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Rezultat: hitro razgradljiva

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
S-metolaklor:
Bioakumulacija

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: 3,05 (25 °C)

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: 3,4 (25 °C)

mezotrion (ISO):
Bioakumulacija

:

Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Bioakumulacija

:

Opombe: Bioakumulacija je malo verjetna.

S-metolaklor:
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zmerno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 12 - 46 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

terbutilazin (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zmerno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 77 - 169 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

mezotrion (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Izjemno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 6 - 105 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
terbutilazin (ISO):
Bioakumulacija
Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda

12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:
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12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

terbutilazin (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

mezotrion (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

Sestavine:

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Kontaminirana

:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.
Izpraznite preostalo vsebino.
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embalaža/pakiranje

Evropski kodeks o odpadkih

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.
:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(S-METOLACHLOR in TERBUTHYLAZINE)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(S-METOLACHLOR in TERBUTHYLAZINE)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(S-METOLACHLOR in TERBUTHYLAZINE)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(S-METOLACHLOR in TERBUTHYLAZINE)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže

:

III

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže
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Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:

M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
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ocetna kislina
nitric acid ammonium salt (Številka
na seznamu 58)
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E1
NEVARNOSTI ZA
100 t
200 t
OKOLJE

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na
področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,
ali strožje predpise posameznih držav.
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje
predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H302
H315
H317
H318
H330
H361d
H373

:
:
:
:
:
:
:

Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Smrtno pri vdihavanju.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
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izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox.
: Akutna strupenost
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Eye Dam.
: Huda poškodba oči
Repr.
: Strupenost za razmnoževanje
Skin Irrit.
: Draženje kože
Skin Sens.
: Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT RE
: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča
izpostavljenost
SI OEL
: Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti
SI OEL / MV
: mejna vrednost
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih

26 / 27

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

LUMAX
Verzija
4.0

Datum revizije:
05.08.2021

Številka
varnostnega lista:
S1109438729

Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Postopek za razvrstitev:

Acute Tox. 4

H302

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Repr. 2

H361d

Metoda izračuna

STOT RE 2

H373

Metoda izračuna

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 1

H410

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

PEAK 75 WG

Koda proizvoda

:

A8714C

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

65A9-A3XA-H00K-H5VS

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Akutna strupenost, Kategorija 4
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 1

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P264 Po uporabi temeljito umiti kožo.
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Odziv:
P301 + P312 + P330 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju
pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. Izprati usta.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
prosulfuron (ISO)
reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Lahko tvori koncentracije gorljivega prahu v zraku.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

Št. CAS
Razvrstitev
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
94125-34-5
Acute Tox. 4; H302
Aquatic Acute 1;
016-084-00-7
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

prosulfuron (ISO)

Koncentracija
(% w/w)

>= 70 - < 90

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 100
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 100
reaction product of naphthalene,
butanol, sulfonated and
neutralized by caustic soda

Ni uvrščeno
01-2119980979-09

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)

>= 1 - < 3

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
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minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.
Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
NE izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Nespecifično
Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
Preprečite tvorbo prahu.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajeziti razlitje, očistiti z električno zaščitenim sesalnikom za
prah ali z mokrim ščetkanjem in prenesti v posodo za
odlaganje v skladu z lokalnimi predpisi (glej 13. poglavje).
Ne ustvarjajte oblaka prahu z uporabo ščetke ali
komprimiranega zraka.
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Ta material lahko tvori vnetljive oblake prahu v zraku, ki lahko
ob vžigu povzročijo eksplozijo oblaka prahu. Plameni, vroče
površine, mehanske iskre in elektrostatične razelektritve lahko
predstavljajo vir vžiga za ta material. Električna oprema mora
biti združljiva s stopnjo vnetljivosti tega materiala. Stopnja
vnetljivosti se bo zvečala, če material vsebuje sledove
vnetljivih topil ali če z njim rokujete v prisotnosti vnetljivih topil.
Ta material se lahko hitro naelektri pri večini postopkov.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
prostorov in posod
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Nadaljnje informacije o
obstojnosti pri skladiščenju

:

Fizikalno in kemično stabilen vsaj dve leti pri skladiščenju v
originalni zaprti embalaži pri sobni temperaturi.
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7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

prosulfuron (ISO)

94125-34-5

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA

Parametri nadzora

Osnova

4 mg/m3

Syngenta

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
potassium sulphate,
containing in the dry
state more than 52
percent by weight of
K2O

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje

Potencialni učinki na
zdravje
Dolgoročni sistemski
učinki

Vrednost

Delavci

Kožno

21,3 mg/kg

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potrošniki

Oralno

Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

37,6 mg/m3

11,1 mg/m3
12,8 mg/kg
12,8 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
potassium sulphate, containing in
the dry state more than 52
percent by weight of K2O

Segment okolja
Sladka voda

Vrednost
0,68 mg/l

Morska voda
Naprava za čiščenje odplak

0,068 mg/l
10 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
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Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz
Zaščita rok

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Opombe
Zaščita kože

:
:

Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.
Ni potrebna posebna varovalna oprema.
Izberite zaščito kože in telesa na podlagi fizičnih zahtev za
delovno mesto.
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.
Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.

Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: granule
Barva
: svetlo rjava do rjavkasta
Vonj
Mejne vrednosti vonja

:
:

sladkast
Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Lahko tvori koncentracije gorljivega prahu v zraku.

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

Ni razpoložljivih podatkov

Temperatura samovžiga

:

Ni razpoložljivih podatkov
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Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Najmanjša temperatura,
potrebna za vžig
pH

:

600 °C

:

5-8
Koncentracija: 1 % w/v

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Viskoznost
Viskoznost, dinamična
Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v drugih topilih

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1 g*cm3

Nasipna gostota
Relativna gostota par/hlapov

:
:

0,4 - 0,7 g*cm3
Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Vnetljive trdne snovi
Gorljivost, št.

:

2 (20 °C)

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

5 (100 °C)
Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Mešljivost z vodo

:

Se meša.

Najmanjša energija, potrebna
za vžig

:

> 1.000 mJ
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ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 1.000 - 2.000 mg/kg
Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po
enkratnem zaužitju.

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5,05 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti
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Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 986 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5.400 mg/m3
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Kunec, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda:
Akutna oralna strupenost
: LD50 (Podgana): 1.800 mg/kg
Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana): 4,08 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Kunec): 3.000 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

:
:

Kunec
Ne draži kože

:
:

Kunec
Ne draži oči

:
:

Kunec
Ne draži oči

Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Vrste
Rezultat
Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Vrste
Rezultat
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reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda:
Vrste
: Kunec
Rezultat
: Nevarnost hudih poškodb oči.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

Buehlerjev test
Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Vrste
Rezultat

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda:
Mutagenost za zarodne
: Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov
celice- Ocena
Rakotvornost
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

STOT - enkratna izpostavljenost
Sestavine:
reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda:
Ocena
: Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
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toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 z draženjem
dihalnih poti.
Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Opombe

:

Preskusi kronične toksičnosti niso pokazali škodljivih vplivov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 0,37 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

EC10 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 0,12 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 0,032 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
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Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 120 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,074 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,008 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
EC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,00126 mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,00083 mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

100

Strupenost za
mikroorganizme

:

EC50 (aktivno blato): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 5,8 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 32 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

100

:

reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda:
Strupenost za ribe
: LC50 (Danio rerio (riba zebrica)): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.

Strupenost za alge/vodne
rastline

EC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
> 200 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.

:
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12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 45 - 60 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

reaction product of naphthalene, butanol, sulfonated and neutralized by caustic soda:
Biorazgradljivost
: Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih
za podobne snovi.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Bioakumulacija
Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda

:

Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

:

log Pow: -0,76 (25 °C)
pH: 9,0
log Pow: -0,21 (25 °C)
pH: 6,9
log Pow: 1,5 (25 °C)
pH: 5,0

12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Izjemno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 11 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena
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Sestavine:
prosulfuron (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3077

RID

:

UN 3077

IMDG

:

UN 3077
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:

UN 3077

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.
(PROSULFURON)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.
(PROSULFURON)

IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(PROSULFURON)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(PROSULFURON)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M7
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M7
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

956

:
:
:

Y956
III
Miscellaneous

:

956

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
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:
:

Y956
III
Miscellaneous

ADR
Nevarnosti za okolje

:

da

RID
Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Prepovedano in/ali omejeno
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
(Priloga XVII)
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E1
NEVARNOSTI ZA
100 t
200 t
OKOLJE
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Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H302
H318
H332
H335
H400
H410

:
:
:
:
:
:

Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Povzroča hude poškodbe oči.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox.
: Akutna strupenost
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Eye Dam.
: Huda poškodba oči
STOT SE
: Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna
izpostavljenost
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
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odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Acute Tox. 4

H302

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 1

H410

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Točke, v katerih so bile narejene spremembe glede na prejšnjo izvedbo, so z dvema navpičnima
črtama označene v besedilu tega dokumenta.
Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

Koda proizvoda

:

A9476D

Enolični Identifikator Formule :
(UFI)

C7HD-E3FE-Y00P-V4C7

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
Priporočene omejitve
uporabe

:

za strokovno rabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Draženje oči, Kategorija 2
Preobčutljivost v stiku s kožo,
Podkategorija 1A
Specifična strupenost za ciljne organe ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija 2
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno
okolje, Kategorija 1
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
vodno okolje, Kategorija 1

H319: Povzroča hudo draženje oči.
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali
ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400: Zelo strupeno za vodne organizme.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Opozorilna beseda

:

Pozor

Stavki o nevarnosti

:

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči
se izpostavljenosti.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi
učinki.

Previdnostni stavki

:

Preprečevanje:
P260 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/
razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za
oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:
poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite
zdravniško pomoč/ oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
S-metolaklor
terbutilazin (ISO)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
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Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

S-metolaklor

Št. CAS
Razvrstitev
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
87392-12-9
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
607-432-00-4
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Koncentracija
(% w/w)

>= 25 - < 30

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
terbutilazin (ISO)

5915-41-3
227-637-9
613-323-00-2

Acute Tox. 4; H302
STOT RE 2; H373
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

>= 10 - < 20

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 10
M-faktor (Kronična
strupenost za vodno
okolje): 10
poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6tris(1-phenylethyl)phenyl]- hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), alphasulfo-omega-[tris(1phenylethyl)phenoxy]-,

104376-75-2

Aquatic Chronic 2;
H411

>= 2,5 - < 10

119432-41-6

Aquatic Chronic 3;
H412

>= 1 - < 2,5
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2634-33-5
220-120-9
613-088-00-6
01-2120761540-60

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411

>= 0,025 - <
0,05

M-faktor (Akutna
strupenost za vodno
okolje): 1
posebne mejne
koncentracije
Skin Sens. 1; H317
>= 0,05 %
Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
NE izzvati bruhanja.
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4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Nespecifično
Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
gašenjem
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
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Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Nadaljnje informacije o
obstojnosti pri skladiščenju
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Fizikalno in kemično stabilen vsaj dve leti pri skladiščenju v
originalni zaprti embalaži pri sobni temperaturi.

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
Sestavine

Št. CAS

S-metolaklor

87392-12-9

Tip vrednosti
(Oblika
izpostavljanja)
TWA
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TWA

0,8 mg/m3

Syngenta

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
propane-1,2-diol

1,2-benzizotiazol3(2H)-on

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Vdihavanje

Delavci

Kožno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Potencialni učinki na
zdravje
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni lokalni
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki

Vrednost
168 mg/m3
10 mg/m3
30 mg/m3
10 mg/m3
6,81 mg/m3
0,966 mg/kg
1,2 mg/m3
0,345 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
propane-1,2-diol

Segment okolja
Sladka voda
Morska voda
Prekinjena uporaba/izpust
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v morju
Usedlina v sladki vodi
Tla
Sladka voda
Morska voda
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Sladka voda - s prekinitvami
Morska voda - s prekinitvami
Tla

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Vrednost
260 mg/l
26 mg/l
183 mg/l
20000 mg/l
57,2 mg/kg
572 mg/kg
50 mg/kg
0,00403 mg/l
0,000403 mg/l
1,03 mg/l
0,0499 mg/kg
0,00499 mg/kg
0,0011 mg/l
0,000110 mg/l
3 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz

:

Tesno prilegajoča varovalna očala
7 / 23

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC
Verzija
5.1

Datum revizije:
09.08.2021

Številka
varnostnega lista:
S1370188519

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Ko ne morete izključiti možnosti za nenamerni stik oči z
izdelkom, vedno nosite zaščito za oči.
Oprema mora ustrezati standardu EN 166
Zaščita rok

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.

Zaščita kože

:

Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:

Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: tekočina
Barva
: bela do bež
Vonj

:

šibek
8 / 23

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC
Verzija
5.1

Datum revizije:
09.08.2021

Številka
varnostnega lista:
S1370188519

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Mejne vrednosti vonja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

100 °C (1.013,25 hPa)

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

Metoda: Metoda Seta v zaprtem talilnem loncu
ne zaplameni

Temperatura samovžiga

:

475 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

4-8
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

117 - 311 mPa.s (40 °C)

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Viskoznost, kinematična
Topnost
Topnost v drugih topilih

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1,082 g*cm3 (20 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

9 / 23

VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC
Verzija
5.1

Datum revizije:
09.08.2021

Številka
varnostnega lista:
S1370188519

Mešljivost z vodo

:

Se meša.

Površinska napetost

:

36,3 mN/m

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda izračuna
Ocena akutne strupenosti: > 2.000 mg/kg
Metoda: Metoda izračuna

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 3,703 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
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Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 4.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 2.672 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 2,91 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Kunec): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

terbutilazin (ISO):
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): 1.590 mg/kg

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samec): 670 mg/kg

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne
toksičnosti

Sestavine:
S-metolaklor:
Akutna oralna strupenost
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Jedkost za kožo/draženje kože
Sestavine:
S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži kože

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Lahno draženje kože

:
:
:

Kunec
Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni
Na podlagi podatkov podobnih materialov

S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Ne draži oči

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste
Rezultat

:
:

Kunec
Nevarnost hudih poškodb oči.

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe
Sestavine:

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa
Vrste
Rezultat

:
:
:

Opombe

:

Maksimizacijski test
Morski Prašiček
Proizvod je snov, razvrščena v podkategorijo 1A, ki povzroča
preobčutljivost kože.
Na podlagi podatkov podobnih materialov
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Sestavine:
S-metolaklor:
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Proizvod je snov, razvrščena v podkategorijo 1B, ki povzroča
preobčutljivost kože.

terbutilazin (ISO):
Vrste
Rezultat

:
:

Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Rezultat

:

Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
S-metolaklor:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

terbutilazin (ISO):
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Teža dokaznega materiala ne podpira klasifikacije kot
mutagen za zarodne celice.

S-metolaklor:
Rakotvornost - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih kancerogenih
učinkov.

terbutilazin (ISO):
Rakotvornost - Ocena

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

Rakotvornost
Sestavine:

Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
S-metolaklor:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih učinkov na plodnost.
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terbutilazin (ISO):
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

Številka
varnostnega lista:
S1370188519

:

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost
Sestavine:
terbutilazin (ISO):
Ciljni organi
Ocena

:
:

hematopoietični sistem
Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
S-metolaklor:
Opombe

:

Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen
toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Proizvod:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 8,32 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 35,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,131 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

:
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NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,013 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov
Sestavine:
S-metolaklor:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 1,23 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Americamysis (Kozica)): 1,4 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za alge/vodne
rastline

ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,077 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

:

NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,016 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h
EC50 (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,023 mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
NOEC (Lemna gibba (Grbasta vodna leča)): 0,0076 mg/l
Čas izpostavljanja: 14 d
M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,03 mg/l
Čas izpostavljanja: 35 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 0,13 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Americamysis (Kozica)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

:

10

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,2 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

terbutilazin (ISO):
Strupenost za ribe

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Americamysis (Kozica)): 0,092 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
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Ta verzija nadomešča vse predhodne
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ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 0,03 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 0,0011
mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h
ErC50 (Microcystis aeruginosa (Cianobakterija)): 0,018 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
NOEC (Microcystis aeruginosa (Cianobakterija)): 0,0037 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h

M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

10

Strupenost za
mikroorganizme

:

EC50 (aktivno blato): > 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 3 h

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,045 mg/l
Čas izpostavljanja: 90 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 0,019 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

M-faktor (Kronična
strupenost za vodno okolje)

10

:

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za
vodno okolje

:

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-[tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt:
Strupenost za ribe
: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 33 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Strupenost za ribe

:

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 24 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 2,18 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 2,94 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
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ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,15 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
EC10 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)):
0,04 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h

M-faktor (Akutna strupenost
za vodno okolje)

:

1

Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: 0,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 1,7 mg/l
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia (Vodna bolha)

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Sestavine:
S-metolaklor:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 53 - 147 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

terbutilazin (ISO):
Biorazgradljivost

:

Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi

:

Razpadni razpolovni čas: 6 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Biorazgradljivost

:

Rezultat: hitro razgradljiva

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Sestavine:
S-metolaklor:
Bioakumulacija
Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: 3,05 (25 °C)
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terbutilazin (ISO):
Bioakumulacija

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

:

Opombe: Se ne bioakumulira.

:

log Pow: 3,4 (25 °C)

:

Opombe: Bioakumulacija je malo verjetna.

S-metolaklor:
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zmerno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 12 - 46 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

terbutilazin (ISO):
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: Zmerno mobilen v tleh

Stabilnost v tleh

:

Disipacijski čas: 77 - 169 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

terbutilazin (ISO):
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Ocena

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Bioakumulacija
12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

Sestavine:
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12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

Evropski kodeks o odpadkih

:

neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
ADR

:

UN 3082

RID

:

UN 3082

IMDG

:

UN 3082

IATA

:

UN 3082

ADR

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(S-METOLACHLOR in TERBUTHYLAZINE)

RID

:

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(S-METOLACHLOR in TERBUTHYLAZINE)

14.2 Pravilno odpremno ime ZN
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IMDG

:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(S-METOLACHLOR in TERBUTHYLAZINE)

IATA

:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(S-METOLACHLOR in TERBUTHYLAZINE)

ADR

:

9

RID

:

9

IMDG

:

9

IATA

:

9

ADR
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke
Koda tunelskih omejitev

:
:
:
:
:

III
M6
90
9
(-)

RID
Skupina embalaže
Koda (Št.) razvrstitve
Številka nevarnosti
Nalepke

:
:
:
:

III
M6
90
9

IMDG
Skupina embalaže
Nalepke
EmS Koda

:
:
:

III
9
F-A, S-F

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

964

:
:
:

Y964
III
Miscellaneous

:

da

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje
(tovorno letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje
(potniško letalo)
Navodila o pakiranju (LQ)
Skupina embalaže
Nalepke
14.5 Nevarnosti za okolje
ADR
Nevarnosti za okolje
RID
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Nevarnosti za okolje

:

da

IMDG
Snov, ki onesnažuje morje

:

da

IATA (Potnik)
Nevarnosti za okolje

:

da

IATA (Tovor)
Nevarnosti za okolje

:

da

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Razvrstitev(ve) prevoza, določena(e) tukaj, služijo samo za informacijo in temeljijo izključno na
značilnostih nepakiranega materiala, kot je opisano v tem varnostnem listu. Razvrstitve prevoza
se lahko razlikujejo po načinu prevoza, velikosti embalaže in odstopanjih regionalnih ali državnih
predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
E1
NEVARNOSTI ZA
100 t
200 t
OKOLJE

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
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(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
Kjer je potrebno upoštevajte direktivo 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu ali strožje
predpise posameznih držav.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H302
H315
H317
H318
H373

:
:
:
:
:

H400
H410
H411
H412

:
:
:
:

Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hude poškodbe oči.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
izpostavljenosti.
Zelo strupeno za vodne organizme.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox.
: Akutna strupenost
Aquatic Acute
: Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Eye Dam.
: Huda poškodba oči
Skin Irrit.
: Draženje kože
Skin Sens.
: Preobčutljivost v stiku s kožo
STOT RE
: Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča
izpostavljenost
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
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odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:

Postopek za razvrstitev:

Eye Irrit. 2

H319

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Skin Sens. 1A

H317

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

STOT RE 2

H373

Metoda izračuna

Aquatic Acute 1

H400

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Aquatic Chronic 1

H410

Na osnovi podatkov o izdelku ali
ocene

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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Datum zadnje izdaje: 11.12.2020
Datum priprave: 04.02.2021
Corteva Agriscience SLO d.o.o. vas vzpodbuja in vas pričakuje, da se glasi varnostni list(SDS) in razume,
saj je pomembna informacija v celotnem dokumentu. Ta varnostni list nudi uporabnikom informacije o
varovanju zdravja in varnosti pri delu, varstva okolja in podpira pomoč v nujnih primerih. Uporabniki
proizvoda v aplikatorja najprej pogled na nalepki, ki se nahaja na izdelku, ali ki se dobavi skupaj z embalažo
proizvoda.

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 Identifikator izdelka
Ime proizvoda: STARANE™ FORTE Herbicide
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Identifikacija uporabe: Proizvod za zaščito rastlin Herbicid Herbicid
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
NAZIV PODJETJA
Corteva Agriscience SLO d.o.o.
Markišavska ulica 10
9000 Murska Sobota
Slovenija
Elektronski naslov (pristojna
oseba)

:

SDS@corteva.com

1.4 TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE
24-urna linija za klic v sili
: +386 41 634 916

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrščanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008:
Preobčutljivost v stiku s kožo - Kategorija 1 - H317
Draženje oči - Kategorija 2 - H319
Specifična strupenost za ciljne organe - Kategorija 3 - H335
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje - Kategorija 1 - H400
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje - Kategorija 1 - H410
Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem poglavju, glej 16. poglavje.
2.2 Elementi etikete
Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]:
Piktogrami za nevarnost

® ™ Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated
companies or respective owners.
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Opozorilna beseda: POZOR
Stavki o nevarnosti
H317
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319
Povzroča hudo draženje oči.
H335
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki
P261
Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila.
P280
Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P305 + P351 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče,
+ P338
če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501
Odstranjevati vsebino / embalaže v skladu z veljavnimi predpisi
Dodatni podatki
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Vsebuje

Reaction mass of N,N-dimethyldecan-1-amide and N,N-dimethyloctanamide

2.3 Druge nevarnosti
Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT).
Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi veljala za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (vPvB).

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.2 Zmesi
Ta izdelek je mešanica.
CAS Nr /
ES-št. /
Indeks-št.
CAS Nr
81406-37-3
ES-št.
279-752-9
Indeks-št.
607-272-00-5

Registracijska
številka REACH

Koncentracija

_

45,5%

Komponenta

fluoroksipir-meptil
(ISO)

Razvrstitev:
UREDBA (ES) št.
1272/2008
Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410
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CAS Nr
01-2119974115-37 >= 30,0 - < 40,0 % Reaction mass of
Ni podatkov
N,N-dimethyldecanES-št.
1-amide and N,N909-125-3
dimethyloctanamide
Indeks-št.
–
CAS Nr
_
>= 3,0 - < 10,0 % Polyethylene glycol
99734-09-5
mono(tristyrylpheny
ES-št.
l)ether
–
Indeks-št.
–
CAS Nr
01-2119964467-24
>= 1,0 - < 3,0 % Benzenesulfonic
68953-96-8
acid, mono-C11-13ES-št.
branched alkyl
273-234-6
derivs., calcium
Indeks-št.
salts
–
CAS Nr
01-2119463583-34
>= 1,0 - < 3,0 % Hydrocarbons, C10,
1189173-42-9
aromatics, <1%
ES-št.
naphthalene
918-811-1
Indeks-št.
–
CAS Nr
01-2119472430-46
>= 0,1 - < 0,3 % N-metil-2-pirolidon
872-50-4
ES-št.
212-828-1
Indeks-št.
606-021-00-7
Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem poglavju, glej 16. poglavje.
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Skin Irrit. - 2 - H315
Eye Dam. - 1 - H318
STOT SE - 3 - H335

Aquatic Chronic - 3 - H412

Acute Tox. - 4 - H312
Skin Irrit. - 2 - H315
Eye Dam. - 1 - H318
Aquatic Chronic - 2 - H411

STOT SE - 3 - H336
Asp. Tox. - 1 - H304
Aquatic Chronic - 2 - H411

Skin Irrit. - 2 - H315
Eye Irrit. - 2 - H319
Repr. - 1B - H360D
STOT SE - 3 - H335

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti:
Izvajalci prve pomoči morajo poskrbeti za lastno zaščito in uporabljati priporočena zaščitna oblačila
(kemijsko odporne rokavice, zaščito pred obrizganjem) Če obstaja potencial za izpostavljenost nanasajte se
na sekcijo 8 za specifično osebno zasčitno opremo.
Vdihavanje: Umaknite osebo na svež zrak. Če oseba ne diha, pokličite odzivnik za klic v sili ali reševalno
vozilo, nato nudite umetno dihanje; pri uporabi metode usta na usta uporabite sredstvo za zaščito reševalca
(žepno masko itd.). Za nasvete o zdravljenju pokličite center za nadzor nad strupi ali zdravnika.
Stik s kožo: Slecite onesnažena oblačila. Umivajte kožo z milom in obilo vode 15-20 minut. Za nasvete o
zdravljenju pokličite center za nadzor nad strupi ali zdravnika. Operite oblačila pred ponovno uporabo.
Čevlje in druge usnjene predmete, ki jih ni mogoče dekontaminirati, je treba pravilno odstraniti.
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Stik z očmi: Držite oči odprte in izpirajte z vodo počasi in nežno 15-20 minut. Odstranite kontaktne leče, če
obstajajo, po prvih 5 minutah, nato nadaljujte z izpiranjem oči. Za nasvete o zdravljenju pokličite center za
nadzor nad strupi ali zdravnika. Na delovnem mestu zagotoviti primerno napravo za izpiranje oči v primeru
nezgode.
Zaužitje: Nujna medicinska pomoč ni potrebna.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:
Poleg podatkov pod Opisom ukrepov za prvo pomoč (zgoraj) in Navedbo takojšnje medicinske oskrbe in
posebnega zdravljenja (spodaj) so vsi dodatni pomembni simptomi in učinki opisani v poglavju 11:
Toksikološki podatki.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Navodila za zdravnika: Ni specifičnega protistrupa (antidota). Podporna nega. Oskrba temelji na
zdravnikovi presoji kot odgovor na reakcije pacienta. Imejte pri sebi varnostni list in če je mogoče, posodo ali
nalepko proizvoda, ko kličete center za nadzor nad strupi ali zdravnika. Stik s kožo lahko poslabša
obstoječe kožno vnetje

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje: Vodna megla ali fin aerosol. Suhe kemikalije. Gasilni aparati na ogljikov
dioksid. Pena. Prednostne so pene obstojne proti alkoholu (ATC tipa). Sintetične pene (vključno AFFF) ali
proteinske pene za splošno uporabo, bodo morda delovale, vendar bodo manj učinkovite.
Neustrezna sredstva za gašenje: Ne uporabljajte direktnega curka vode. Lahko širi požar.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni proizvodi izgorevanja: Med požarom lahko vsebuje dim izhodni material poleg neidentificiranih
strupenih in/ali dražečih spojin. Nevarni zgorevalni proizvodi lahko vključujejo in niso omejeni na: Dušikovi
oksidi. Hidrogen fluorid. Hidrogen klorid. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid.
Neobičajna tveganja za požar in eksplozijo: Posoda lahko poči zaradi tvorbe plina v primeru požara. Pri
direktnem curku vode v vroče tekočine lahko pride do burnega sproščanja ali izbruha pare. Pri gorenju
proizvoda nastaja gost dim.
5.3 Nasvet za gasilce
Postopki za gašenje požara: Preprečite dostop ljudem. Izolirajte požarno področje in prepovejte
nepotreben vstop. Pretehtajte izvedljivost kontrolirane opekline za zmanjsanje poskodb okolja. Sistem
gasenja pozara penom ima prednost ker nekontrolirana voda lahko razprostre mozno onesnazenje.
Uporabljajte razprševanje z vodo za hlajenje posod izpostavljenih požaru, ter področju, ki ga je prizadel
požar, dokler požar ni pogašen in ni več nevarnosti ponovnega vžiga. Gasite požar z zaščitenega mesta ali
z varne razdalje. Poskusite uporabiti držalo cevi ali usmerjanje brizgalnih šob brez človeške posadke. Takoj
umakniti vse ljudi z območja, če se pojavi naraščajoč zvok tlačne varnostne naprave ali sprememba barve
posode. Goreče tekočine se da gasiti z razredčenjem z vodo. Ne uporabljajte direktnega curka vode.
Lahko širi požar. Umaknite posodo s področja požara, če je to mogoče brez tveganja. Goreče tekočine
lahko odstranimo z izpiranjem z vodo, da zaščitimo osebje ter zmanjšamo materialno škodo na minimum.
Zajemite odtekajočo gasilno vodo, če je mogoče. Odtekajoča gasilna voda lahko škoduje okolju, če je ne
zajamete. Preglejte poglavji "Ukrepi ob nezgodnih izpustih" in "Ekotoksikološki podatki" v tem VL.
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Posebna zaščitna oprema za gasilce: Nosite avtonomni dihalni aparat (SCBA) z nadtlakom in zaščitna
gasilska oblačila (vključno z gasilsko čelado, plaščem, hlačami, škornji in rokavicami). Izogibajte se stiku s
tem materialom med gašenjem požara. Če je možen stik, se preoblecite v popolnoma kemijsko odporna
gasilska oblačila z avtonomnim dihalnim aparatom. Če to ni na razpolago, nosite popolnoma kemijsko
odporna oblačila z avtonomnim dihalnim aparatom in gasite z oddaljenega mesta. Zaščitno opremo v
pogojih čiščenja po požaru aliv odsotnosti požara si oglejte v ustreznih poglavjih.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Izolirajte področje. Preprečite dostop
nepotrebnim in nezaščitenim osebam na področje. Poglejte v Poglavje 7, Rokovanje, glede dodatnih
preventivnih ukrepov. Uporabljajte primerno varovalno opremo. Za dodatne informacije poglejte v Poglavje
8, Nadzor nad izpostavljenostjo / Varnost in zdravje pri delu.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite vnos v zemljo, jarke, kanalizacijo, vodne poti in/ali talno vodo.
Upoštevajte Poglavje 12, Ekotoksikološki podatki. Izlitja ali izpusti v naravne vodotoke bodo verjetno uničili
vodne organizme.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Zajemite razlito snov, če je mogoče. Majhni izpusti:
Absorbirajte z materiali, kot so: Glina. Umazanija. Pesek. Pometite na kup. Zbrati v primerne in pravilno
označene vsebnike. Veliki izpusti: Za pomoč pri čiščenju se obrnite na podjetje. Poglejte v Poglavje 13,
navodila za odstranjevanje, glede dodatnih informacij.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Sklici na druga poglavja, če so relevantni, so navedeni v prejšnjih
podpoglavjih.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Hraniti zunaj dosega otrok. Ne zaužiti. Izogibajte se stiku z očmi,
kožo in oblačili. Preprečite vdihavanje hlapov ali meglice. Izogibati se daljšemu ali večkratnemu stiku s
kožo. Temeljito umiti po rokovanju. Hraniti posodo zaprto. Uporabljati s primernim prezračevanjem. Glejte
razdelek 8, NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Hraniti na suhem. Hranite/skladiščite v
originalnem vsebniku. Kadar se proizvod ne uporablja, naj bo posoda dobro zaprta. Ne shranjujte v bližini
hrane, živil, zdravil ali pitne vode.
7.3 Posebne končne uporabe: Oglejte si nalepko na proizvodu.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1 Parametri nadzora
Če obstajajo mejne vrednosti izpostavljenosti, so navedene spodaj. Če se ne prikažejo mejne vrednosti
izpostavljenosti, se vrednosti ne uporabijo.
PRIPOROČILA V TEM RAZDELKU SO NAMENJENA DELAVCEM PRI PROIZVODNJI, KOMERCIALNEM
MEŠANJU IN PAKIRANJU. UPORABNIKI IN DELAVCI V ŽIVILSTVU NAJ PREBEREJO TO NALEPKO NA
PROIZVODU ZARADI USTREZNE OSEBNE ZAŠČITNE OPREME IN OBLEKE.
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8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnično-tehnološki nadzor: Uporabljati lokalno odsesavanje izpuha ali druga tehnična sredstva nadzora,
ki koncentracije v zraku znižujejo pod omejitvene zahteve ali smernice. Če ustreznih omejitvenih zahtev ali
smernic ni, zadošča za večino delovnih postopkov običajna ventilacija. Lokalno odzračevanje bo morda
potrebno za nekatera dela.
Individualni zaščitni ukrepi
Zaščita za oči / obraz: Uporabljajte tesno prilegajoča (kemijska) varovalna očala. Zaščitna očala
morajo ustrezati EN 166 ali ekvivalentu.
Zaščita kože
Zaščita rok: Uporabljajte proti kemikalijam odporne rokavice, uvrščene v standard EN 374:
zaščitne rokavice proti kemikalijam in mikroorganizmom. Primeri za prednostne izolacijske
materiale v rokavicah vključujejo: Butilni kavčuk. Kloriran polietilen. Polietilen. Laminat
etilvinilalkohola ("EVAL"). Primeri za sprejemljive izolirne vložke v rokavicah vključujejo:
Naravni kavčuk ("lateks"). Neopren. Nitril/butadienski kavčuk. PVC. Viton. Pri morebitnem
dolgotrajnem stiku ali pogosto ponavljajočih stikih so priporočljive zaščitne rokavice iz
razreda 5 ali več (čas do pretrganja je daljši od 240 minut v skladu z EN 374). Kadar je
pričakovati samo kratkotrajen stik, so priporočljive zaščitne rokavice iz razreda 3 ali več (čas
do pretrganja je daljši od 60 minut v skladu z EN 374). Sama debelina rokavice ni dober
pokazatelj ravni zaščite, ki jo nudi rokavica pred kemijsko snovjo, ker je ta raven zaščite zelo
odvisna tudi od specifične sestave materiala, iz katerega je izdelana rokavica. Glede na
model in vrsto materiala mora biti debelina rokavice na splošno večja od 0,35 mm, da bo
nudila zadostno zaščito pri podaljšanem in pogostem stiku s snovjo. Kot izjema od tega
splošnega pravila je znano, da lahko rokavice iz večslojnega laminata nudijo podaljšano
zaščito pri debelinah manj kot 0,35 mm. Druge rokavice z debelino manj kot 0,35 mm lahko
nudijo zadostno zaščito samo, če se pričakuje samo kratek stik. OPOZORILO: Izbor
specifične rokavice za posebno uporabo in trajanje uporabe na delovnem mestu mora
upoštevati tudi vse zahtevane pogoje na delovnem mestu, ki pa niso omejeni le na: druge
kemikalije, s katerimi bi lahko rokovali, fizikalne zahteve (zaščita pred urezi/predrtjem,
uporaba desne roke, toplotna zaščita), morebitne reakcije telesa na material rokavic ter
navodila/specifikacije, ki jih prilaga dobavitelj rokavic.
Drugi zaščitni ukrepi: Uporabljati zaščitna oblačila nepropustna za ta material. Izbor
specifične opreme kot obraznih mask, rokavic, obutve, predpasnikov ali kombinezonov, bo
odvisen od delovnega postopka.
Zaščita dihal: Kjer obstaja nevarnost prekoračitve omejevalnih zahtev ali smernic, je treba nositi
dihalno zaščito. Kjer ustreznih omejevalnih zahtev ali smernic ni, nositi dihalno zaščito, če pride do
škodljivih učinkov, kot so razdraženost dihal ali neugodni občutki, ali če je Vaš proces ocenitve
rizikov to indiciral. V megleni atmosferi uporabljajte dihalni aparat za varovanje pred delci.
Uporabljajte naslednji respirator za zrak s potrdilom o ustreznosti CE: Kartuša za organsko hrano s
predfilterjem v obliki delcev, tip AP2 (ustreza standardu EN 14387).
Nadzor izpostavljenosti okolja
Glejte RAZDELEK 7: Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje in RAZDELEK 13: Navodila za
odstranjevanje - ukrepi za preprečevanje prevelike izpostavljenosti okolja med uporabo in odstranjevanjem
odpadkov.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Videz
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Fizikalno stanje
Barva
Vonj:
Mejni vonj
pH
Tališče/območje tališča
Zmrzišče
Temperatura vrelišča (760
mmHg)
Plamenišče
Izparilna hitrost(Butilacetat = 1)
Vnetljivost (trdno, plinasto)
Spodnja meja eksplozivnosti
Zgornja meja eksplozivnosti
Parni tlak
Relativna Gustina Pare (zrak = 1)
Relativna gostota (voda = 1)
Topnost v vodi
Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Temperatura samovžiga
Temperatura razpadanja
Dinamična viskoznost
Kinematična viskoznost
Eksplozivne lastnosti
Oksidativne lastnosti
9.2 Drugi podatki
Gostota tekočine
Molekulska masa
Površinska napetost

Datum revizije: 04.02.2021
Verzija: 4.3

Tekočína
Belo do rjavo
Dišaven
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
4,58 1% ASTM E70
Se ne uporablja
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
zaprta čaša > 100 °C ASTM D3278
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
ni uporabno za tekočine
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
1,05
emulzibilno
Ni razpoložljivih podatkov
358 °C EC Metoda A15
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
28,2 mPa.s pri 40 °C OECD 114
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
Ne EEC A14
Brez pomembnega dviga temperature (>5°C).

1,05 g*cm3 pri 20 °C OECD 109
Ne razpolagamo s preskusnimi podatki.
32 mN/m pri25 °C Metoda ES A5

OPOMBA: Zgoraj navedeni fizikalni podatki so značilne vrednosti in jih ni treba interpretirati kot specifikacijo.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.2 Kemijska stabilnost: Nestabilen pri višji temperaturi.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Ne pride do tega.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Proizvod bo morda razpadel pri višjih temperaturah. Nastajanje
plina med razgradnjo lahko povzroči tlak v zaprtih sistemih.

7/17

Ime proizvoda: STARANE™ FORTE Herbicide

Datum revizije: 04.02.2021
Verzija: 4.3

10.5 Nezdružljivi materiali: Nobena znana.
10.6 Nevarni produkti razgradnje: Proizvodi razgradnje so odvisni od temperature, dovoda zraka in
prisotnosti drugih materialov. Produkti razkroja so lahko, a niso omejeni samo na: Hidrogen klorid.
Hidrogen fluorid. Dušikovi oksidi. Med razkrojem se sproščajo strupeni plini.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI
Toksikološki podatki so prikazani v tem poglavju, kadar ni na voljo podatk
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost
Akutna oralna strupenost
Strupenost ene same oralne doze velja za izredno nizko. Ni predvidena nevarnost pri nenamernem
zaužitju majhnih množin pri normalnem ravnanju.
Kot izdelek.
LD50, Podgana, samica, > 5 000 mg/kg Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 425 Ni
prislo do nobenih smrti pri tej koncentraciji.
Akutna dermalna strupenost
Eno samo dolgotrajno izpostavljanje verjetno ne bo povzročilo resorpcije materiala skozi kožo v
škodljivih množinah.
Kot izdelek.
LD50, Podgana, samci in samice, > 5 000 mg/kg Smernica za preskušanje OECD 402 Ni prislo do
nobenih smrti pri tej koncentraciji.
Akutna strupenost pri vdihavanju
Od enkratne izpostavljenosti razpršenemu materialu ni pričakovati neugodnih učinkov. Aerosol
(meglica) lahko draži zgornja dihala (nos in grlo).
Kot izdelek.
LC50, Podgana, samci in samice, 4 h, prah/meglica, > 5,50 mg/l Smernica za preskušanje OECD
403
Jedkost za kožo/draženje kože
Kratek stik lahko povzroči rahlo draženje kože z lokalno pordečitvijo.
Lahko povzroči sušenje ali luščenje kože.
Dolgotrajen stik v glavnem ne draži kože.
Resne okvare oči/draženje
Lahko povzroči zmerno draženje oči.
Lahko povzroči lahno poškodbo roženice.
Preobčutljivost
Kot izdelek.
Obstaja tveganje za alergijo pri stiku pri miših.
Za preobčutljivost dihal:
Ne obstajajo ustrezni podatki
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Specifična sistemska toksičnost ciljnih organov (enkratna izpostavljenost)
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Specifična sistemska toksičnost ciljnih organov (ponavljajoča se izpostavljenost)
Za učinkovino(e):
Ni na voljo specifičnih podatkov, vendar ni pričakovati, da bo ponavljajoče izpostavljanje povzročalo
signifikantno škodljive učinke.
Za glavno(e) sestavino(e):
Ni na voljo specifičnih podatkov, vendar ni pričakovati, da bo ponavljajoče izpostavljanje povzročalo
signifikantno škodljive učinke.
Za manjšo(e) sestavino(e):
Pri živalih so poročali o učinkih na naslednje organe:
Ledvice.
Propylene glycol monomethyl ether acetate
Rakotvornost
Za podobno(e) aktivno(e) učinkovino(e). Fluroksipir-meptil. Ni povzročal raka pri dolgotrajnih študijah na
živalih.
Teratogenost
Za učinkovino(e): Je toksičen za plod pri laboratorijskih živalih v odmerkih, ki so toksični za mater. Ni
povzročal okvar ob rojstvu pri laboratorijskih živalih.
Strupenost za razmnoževanje
Za učinkovino(e): S študijami na živalih so pokazali, da ne prizadene plodnosti.
Mutagenost
Kot izdelek. In vitro študije mutagenosti so bile negativne. Študije mutagenosti na živalih so bile negativne.
Nevarnost vdiha
Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI
Ekotoksikološke informacije se zdi v tem oddelku, kadar ni na voljo podatk
12.1 Strupenost
Akutna toksičnost za ribe
Material je zelo strupen za vodne organizme (LC50/EC50/IC50 pod 1 mg/L pri najbolj občutljivih
vrstah).
LC50, Oncorhynchus mykiss (Šarenka), pretočni test, 96 h, 14,3 mg/l, Smernica za preskušanje
OECD 203
Akutna toksičnost za vodne nevretenčarje
EC50, Daphnia magna (Vodna bolha), statičen test, 48 h, 20 mg/l, OECD Testna smernica 202
Akutna toksičnost za alge/vodne rastline
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ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga), statičen test, 72 h, Zaviranje hitrosti rasti, 9,6
mg/l, OECD Testna smernica 201
ErC50, Myriophyllum spicatum (evrazijski vodni rman), statičen test, 14 d, 0,178 mg/l, OECD Testna
smernica 201
NOEC, Myriophyllum spicatum (evrazijski vodni rman), statičen test, 14 d, 0,0152 mg/l, OECD
Testna smernica 201
Toksičnost za zemeljske nesesalske vrste
Material praktično ni akutno toksičen za ptice LD50 >2000mg/kg).

oralna LD50, Colinus virginianus (Prepelica), > 2 250 mg/kg
Apis mellifera (čebele)
Toksičnost za organizme v tleh
LC50, Eisenia fetida (deževniki), 14 d, preživetje, > 1 000 mg/kg
12.2 Obstojnost in razgradljivost
fluoroksipir-meptil (ISO)
Biorazgradljivost: Po smernicah OECD/ES snov biološko ni lahko razgradljiva.
10-dnevni princip okna: neuspešen
Biorazgradnja: 32 %
Čas izpostavljanja: 28 d
Metoda: Smernica za preskus OECD 301 D ali enakovredna
Teoretska potreba po kisiku: 2,2 mg/mg
Stabilnost v vodi (1/2-življenska doba)
Hidroliza, razpolovni čas, 454 d
Reaction mass of N,N-dimethyldecan-1-amide and N,N-dimethyloctanamide
Biorazgradljivost: Material je zlahka biorazgradljiv po merilih OECD Test(ov) za lahko
razgradljivost.
10-dnevni princip okna: uspešen
Biorazgradnja: > 80 %
Čas izpostavljanja: 28 d
Metoda: Smernica za preskus OECD 301 F ali enakovredna
Kemična potreba po kisiku: 2,890 mg/g
Polyethylene glycol mono(tristyrylphenyl)ether
Biorazgradljivost: Ne obstajajo ustrezni podatki
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Biorazgradljivost: Snov se bo predvidoma biološko razkrojila zelo počasi (v okolju). Ne uspe
prestati preskusov OECD/EGS na lahko biološko razgradljivost.
10-dnevni princip okna: neuspešen
Biorazgradnja: 2,9 %
Čas izpostavljanja: 28 d
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Metoda: Smernica za preskus OECD 301 E ali enakovredna
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Biorazgradljivost: Material je sam po sebi biorazgradljiv. Doseže več kot 20% biorazgradnje pri
OECD testu(testih) za lastno biorazgradljivost.
N-metil-2-pirolidon
Biorazgradljivost: Material je zlahka biorazgradljiv po merilih OECD Test(ov) za lahko
razgradljivost.
10-dnevni princip okna: uspešen
Biorazgradnja: 91 %
Čas izpostavljanja: 28 d
Metoda: Smernica za preskus OECD 301 B ali enakovredna
10-dnevni princip okna: se ne uporablja
Biorazgradnja: 73 %
Čas izpostavljanja: 28 d
Metoda: Smernica za preskus OECD 301 C ali enakovredna
10-dnevni princip okna: se ne uporablja
Biorazgradnja: > 90 %
Čas izpostavljanja: 8 d
Metoda: Smernica za preskus OECD 302 B ali enakovredna
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
fluoroksipir-meptil (ISO)
Bioakumulacija: Biokoncentracijski potencial je nizek (BKF < 100 ali log Pow < 3).
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 5,04 Merjeno
Biokoncentracijskega faktorja (BCF): 26 Oncorhynchus mykiss (Šarenka) Merjeno
Reaction mass of N,N-dimethyldecan-1-amide and N,N-dimethyloctanamide
Bioakumulacija: Biokoncentracijski potencial je zmeren (BCF med 100 and 3000 ali log Pow med 3
and 5).
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): <3,44 pri 20 °C
Polyethylene glycol mono(tristyrylphenyl)ether
Bioakumulacija: Ne obstajajo ustrezni podatki
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Bioakumulacija: Biokoncentracijski potencial je zmeren (BCF med 100 and 3000 ali log Pow med 3
and 5).
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 4,6 Smernica za preskus OECD 107 ali
enakovredna
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Bioakumulacija: Ni podatkov na razpolago za ta izdelek. Za podoben(ne) material(e)
Biokoncentracijski potencial je visok (BKF > 3000 ali log Pow med 5 in 7).
N-metil-2-pirolidon
Bioakumulacija: Biokoncentracijski potencial je nizek (BKF < 100 ali log Pow < 3).
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): -0,38 Merjeno
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12.4 Mobilnost v tleh
fluoroksipir-meptil (ISO)
Pričakovati je, da bo material v tleh sorazmerno negibljiv (pOC nad 5000).
Porazdelitveni koeficient (Koc): 6200 - 43000
Reaction mass of N,N-dimethyldecan-1-amide and N,N-dimethyloctanamide
Vrednost potenciala za mobilnost v tleh je nizka (sorpcijski koeficient Koc je med 500 in 2000).
Porazdelitveni koeficient (Koc): 527,3
Polyethylene glycol mono(tristyrylphenyl)ether
Ne obstajajo ustrezni podatki
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Ne obstajajo ustrezni podatki
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Ne obstajajo ustrezni podatki
N-metil-2-pirolidon
Mobilnostni potencial v tleh je zelo visok (Koc med 0 in 50).
Gleda na njegovo zelo nizko Henryjevo konstanto ni pričakovati, da bo izhlapevanje iz naravnih
vodotokov ali vlažne zemlje pomemben obstojnostni proces.
Porazdelitveni koeficient (Koc): 21 Ocenjeno
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
fluoroksipir-meptil (ISO)
Ta snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT). Ta snov ni ocenjena kot zelo
obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).
Reaction mass of N,N-dimethyldecan-1-amide and N,N-dimethyloctanamide
Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT). Snov ne velja za zelo obstojno ali
zelo bioakumulativno (vPvB).
Polyethylene glycol mono(tristyrylphenyl)ether
Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT). Snov ne velja za zelo obstojno ali
zelo bioakumulativno (vPvB).
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Ta snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT). Ta snov ni ocenjena kot zelo
obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT). Snov ne velja za zelo obstojno ali
zelo bioakumulativno (vPvB).
N-metil-2-pirolidon
Ta snov ni ocenjena kot obstojna, bioakumulativna in strupena (PBT). Ta snov ni ocenjena kot zelo
obstojna in zelo bioakumulativna (vPvB).
12.6 Drugi škodljivi učinki
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fluoroksipir-meptil (ISO)
Ta snov ni na seznamu Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč.
Reaction mass of N,N-dimethyldecan-1-amide and N,N-dimethyloctanamide
Ta snov ni na seznamu Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč.
Polyethylene glycol mono(tristyrylphenyl)ether
Ta snov ni na seznamu Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč.
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Ta snov ni na seznamu Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč.
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
Ta snov ni na seznamu Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč.
N-metil-2-pirolidon
Ta snov ni na seznamu Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč.

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Če odpadkov in/ali posod ni mogoče odlagati v skladu z navodili na nalepki proizvoda, je treba odlaganje te
snovi izvesti ustrezno vašim lokalnim ali območnim nadzornim organom. Ta spodaj prikazana informacija se
nanaša samo na snov kot je bila dobavljena. Identifikacija na osnovi lastnosti ali podatkov z listov ni
primerna, če se je snov uporabljala ali je bila kako drugače onesnažena. Povzročitelj odpadkov je dolžan
določiti toksičnost in fizikalne lastnosti nastale snovi, da se lahko odpadna snov pravilno identificira in
določijo postopki odlaganja v skladu z veljavnimi predpisi. Če snov, kot je bila dobavljena, postane odpadek,
upoštevajte vse veljavne regionalne, nacionalne in lokalne predpise.
Dokončna razvrstitev te snovi v ustrezno skupinoEvropskega kataloga odpadkov (EWC) in s tem njegova
prava EWC-oznaka bo odvisna od uporabe tega materiala. Obrnite se na pooblaščeno službo za odlaganje
odpadkov.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU
Klasifikacija za CESTNI in ŽELEZNIŠKI transport (ADR/RID):
14.1 Številka ZN
UN 3082
14.2 Pravilno odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.(Fluroksipir)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4 Skupina embalaže

III

14.5 Nevarnosti za okolje

Fluroksipir

14.6 Posebni previdnostni ukrepi
za uporabnika
Številka nevarnosti: 90
Razvrstitev za MORSKI transport (IMO-IMDG):
14.1 Številka ZN
UN 3082
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14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.(Fluroksipir)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4 Skupina embalaže

III

14.5 Nevarnosti za okolje

Fluroksipir

14.6 Posebni previdnostni ukrepi
EmS: F-A, S-F
za uporabnika
14.7 Transport v razsutem stanju
po Prilogi I ali II MARPOL
73/78 in kodeksih IBC ali
IGC

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Razvrstitev za ZRAČNI transport (IATA/ICAO):
14.1 Številka ZN
UN 3082
14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s.(Fluroksipir)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

9

14.4 Skupina embalaže

III

14.5 Nevarnosti za okolje

Se ne uporablja

14.6 Posebni previdnostni ukrepi
Podatkov ni na voljo.
za uporabnika

Dodatne informacije:
Morska onesnaževala, ki sta jim dodeljeni številki UN 3077 in 3082, v enotni ali kombinirani embalaži, ki na
posamezno ali notranje pakiranje vsebuje neto količino, ki ne presega 5 L za tekočine, oziroma ima
posamezno ali notranje pakiranje maso, ki ne presega 5 kg za trde snovi, je dovoljeno prevažati kot
nenevarno blago, kot je določeno v razdelku 2.10.2.7 kode IMDG, posebna določba IATA A197 in posebna
določba ADR/RID 375.
Namen te informacije ni podati vseh specifičnih predpisanih ali izvedbenih zahtev/podatkov v zvezi s tem
proizvodom. Transportni razredi se lahko spreminjajo s prostornino vsebnika in nanje lahko vplivajo
spremembe regionalnih ali državnih predpisov. Ostale podatke o sistemu transporta lahko dobite pri
pooblaščenem prodajnem zastopniku ali zastopniku za stike s strankami. Transportna organizacija je dolžna
upoštevati vse veljavne zakone, predpise in pravilnike, ki se nanašajo na transport snovi.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACh uredbo (EC) št. 1907/2006
Ta izdelek vsebuje le sestavine, ki so bile bodisi registrirane ali predhodno registrirane bodisi pa so izvzete iz
registracije oziroma se štejejo kot registrirane oziroma niso predmet registracije v skladu z Uredbo (ES) št.
1907/2006 (REACH).,Navedene označbe statusa registracije REACH so dane v dobri veri in naj bi bile točne
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glede zgoraj prikazanega datuma veljavnosti. Vendar ni dano nikakršno jamstvo, ne eksplicitno, ne
implicitno. Kupec/uporabnik je odgovoren za to, da poskrbi, da bo njegovo/njenorazumevanje s predpisi
urejenega statusa tega proizvoda pravilno.
Omejitve proizvodnje, dajanja na trg in uporabe:
Za naslednjo(e) snov(i), vsebovano(e) v tem proizvodu, so po Prilogi XVII uredbe REACH lahko potrebne ali
so potrebne omejitve proizvodnje, dajanja na trg in uporabe, če je(so) prisotna(e) v določenih nevarnih
snoveh, mešanicah ali artiklih. Uporabniki tega proizvoda morajo ravnati v skladu z omejitvami, ki mu jih
nalaga zgoraj navedeni predpis.
Št. CAS: 872-50-4
Ime: N-metil-2-pirolidon
Stanje omejitve: navedene v Prilogi XVII REACH
Omejene uporabe: Videti Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 za Pogoji omejitve
Številka na seznamu: 30, 71, 72
Stanje avtorizacije po REACH:
Za naslednjo(e) snov(i), vsebovano(e) v tem proizvodu, je lahko potrebna ali je potrebna avtorizacija po
REACH:
Št. CAS: 872-50-4
Ime: N-metil-2-pirolidon
Stanje avtorizacije: vključene na Seznam snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost za avtorizacijo
Številka avtorizacije: Ni na voljo
Izvzete uporabe (kategorije uporab): Ni na voljo
(Kategorije) izvzetih uporab: Ni na voljo
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih
nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Navedeni v Uredbi: NEVARNOSTI ZA OKOLJE
Številka Uredbe: E1
100 t
200 t

15.2 Ocena kemijske varnosti
Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.
Ocene kemijske varnosti niso potrebne za fitofarmacevtska sredstva, registrirana na podlagi Uredbe ES
1107/2009.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI
Celotno besedilo H-stavkov navedeno v 2. in 3. poglavju.
H304
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312
Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315
Povzroča draženje kože.
H317
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318
Povzroča hude poškodbe oči.
H319
Povzroča hudo draženje oči.
H335
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336
Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H360D
Lahko škoduje nerojenemu otroku.
H400
Zelo strupeno za vodne organizme.
H410
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
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Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Razvrščanje in uporabljeni postopek za izvedbo razvrščanja mešanic po Uredbi (ES) št. 1272/2008
Skin Sens. - 1 - H317 - Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene
Eye Irrit. - 2 - H319 - Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene
3 - H335 - Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene
Aquatic Acute - 1 - H400 - Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene
Aquatic Chronic - 1 - H410 - Na osnovi podatkov o izdelku ali ocene

Dopolnitev (Revizija)
Identifikacijska številka: 11034458 / Datum izdaje:: 04.02.2021 / Verzija: 4.3
Koda DAS: GF-1784
Najnovejša(e) sprememba(e) je (so) po vsem dokumentu označena(e) s poudarjenimi dvojnimi črtami ob
levem robu.
Legenda
Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.
Eye Dam.
Eye Irrit.
Repr.
Skin Irrit.
STOT SE

Akutna strupenost
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Nevarnost pri vdihavanju
Huda poškodba oči
Draženje oči
Strupenost za razmnoževanje
Draženje kože
Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost

Celotno besedilo drugih okrajšav
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski
sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrijskih kemikalij;
ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju,
označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali
snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam
domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka
Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x%
odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija,
povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa;
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju;
IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna
koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji
smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven
brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; NZIoC Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad
za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je
strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med
strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju,
vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu
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nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki
vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne
snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo
lahko kopiči v organizmih
Vir informacij in referenčna literatura
Ta varnostni list (SDS) so pripravile Služba za nadzor proizvodov in Skupine za obveščanje o nevarnosti iz
podatkov, ki so jih posredovali interni viri v naši družbi.
Corteva Agriscience SLO d.o.o. zahteva od vsakega kupca ali prejemnika tega (materialnega) varnostnega
lista, da ga skrbno preuči in se, kolikor je potrebno in primerno, pusti poučiti pri ustrezni stroki, dokler se ni
sposoben zavedati in razumeti podatkov v tem (materialnem) varnostnem listu in vseh nevarnosti, povezanih
s proizvodom. V dokumentu vsebovani podatki so podani dobronamerno in s prepričanjem o njihovi točnosti
ob zgoraj navedenem datumu veljavnosti. Vendar pa ne dajemo nobenega jamstva ne eksplicitno, ne
implicitno. Predpisane zahteve se lahko spremenijo in se razlikujejo med različnimi lokacijami.
Kupec/uporabnik je odgovoren za to, da so njegovi ukrepi skladni z vsemi zveznimi, državnimi, pokrajinskimi
ali krajevnimi predpisi. Tukaj navedeni podatki veljajo samo za odpremljeni proizvod. Ker proizvajalec nima
pod nadzorom pogojev uporabe proizvoda, je dolžnost kupca/uporabnika, da določi potrebne pogoje za
varno uporabo tega proizvoda. Zaradi velikega števila virov informacij kot so na primer varnostni listi
različnih proizvajalcev, ne odgovarjamo in ne moremo odgovarjati za varnostne liste iz kakršnihkoli drugih
virov razen za svoje. Če ste prejeli varnostni list iz drugega vira ali če niste prepričani, da je varnostni list, ki
ga imate, veljaven, se obrnite na nas in zahtevajte najnovejšo različico.
SI
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Verzija
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Datum revizije:
06.12.2021

Številka
varnostnega lista:
S1101449419

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime

:

TOUCHDOWN SYSTEM 4

Koda proizvoda

:

A12798QA

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
: Herbicid
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Družba
: Syngenta Agro d.o.o.
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon

:

01 436 12 03

Telefaks

:

01 432 12 14

E-poštni naslov osebe
odgovorne za varnostni list

:

sds.si@syngenta.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Telefonska številka za nujne
: 112
primere

KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Dolgotrajna (kronična) nevarnost za
H411: Strupeno za vodne organizme, z
vodno okolje, Kategorija 2
dolgotrajnimi učinki.
2.2 Elementi etikete
Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost
:

Stavki o nevarnosti

:

Previdnostni stavki

:

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P102

Hraniti zunaj dosega otrok.

Preprečevanje:
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P270
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Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Odziv:
P391 Prestreči razlito tekočino.
Odstranjevanje:
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za
odstranitev odpadkov.
Dodatno označevanje
EUH401
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.
Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
Toksikološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime

glyphosate-diammonium

D-Glucopyranose, oligomeric,
decyl octyl glycosides

Št. CAS
Razvrstitev
ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka
69254-40-6
Aquatic Chronic 2;
H411
015-184-00-8
68515-73-1
500-220-1
01-2119488530-36

Eye Dam. 1; H318

Koncentracija
(% w/w)

>= 30 - < 50

>= 3 - < 10

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni nasveti
:

Ko pokličete številko za nujne primere, center za zastrupitve
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ali zdravnika ali poiščete zdravniško pomoč, vzemite s sabo
embalažo izdelka, etiketo ali varnostni list.

Pri vdihavanju

:

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.
Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno
dihanje.
Pacient naj bo na toplem in naj miruje.
Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Pri stiku s kožo

:

Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila.
Takoj umijte/izperite z obilo vode.
Pri trajajočem draženju kože pokličite zdravnika.
Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pri stiku z očmi

:

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15
minut.
Odstraniti kontaktne leče.
Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri zaužitju

:

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in
pokazati embalažo ali etiketo.
NE izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi
: Nespecifično
Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje
: Specifičen protistrup ni na voljo.
Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje

Neustrezna sredstva za
gašenje

:

Sredstva za gašenje - majhni požari
Uporabljajte pršenje z vodo, na alkohol odporno peno, suho
kemikalijo ali ogljikov dioksid.
Sredstva za gašenje - obsežni požari
Na alkohol odporna pena
ali
Razpršena voda

:

Ne uporabljajte polnega vodnega curka, ker se lahko razprši
in razširja požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Specifične nevarnosti med
: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj
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proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne
produkte (glejte poglavje 10).
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za
zdravje.

gašenjem

5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema za :
gasilce
Dodatne informacije

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

:

Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.
Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo
ali vodne poti.
Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem
z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Osebni varnostni ukrepi
: Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Metode čiščenja
: Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim
materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo,
vermikulitom) in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13).
Temeljito očistite kontaminirano površino.
Čistite z detergenti. Izogibajte se topilom.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za navodila za odstranjevanje glejte odsek 13., Za informacije o varnostnih ukrepih glejte poglavji 7 in
8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje : Niso potrebni posebni požarno-varnostni ukrepi.
Preprečiti stik s kožo in očmi.
Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
Za osebno zaščito glejte oddelek 8.
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7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladinih
: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju.
prostorov in posod
Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem
in dobro prezračevanem mestu. Hraniti izven dosega otrok.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Nadaljnje informacije o
obstojnosti pri skladiščenju
7.3 Posebne končne uporabe
Posebni način(-i) uporabe

:

Fizikalno in kemično stabilen vsaj dve leti pri skladiščenju v
originalni zaprti embalaži pri sobni temperaturi.

:

Za primerno in varno rabo tega izdelka se obrnite na
homologacijske pogoje, navedene na oznaki izdelka.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.
Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
Ammonium sulphate

D-Glucopyranose,
oligomeric, decyl octyl
glycosides

Končna
uporaba
Delavci

Načini
izpostavljenosti
Kožno

Vrednost

Kožno

Potencialni učinki na
zdravje
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Dolgoročni sistemski
učinki
Kronični učinki

Delavci

Vdihavanje

Potrošniki

Oralno

Potrošniki

Vdihavanje

Potrošniki

Kožno

Delavci

Delavci
Potrošniki
Potrošniki
Potrošniki

Vdihavanje
Kožno
Vdihavanje
Zaužitje

Kronični učinki
Kronični učinki
Kronični učinki
Kronični učinki

420 mg/m3
357000 mg/kg
124 mg/m3
35,7 mg/kg

42,67 mg/kg
11,17 mg/m3
6,4 mg/kg
1,67 mg/m3
12,8 mg/kg
595000 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi
Ammonium sulphate

D-Glucopyranose, oligomeric,
decyl octyl glycosides

Segment okolja
Sladka voda
Morska voda
Prekinjena uporaba/izpust
Naprava za čiščenje odplak
Usedlina v sladki vodi
Tla
Sladka voda
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Vrednost
0,312 mg/l
0,0312 mg/l
0,53 mg/l
16,18 mg/l
0,063 mg/kg
62,6 mg/kg
0,1 mg/l
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Morska voda
Usedlina v sladki vodi
Usedlina v morju
Tla

0,01 mg/l
0,487 mg/kg
0,048 mg/kg
0,654 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični ukrepi
Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni
mogoče odpraviti.
Obseg teh zaščitnih ukrepov je odvisen od dejanskih tveganj pri uporabi.
Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.
Po potrebi poiščite dodatne nasvete glede higiene na delovnem mestu.
Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz
Zaščita rok

:

Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Material
Čas prodiranja
Debelina rokavice

:
:
:

Nitrilni kavčuk
> 480 min
0,5 mm

Opombe

:

Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih
značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.
Upoštevajte navodila o propustnosti in času prodora, kot jih
navaja dobavitelj rokavic. Prav tako upoštevajte posebne
lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Čas prodora je med
drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga
je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Če se pojavijo
kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora kemikalij skozi
rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi.
Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve
Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz
nje.
Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,
koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno
mesto.
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno
uporabo.
Po potrebi nosite:
Neprepustna oblačila
Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno
masko.
Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred
uporabo osebne zaščitne opreme.

Zaščita kože

:

Zaščita dihal

:

Varnostni ukrepi

:
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Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno
strokovno svetovanje.
Nadzor izpostavljenosti okolja
Voda
:
Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.
Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo,
obvestite o tem pristojne organe oblasti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje
: tekočina
Barva
: svetlo rjava do temno rjava
Vonj
Mejne vrednosti vonja

:
:

sladek, šibek
Ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka vrelišča/območje
vrelišča
Vnetljivost

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Zgornja meja eksplozivnosti /
Zgornja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Spodnja meja eksplozivnosti /
Spodnja omejitev vnetljivosti

:

Ni razpoložljivih podatkov

Plamenišče

:

Metoda: Metoda Pensky-Martens v zaprtem talilnem loncu
ne zaplameni

Temperatura samovžiga

:

> 650 °C

Temperatura razpadanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

pH

:

6,7
Koncentracija: 100 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična

:

71 mPa.s (20 °C)
50 mPa.s (40 °C)

Viskoznost, kinematična

:

Ni razpoložljivih podatkov
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:
:

Ni razpoložljivih podatkov
Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: noktanol/voda
Parni tlak

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Gostota

:

1,268 g*cm3 (20 °C)

Relativna gostota par/hlapov

:

Ni razpoložljivih podatkov

Lastnosti delcev
Velikost delca

:

Ni razpoložljivih podatkov

:

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

:

Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja

:

Ni razpoložljivih podatkov

Površinska napetost

:

42,6 mN/m, 0,1 %

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Po logiki ne predvidevamo nobenega.
10.2 Kemijska stabilnost
Stabilno pri normalnih pogojih.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije
: Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba
: Pri predpisani uporabi ne razpade.
izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti

:

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje
:

Nobena znana.

Nevarni produkti razgradnje niso znani.
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Podatki o možnih načinih
: Zaužitje
izpostavljenosti
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
Akutna strupenost
Proizvod:
Akutna oralna strupenost

:

LD50 (Podgana, samica): > 5.000 mg/kg
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Akutna strupenost pri
vdihavanju

:

LC50 (Podgana, samci in samice): > 5,12 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z
vdihavanjem
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Akutna dermalna strupenost

:

LD50 (Podgana, samci in samice): > 5.000 mg/kg
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Jedkost za kožo/draženje kože
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe

:
:
:

Kunec
Lahno draženje kože
Na podlagi podatkov podobnih materialov

:
:
:

Kunec
Ne draži oči
Na podlagi podatkov podobnih materialov

Resne okvare oči/draženje
Proizvod:
Vrste
Rezultat
Opombe
Sestavine:
D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides:
Vrste
: Kunec
Rezultat
: Trajne okvare vida
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože
Proizvod:
Vrsta preskusa

:

Buehlerjev test
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Morski Prašiček
Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
Na podlagi podatkov podobnih materialov

Mutagenost za zarodne celice
Sestavine:
glyphosate-diammonium:
Mutagenost za zarodne
celice- Ocena

:

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

:

Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

Rakotvornost
Sestavine:
glyphosate-diammonium:
Rakotvornost - Ocena

Strupenost za razmnoževanje
Sestavine:
glyphosate-diammonium:
Strupenost za
razmnoževanje - Ocena

:

Ni toksičnosti pri razmnoževanju

Strupenost pri ponovljenih odmerkih
Sestavine:
glyphosate-diammonium:
Opombe

:

Preskusi kronične toksičnosti niso pokazali škodljivih vplivov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.
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ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Sestavine:
glyphosate-diammonium:
Strupenost za ribe

:

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 86 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Vrednost je podana po analogiji z naslednjimi snovmi: glifosat
(ISO)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje

EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 780 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Vrednost je podana po analogiji z naslednjimi snovmi: glifosat
(ISO)

Strupenost za alge/vodne
rastline

EC50 (Skeletonema costatum (morski sediment)): 1,3 mg/l
Čas izpostavljanja: 4 d
Vrednost je podana po analogiji z naslednjimi snovmi: glifosat
(ISO)

:

NOEC (zelena alga): > 1 mg/l
Vrednost je podana po analogiji z naslednjimi snovmi: glifosat
(ISO)
Strupenost za ribe (Kronična
strupenost)

:

NOEC: > 25,7 mg/l
Vrste: Ribe
Vrednost je podana po analogiji z naslednjimi snovmi: glifosat
(ISO)

Strupenost za vodno bolho in :
druge vodne nevretenčarje
(Kronična strupenost)

NOEC: 50 mg/l
Vrste: Nevretenčarji
Vrednost je podana po analogiji z naslednjimi snovmi: glifosat
(ISO)

Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno
okolje

:

Strupeno za vodne organizme.

D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides:
Strupenost za
: EC50 (Pseudomonas putida (Bakterija)): > 560 mg/l
mikroorganizme
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Ni razpoložljivih podatkov
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Ni razpoložljivih podatkov
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12.4 Mobilnost v tleh
Sestavine:
glyphosate-diammonium:
Porazdelitev med deli okolja

:

Opombe: nemobilen

:

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne,
bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in
zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več.

:

Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo
bioakumulativno (vPvB).

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Proizvod:
Ocena

Sestavine:
glyphosate-diammonium:
Ocena

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod:
Ocena

:

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f)
Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU)
2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

12.7 Drugi škodljivi učinki
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod
:

Kontaminirana
embalaža/pakiranje

:

Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov s kemikalijo
ali rabljenim vsebnikom.
Ne odlagajte odpadkov v kanalizacijo.
Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali
sežiganjem.
Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z lokalnimi
uredbami.
Izpraznite preostalo vsebino.
Trikrat izperite vsebnike.
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za
ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.
Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.
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neočiščene embalaže
15 01 10, Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je
onesnažena z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Številka ZN in številka ID
Ni razvrščeno kot nevarno blago
14.2 Pravilno odpremno ime ZN
Ni razvrščeno kot nevarno blago
14.3 Razredi nevarnosti prevoza
Ni razvrščeno kot nevarno blago
14.4 Skupina embalaže
Ni razvrščeno kot nevarno blago
14.5 Nevarnosti za okolje
Ni razvrščeno kot nevarno blago
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Opombe
: Ni razvrščen kot nevaren v smislu transportnih predpisov.
14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ne velja za izdelek kot je dobavljen.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in
: Upoštevati je treba pogoje omejitve
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov
za naslednje vnose:
(Priloga XVII)
Številka na seznamu 3
Ammonium sulphate (Številka na
seznamu 65)
REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko
: Ni smiselno
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski : Ni smiselno
plašč
Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih
: Ni smiselno
onesnaževalih (prenovitev)
Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in
: Ni smiselno
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije
: Ni smiselno
(Priloga XIV)
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.
Množina 1
Množina 2
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E2

NEVARNOSTI ZA
OKOLJE

Ta verzija nadomešča vse predhodne
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200 t

500 t

Drugi predpisi:
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s
kemičnimi sredstvi.
Zakon o kemikalijah
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
(Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov, če se ta uporablja znotraj navedene uporabe.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Celotno besedilo H-stavkov
H318
:
H411
:

Povzroča hude poškodbe oči.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Aquatic Chronic
: Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje
Eye Dam.
: Huda poškodba oči
ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam
industrijskih kemikalij; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža;
CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; CMR Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; DIN - Standard
nemškega inštituta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska
agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana
z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ENCS Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom
stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov;
IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem
stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija
civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni
kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna pomorska organizacija; ISHL Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna organizacija za
standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; LC50 - Smrtna koncentracija za
50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni
odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez
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VARNOSTNI LIST
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

TOUCHDOWN SYSTEM 4
Verzija
7.1

Datum revizije:
06.12.2021

Številka
varnostnega lista:
S1101449419

Ta verzija nadomešča vse predhodne
verzije.

opaznega učinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in
kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in
omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga;
SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja
veliko zaskrbljenost; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; TECI - Tajski seznam obstoječih
kemičnih snovi; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih
snovi (ZDA); UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
Dodatne informacije
Razvrstitev zmesi:
Aquatic Chronic 2

Postopek za razvrstitev:
Metoda izračuna

H411

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,
informacijah in prepričanju na dan njene objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za
varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,
odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot jamstvo ali specifikacija kakovosti.
Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak
material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to
ni posebej navedeno v tekstu.
SI / SL
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ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime

ZETROLA
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba

chemius.net/DNn95

Herbicid.

Odsvetovane uporabe
Ni podatkov

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj
Syngenta Agro d.o.o.
Naslov: Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 436 12 03
Faks: 01 436 12 14
Dobavitelj varnostnega lista:
ADAMA Agan Ltd
P.O.B. 262 ASHDOD, Izrael
Tel: +972036106666(36789)
e-mail: SDS@ADAMA.COM

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje
112

Telefonska številka dobavitelja za klic v sili
01 436 12 03

ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008/EC
Asp. Tox. 1; H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Eye Irrit. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.
Acute Tox. 4; H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Carc. 2; H351 Sum povzročitve raka.
Aquatic Chronic 2; H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Datum tiskanja: 22.12.2017
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2.2 Elementi etikete

2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008/EC (CLP)

Opozorilna beseda: Nevarno
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H351 Sum povzročitve raka.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P261 Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P308 + P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P331 NE izzvati bruhanja.
P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

2.2.2. Vsebuje:
-

2.2.3. Posebna opozorila
EUH 208: Vsebuje propakvizafop. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.2.4. Standardni stavki za fitofarmacevtska sredstva
SP 1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih
voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

2.3. Druge nevarnosti
Ni podatkov

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.1. Snovi
Za zmesi glej 3.2.

Datum tiskanja: 22.12.2017
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3.2. Zmesi
Kemijsko ime

CAS
EC
Index

Ogljikovodiki, C10-C13, aromatski, <1%
naftalena

922-153-0
-

Izodecilalkohol, etoksilirani

%

Razvrstitev v skladu z uredbo
1272/2008/EC (CLP)

Reg. številka

40-45

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2; H411
EUH066

01-2119451097-39

9043-30-5
-

34-38

Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

-

propakvizafop

111479-05-1
-

7-12

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

-

propilen karbonat

108-32-7
203-572-1
607-194-00-1

7-12

Eye Irrit. 2; H319

01-2119537232-48

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki/ukrepi
Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma dobro prezračen prostor, zagotovimo ji osnovne
življenjske funkcije in jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino. Zdravniku pokažemo originalno embalažo in/ali navodilo za
uporabo sredstva.

Pri (prekomernem) vdihavanju
Ravnamo v skladu s splošnimi ukrepi.

Pri stiku s kožo
Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z vodo in milom.

Pri stiku z očmi
S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito izperemo s čisto vodo ter se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.

V primeru zaužitja
Usta temeljito sprati z vodo. Osebi z moteno zavestjo ne smemo dati ničesar piti, niti ne smemo izzivati bruhanja. Posvetujemo se
z zdravnikom.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje
-

V stiku s kožo
-

V stiku z očmi
-

Zaužitje
Znaki zastrupitve pri ljudeh do sedaj niso poznani.
Če se pokažejo nespecifični znaki, kot so slabost, glavobol, bruhanje je potrebno ukrepati po navodilu za prvo pomoč.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zagotoviti in vzdrževati moramo osnovne življenjske funkcije. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.

Datum tiskanja: 22.12.2017
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ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje
Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje
-

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja
V primeru požara je možno tvorjenje strupenih plinov; preprečiti vdihavanje plinov/dima.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi
Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju.

Varovalna oprema
Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST
EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijskim dihalnim aparatom (SIST EN 137:2006).

Dodatni podatki
Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizučeno osebje
Zaščitna oprema
Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).
Postopki v sili
Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Evakuirati osebje na varna območja, stran od smeri
vetra.

6.1.2. Za reševalce
Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
V primeru nesreče pri prevozu takoj pokličemo center za obveščanje 112, uporabimo vso predpisano zaščitno opremo,
zavarujemo mesto nesreče in nanjo opozorimo ostale udeležence v prometu ter preprečimo nastajanje nadaljnje škode.
Ponesrečenim osebam nudimo prvo pomoč in pokličemo zdravnika.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

6.3.1. Za zadrževanje
-

6.3.2. Za čiščenje
V zaprtem prostoru po razlitem sredstvu potresemo absorbcijsko sredstvo (žaganje, pesek, zemljo) in ga skupaj s poškodovano
embalažo zberemo v posebej označeno posodo, da gre na uničenje. Tla in ostale umazane predmete očistimo še z vodo in
detergentom. Večje količine vode za izpiranje zberemo v posode, da preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in
tekočih voda.

6.3.3. Druge informacije
-

Datum tiskanja: 22.12.2017
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6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1. Zaščitni ukrepi
Ukrepi za preprečevanja požara
Zagotoviti dobro prezračevanje.
Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu
Poskrbite za dobro prezračevanje in odsesavanje.
Ukrepi za varstvo okolja
-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela
Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s
kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/meglice. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Nositi
osebno varovalno opremo. Redno čistiti opremo, delovno mesto in oblačila.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja
Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, temnem, zračnem in zaklenjenem prostoru, pri temperaturi
med -5 °C in 35 °C. Hranimo ga ločeno od hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

7.2.2. Embalažni materiali
-

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode
-

7.2.4. Skladiščni razred
Razred skladiščenja: 10

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja
-

7.3. Posebne končne uporabe
Priporočila
Posebne rešitve za panogo industrije
-

Datum tiskanja: 22.12.2017
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ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1. Parametri nadzora

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu
Kemijsko ime (CAS, EC)

Razvrstitev Mejne
vrednosti

KTV Opombe Biološke
mejne
vrednosti
ml/m3

R M Rf Re mg/m3
Opombe (ppm)
ogljikovodiki – mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z
vsebnostjo: (-, -)
skupina 3: aromati > 25 % (-, -)

100

20

4

8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja
SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti
kemičnim in biološkim dejavnikom.

8.1.3. DNEL vrednosti
Ni podatkov

8.1.4. PNEC vrednosti
Ni podatkov

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami
Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik s
kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Priporočljivo je redno čiščenje opreme, delovnega okolja in oblačil.
Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Hraniti ločeno od živil, pijač in
krmil.

8.2.2. Osebna zaščitna oprema
Zaščita oči in obraza
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).
Zaščita rok
Zaščitne rokavice (SIST EN 374:2003).
Ustrezni materiali
material

debelina

čas prebojnosti

Opombe

plastične rokavice
gumijaste rokavice
Zaščita kože
Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).
Predpasnik (SIST EN 14605:2005+A1:2009).
Zaščita dihal
Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri povišanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti
polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Datum tiskanja: 22.12.2017
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Toplotna nevarnost
-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Preprečiti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
-

Agregatno stanje:

tekoče

-

Barva:

jantarna

-

Vonj:

aromatičen

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje
-

pH vrednost

4 – 7 (CIPAC MT 75.3)

-

Tališče/področje taljenja

Ni podatkov

-

Vrelišče

Ni podatkov

-

Plamenišče

102,6 °C (CIPAC MT 12)

-

Hitrost hlapenja

Ni podatkov

-

Vnetljivost

Ni podatkov

-

Eksplozijske meje

Ni podatkov

-

Parni tlak

Ni podatkov

-

Relativna gostota par/hlapov

Ni podatkov

-

Relativna gostota

Relativna gostota:
0,99 – 1,09 pri 20 °C (CIPAC MT 3.3)

-

Topnost (z navedbo topila)

Ni podatkov

-

Porazdelitveni koeficient

Ni podatkov

-

Temperatura samovžiga

410 °C (EEC A.15)

-

Temperatura razgradnje

Ni podatkov

-

Viskoznost

kinematična:
16,2 mm2/s pri 40 °C (OECD 114)

-

Eksplozivnost

Proizvod ni eksploziven (EEC A.14).

-

Oksidativne lastnosti

Ni oksidativno.

9.2. Drugi podatki
-

Opombe:

Površinska napetost: 26,9 mN/m pri 25 °C (metoda: EEC A.5).

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost
-

10.2. Kemijska stabilnost
Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7).

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upoštevanju navodil za uporabo in skladiščenje.

Datum tiskanja: 22.12.2017
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10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Vročina, plamen, iskre.

10.5. Nezdružljivi materiali
-

10.6. Nevarni produkti razgradnje
Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost
za zdravje.

ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

11.1.1. Akutna strupenost
Za proizvod
pot izpostavljenosti

tip

vrsta

oralno

LD50

dermalno
inhalacijsko

Čas

vrednost

metoda

podgana

> 2000 mg/kg

OECD 423

LD50

podgana

> 2000 mg/kg

OECD 402

LC50

podgana

> 5,15 mg/L

OECD 403

4h

Opombe

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje
Za proizvod
pot izpostavljenosti

vrsta

dermalno
oči

Čas

rezultat

metoda

kunec

Ni dražilno.

OECD 404

kunec

Dražilno.

OECD 405

Opombe

11.1.3. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože
Za proizvod
pot izpostavljenosti

vrsta

dermalno

Morski prašiček

Čas

rezultat

metoda

Ne povzroča preobčutljivosti.

OECD 406

Opombe

11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost
Rakotvornost
- Za sestavine
Kemijsko ime

pot izpostavljenosti

tip vrsta Čas vrednost

propakvizafop (111479-05-1)

rezultat

metoda

Opombe

Ni rakotvorno.

Mutagenost (za zarodne celice)
- Za sestavine
Kemijsko ime
propakvizafop (111479-05-1)

Datum tiskanja: 22.12.2017

tip vrsta

Čas

rezultat

metoda

Opombe

Kemikalija ni razvrščena kot mutagena.
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Strupenost za razmnoževanje
- Za sestavine
Kemijsko ime

Vrsta reproduktivne
toksičnosti

tip vrsta Čas vrednost rezultat

propakvizafop (11147905-1)

-

metoda Opombe

Ni strupeno za
razmnoževanje.

Povzetek ocene lastnosti CMR
Ni podatkov

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost
Ni podatkov

11.1.6. Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)
Ni podatkov

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI
12.1. Strupenost

12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost
Za proizvod
Tip

Vrednost

Čas izpostavljenosti

Vrsta

Organizem

Metoda

EC50

12,9 mg/L

48 h

raki

Daphnia magna

OECD 202

Opombe

EC50

2,99 mg/L

72 h

alge

Desmodesmus subspicatus

OECD 201

LC50

6,53 mg/L

96 h

ribe

Oncorhynchus mykiss

OECD 203

biomasa

Za sestavine
Sestavina (CAS)

Tip

Vrednost

Čas
izpostavljenosti

propakvizafop (111479-05- LD50 > 2000
1)
mg/kg

Vrsta Organizem
ptice

LD50

Colinus
virginianus

Metoda

Opombe

EPA-FIFRA 71- oralno
1

čebele

Ni toksično za
čebele.

12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost
Ni podatkov

12.2. Obstojnost in razgradljivost

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje
Za sestavine
Sestavina (CAS)

Element
okolja

propakvizafop (11147905-1)

voda

vrsta /
metoda

Razpolovna
doba

Rezultat metoda

32 dni

Opombe

EPA-FIFRA 161-2,
161-3

razpolovna doba; pH 7, 25
°C

12.2.2. Biorazgradljivost
Za sestavine
Sestavina (CAS)

vrsta

propakvizafop (111479-05-1)

aerobna

Datum tiskanja: 22.12.2017

stopnja

Čas

Rezultat

metoda

ni lahko biorazgradljivo

OECD 301 B
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12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

12.3.1. Porazdelitveni koeficient
Za sestavine
Sestavina (CAS)

medij

vrednost Temperatura

propakvizafop (111479-05-1)

Oktanol-voda (log Pow)

4,78

pH vrednost

Koncentracija

25 °C

metoda
OECD 117

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)
Za sestavine
Sestavina (CAS)

vrsta

propakvizafop (111479-05-1)

BCF

organizem

vrednost

Trajanje

Rezultat

metoda

Opombe

nizko

12.4. Mobilnost v tleh

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja
Ni podatkov

12.4.2. Površinska napetost
Ni podatkov

12.4.3. Absorpcija/desorpcija
Ni podatkov

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB
Snovi v tem pripravku niso razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki
Ni podatkov

12.7. Dodatni podatki
Za proizvod
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.

ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE
13.1. Metode ravnanja z odpadki

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže
Odstranjevanje ostankov produkta
Uporabnik mora oddati ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu
ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki.
Embalaže
Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku embalaže. Odstranjevati v skladu z
Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo oddamo
pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in
slabo očiščeno embalažo ravnamo kot z nevarnim odpadkom.

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki
-

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak
-

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje
-

Datum tiskanja: 22.12.2017
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ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU
14.1. Številka ZN
UN 3082

14.2. Pravilno odpremno ime ZN
OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (Ogljikovodiki, C10-C13, aromatski, <1% naftalena,
propakvizafop)
IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C10C13, aromatics, <1% naphthalene, propaquizafop)

14.3. Razredi nevarnosti prevoza
9

14.4. Skupina embalaže
III

14.5. Nevarnosti za okolje
Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO
IMDG: MARINE POLLUTANT

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Omejene količine
5L
Omejitev za predore
(-)
IMDG plamenišče
102.6 °C, c.c.
IMDG EmS
F-A, S-F

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC
Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.

Datum tiskanja: 22.12.2017
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ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi
Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije
91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) - s spremembami in
dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju
snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 - s
spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14,
57/15, 103/15 in 2/16 – popr.)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05,
53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur l. RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica
HOS)
ni relevantno

15.2. Ocena kemijske varnosti
Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI
Spremembe varnostnega lista
-

Okrajšave in kratice
Datum tiskanja: 22.12.2017
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Okrajšave in kratice
ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
CAS# = Številka Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DPD = Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih

Viri varnostnega lista
Varnostni list, Propaquizafop 100 EC, ADAMA Agan Ltd, datum izdaje: 02.03.2017, verzija 3.

Seznam ustreznih H stavkov
Datum tiskanja: 22.12.2017
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Seznam ustreznih H stavkov
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

 Zagotovljena pravilna označitev izdelka
 Usklajeno z lokalno zakonodajo
 Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
 Zagotovljeni ustrezni transportni podatki
© BENS Consulting | www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je
dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila
lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s
transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.

Datum tiskanja: 22.12.2017
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