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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime : AFFIRM OPTI

Koda proizvoda : A17534B 

Enolični Identifikator Formule 
(UFI)

: DT53-96FQ-K00K-STX6

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi : Insekticid

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 
primere

 : 112    KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno 
okolje, Kategorija 1

H400: Zelo strupeno za vodne organizme.

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za 
vodno okolje, Kategorija 1

H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z 
dolgotrajnimi učinki.

Specifična strupenost za ciljne organe 
(STOT) - enkratna izpostavljenost, 
Kategorija 2

H371: Lahko škoduje organom.

Specifična strupenost za ciljne organe - 
ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija 2

H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti.
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2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost :

Opozorilna beseda : Pozor

Stavki o nevarnosti : H371 Lahko škoduje organom.
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 ali razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za 
oči/ zaščito za obraz.

Odziv: 
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež 
zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P391 Prestreči razlito tekočino.

Skladiščenje: 
P405 Hraniti zaklenjeno.

Odstranjevanje: 
P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za 
odstranitev odpadkov.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
emamektin benzoat (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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Lahko tvori koncentracije gorljivega prahu v zraku.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime Št. CAS

ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka

Razvrstitev Koncentracija 
(% w/w)

lignosulfonic acid, sodium salt 8061-51-6 Eye Irrit. 2; H319 >= 10 - < 20

emamektin benzoat (ISO) 155569-91-8

614-030-00-2

Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H311
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 1; H370
(Živčevje)
STOT RE 1; H372
(Živčevje)
Aquatic Acute 1; 
H400
Aquatic Chronic 1; 
H410

M-faktor (Akutna 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000
M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000

posebne mejne 
koncentracije
STOT RE 1; H372
>= 5 %
STOT RE 2; H373
>= 0.5 - < 5 %

Ocena akutne 
strupenosti

Akutna oralna 
strupenost: 60 mg/kg
Akutna strupenost pri 
vdihavanju 
(prah/meglica): 0,663 
mg/l

>= 0,5 - < 1



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

AFFIRM OPTI
Verzija 
4.0

Datum revizije: 
09.08.2022

Številka 
varnostnega lista: 
S00035947595

Ta verzija nadomešča vse predhodne 
verzije.

4 / 19

Akutna dermalna 
strupenost: 300 
mg/kg

3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methyl-
phenyl)-propionic acid 2-(2-{2-[3-
(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methyl-
phenyl)-propionyloxy]-ethoxy}-

36443-68-2
253-039-2
01-2119956160-44-
xxxx

Aquatic Chronic 1; 
H410

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

>= 0,025 - < 
0,1

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 izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi : Pomanjkanje koordinacije

Drhtavica
Razširitev zenice

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje : Ta material naj bi okrepil delovanje GABA pri živalih. Verjetno 

se je pametno izogibati zdravilom, ki povečujejo delovanje 
GABA (barbiturati, benzodiazepini, valprojska kislina), pri 
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bolnikih s potencialno toksično izpostavljenostjo mektinom.
Toksičnost je mogoče zmanjšati z zgodnjim odmerjanjem 
kemičnih adsorbentov (npr. aktivnega oglja).
Če toksičnost zaradi izpostavljenosti povzroči hudo bruhanje, 
je treba izmeriti obseg posledičnega neravnovesja med 
tekočino in elektroliti.
Uvesti je treba ustrezno podporno nadomestno zdravljenje s 
parenteralno tekočino skupaj z drugimi zahtevanimi 
podpornimi ukrepi glede na klinične znake, simptome in 
meritve.

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
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 
gašenjem

: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj 
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

: Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat. 

Dodatne informacije : 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 tvorbo prahu.
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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 
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 Tip vrednosti 

(Oblika 
izpostavljanja)

Parametri nadzora Osnova

emamektin 
benzoat (ISO)

155569-91-
8

TWA 0,02 mg/m3 Syngenta

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi Segment okolja Vrednost
3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-
methyl-phenyl)-propionic acid 2-
(2-{2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-
methyl-phenyl)-propionyloxy]-
ethoxy}-

Sladka voda 0,001 mg/l

Morska voda 0 mg/l
Usedlina v sladki vodi 0,195 mg/kg
Usedlina v morju 0,019 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 : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
Zaščita rok

Material : Nitrilni kavčuk
Čas prodiranja : > 480 min
Debelina rokavice : 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 
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Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz 
nje. 

Zaščita kože : 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:
Varovalna obleka neprepustna za prah

Zaščita dihal : Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito 
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi 
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno 
masko.

Varnostni ukrepi : 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 temno rjava

  
Vonj : Ni razpoložljivih podatkov
Mejne vrednosti vonja : Ni razpoložljivih podatkov 

Tališče/območje tališča : Ni razpoložljivih podatkov 

Točka vrelišča/območje 
vrelišča

: Ni razpoložljivih podatkov 

Vnetljivost : 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

: 400 °C

pH : 5 - 9
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 

Topnost
Topnost v vodi : Ni razpoložljivih podatkov 
Topnost v drugih topilih : Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

: Ni razpoložljivih podatkov 

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov

Gostota : 1 g*cm3

Relativna gostota par/hlapov : Ni razpoložljivih podatkov 

Lastnosti delcev
Velikost delca : Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi : Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Vnetljive trdne snovi
Gorljivost, št. : 2 (20 °C)

Hitrost izparevanja : Ni razpoložljivih podatkov 

Najmanjša energija, potrebna 
za vžig

: 30 - 100 mJ

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.
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10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Pogoji, ki se jim je treba 
izogniti

: Pri predpisani uporabi ne razpade.

10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba 
izogniti

: Nobena znana.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje : 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 
izpostavljenosti

: Zaužitje
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): > 5,02 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): > 2.000 mg/kg
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne 
toksičnosti
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samica): 53 mg/kg 

 Ocena akutne strupenosti: 60 mg/kg 
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 
1272/2008

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: Ocena akutne strupenosti: 0,663 mg/l 
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 
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1272/2008

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana, samec): 500 - 1.000 mg/kg

 Ocena akutne strupenosti: 300 mg/kg
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 
1272/2008

Jedkost za kožo/draženje kože

Proizvod:
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože

Resne okvare oči/draženje

Proizvod:
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži oči
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Sestavine:

lignosulfonic acid, sodium salt:
Rezultat : Draženje oči

emamektin benzoat (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Nevarnost hudih poškodb oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Proizvod:
Vrsta preskusa : Buehlerjev test
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Vrste : Morski Prašiček
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Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

Mutagenost za zarodne celice

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Mutagenost za zarodne 
celice- Ocena

: Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

Rakotvornost

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Rakotvornost - Ocena : Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

Strupenost za razmnoževanje

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Strupenost za 
razmnoževanje - Ocena

: Ni toksičnosti pri razmnoževanju

STOT - enkratna izpostavljenost

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Ciljni organi : Živčevje
Ocena : Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 1.
Opombe : Enkratna izpostavljenost lahko povzroči okvaro centralnega in 

perifernega živčevja.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Ciljni organi : Živčevje
Ocena : Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1.

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 
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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)): 0,048 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne 
rastline

: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)): 
> 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Strupenost za ribe : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 0,174 mg/l

Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in 
druge vodne nevretenčarje

: EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 0,001 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

 LC50 (Americamysis (Kozica)): 0,00004 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za alge/vodne 
rastline

: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)): 
0,0174 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

 NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)): 
0,0046 mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 72 h

M-faktor (Akutna strupenost 
za vodno okolje)

: 10.000

Strupenost za ribe (Kronična 
strupenost)

: NOEC: 0,012 mg/l 
Čas izpostavljanja: 32 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

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

: NOEC: 0,000018 mg/l 
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Americamysis (Kozica)

M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno okolje)

: 10.000
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3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methyl-phenyl)-propionic acid 2-(2-{2-[3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-
5-methyl-phenyl)-propionyloxy]-ethoxy}-:
M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno okolje)

: 10

Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za 
vodno okolje

: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi : Razpadni razpolovni čas: 0,4 - 1,74 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Bioakumulacija : Opombe: Se ne bioakumulira.

12.4 Mobilnost v tleh

Sestavine:

emamektin benzoat (ISO):
Porazdelitev med deli okolja : Opombe: nemobilen

Stabilnost v tleh : Disipacijski čas: 0,335 - 2,56 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50: 0,335 - 2,56 d)
Opombe: Proizvod ni trajen.

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:

emamektin benzoat (ISO):
Ocena : Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno 

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



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

AFFIRM OPTI
Verzija 
4.0

Datum revizije: 
09.08.2022

Številka 
varnostnega lista: 
S00035947595

Ta verzija nadomešča vse predhodne 
verzije.

15 / 19

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

IATA : UN 3077

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR : OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.
(EMAMECTIN BENZOATE)

RID : OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.
(EMAMECTIN BENZOATE)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
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N.O.S.
(EMAMECTIN BENZOATE)

IATA : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(EMAMECTIN BENZOATE)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Razredi nevarnosti 
prevoza

Dodatna tveganja

ADR : 9

RID : 9

IMDG : 9

IATA : 9

14.4 Skupina embalaže

ADR
Skupina embalaže : III
Koda (Št.) razvrstitve : M7
Številka nevarnosti : 90
Nalepke : 9
Koda tunelskih omejitev : (-)

RID
Skupina embalaže : III
Koda (Št.) razvrstitve : M7
Številka nevarnosti : 90
Nalepke : 9

IMDG
Skupina embalaže : III
Nalepke : 9
EmS Koda : F-A, S-F

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje 
(tovorno letalo)

: 956 

Navodila o pakiranju (LQ) : Y956 
Skupina embalaže : III
Nalepke : Miscellaneous

IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje 
(potniško letalo)

: 956 

Navodila o pakiranju (LQ) : Y956 
Skupina embalaže : III
Nalepke : Miscellaneous

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR
Nevarnosti za okolje : da

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

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 
uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov 
(Priloga XVII)

: Prepovedano in/ali omejeno

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski 
plašč

: Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih 
onesnaževalih (prenovitev)

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

: Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije 
(Priloga XIV)

: Ni smiselno

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti 
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne 
snovi.

E1 NEVARNOSTI ZA OKOLJE

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 94/33/ES o varstvu mladih ljudi pri delu 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 
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(Uradni list RS, št. 72/21)
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
H301 : Strupeno pri zaužitju.
H311 : Strupeno v stiku s kožo.
H318 : Povzroča hude poškodbe oči.
H319 : Povzroča hudo draženje oči.
H331 : Strupeno pri vdihavanju.
H370 : Škoduje organom.
H372 : Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti.
H400 : Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 : 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
Eye Irrit. : Draženje oči
STOT RE : Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča 

izpostavljenost
STOT SE : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna 

izpostavljenost

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - 
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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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:
Aquatic Acute 1 H400 Na osnovi podatkov o izdelku ali 

ocene
Aquatic Chronic 1 H410 Metoda izračuna
STOT SE 2 H371
STOT RE 2 H373

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 
 

: AFFIRM 

Koda proizvoda  : A14605B  

Enolični Identifikator Formule 
(UFI) 
 

: ESH5-30TU-R003-QAVQ 
 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Uporaba snovi/zmesi 
 

: Insekticid 
 

Priporočene omejitve upora-
be 
 

: 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 odgo-
vorne za varnostni list 
 

: sds.si@syngenta.com 
 

1.4 Telefonska številka za nujne primere 

Telefonska številka za nujne 
primere  

 : 112    KLIC V SILI 
  

 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008) 

Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno 
okolje, Kategorija 1  

 H400: Zelo strupeno za vodne organizme.  

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za 
vodno okolje, Kategorija 1  

 H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgo-
trajnimi učinki.  

Specifična strupenost za ciljne organe 
(STOT) - enkratna izpostavljenost, Kate-
gorija 2  

 H371: Lahko škoduje organom.  

Akutna strupenost, Kategorija 4   H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
Specifična strupenost za ciljne organe -  H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali 
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ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija 2  ponavljajoči se izpostavljenosti.  
2.2 Elementi etikete 

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008) 

Piktogrami za nevarnost  : 

      

    

Opozorilna beseda 
 

: Pozor 
 

Stavki o nevarnosti 
 

: H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H371 Lahko škoduje organom. 
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči 
se izpostavljenosti pri vdihavanju. 
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki. 
 

Previdnostni stavki 
 

: Preprečevanje:  

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
P260 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ raz-
pršila. 
P264 Po uporabi temeljito umiti roke. 
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
P280 Nositi zaščitne rokavice. 

Odziv:  

P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite 
CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. 
P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. 
P330 Izprati usta. 
P391 Prestreči razlito tekočino. 

Skladiščenje:  

P405 Hraniti zaklenjeno. 

Odstranjevanje:  

P501 Odstraniti vsebino/ posodo pooblaščenemu obratu za 
odstranitev odpadkov. 
 

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi: 

emamektin benzoat (ISO) 

Dodatno označevanje 

EUH401  Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za upora-
bo. 
 

2.3 Druge nevarnosti 

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali iz-
redno 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 De-
legirano 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 last-
nosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje. 

 
Lahko tvori koncentracije gorljivega prahu v zraku. 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

3.2 Zmesi 

Sestavine 

Kemijsko ime Št. CAS 
ES-št. 
Indeks-št. 
Registracijska številka 

Razvrstitev Koncentracija 
(% w/w) 

sodium 2-
[methyloleoylamino]ethane-1-
sulphonate 

137-20-2 
205-285-7 
01-2119976349-20-
xxxx 

Eye Irrit. 2; H319 >= 1 - < 10 

emamektin benzoat (ISO) 155569-91-8 
 
614-030-00-2 
 

Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 3; H331 
Acute Tox. 3; H311 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 1; H370 
(Živčevje) 
STOT RE 1; H372 
(Živčevje) 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
M-faktor (Akutna 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000 
M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000 
 
 
posebne mejne kon-
centracije 
STOT RE 1; H372 
>= 5 % 
STOT RE 2; H373 
>= 0.5 - < 5 % 
 
 
Ocena akutne stru-

>= 0,5 - < 1 



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

 
 

 

AFFIRM
Verzija  
6.0 

Datum revizije:  
08.02.2023 

Številka varnostne-
ga lista:  
S1350818583 

Ta verzija nadomešča vse predhodne ver-
zije. 
 

 

4 / 20 

penosti 
 
Akutna oralna stru-
penost: 60 mg/kg 
Akutna strupenost pri 
vdihavanju 
(prah/meglica): 0,663 
mg/l 
Akutna dermalna 
strupenost: 300 
mg/kg 

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 poka-
zati embalažo ali etiketo. 
NE izzvati bruhanja. 
 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi : Pomanjkanje koordinacije 
Drhtavica 
Razširitev zenice 
 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Zdravljenje 
 

: Ta material naj bi okrepil delovanje GABA pri živalih. Verjetno 
se je pametno izogibati zdravilom, ki povečujejo delovanje 
GABA (barbiturati, benzodiazepini, valprojska kislina), pri bol-
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nikih s potencialno toksično izpostavljenostjo mektinom. 
Toksičnost je mogoče zmanjšati z zgodnjim odmerjanjem 
kemičnih adsorbentov (npr. aktivnega oglja). 
Če toksičnost zaradi izpostavljenosti povzroči hudo bruhanje, 
je treba izmeriti obseg posledičnega neravnovesja med teko-
čino in elektroliti. 
Uvesti je treba ustrezno podporno nadomestno zdravljenje s 
parenteralno tekočino skupaj z drugimi zahtevanimi podpor-
nimi ukrepi glede na klinične znake, simptome in meritve. 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1 Sredstva za gašenje 

Ustrezna sredstva za gaše-
nje 
 

:  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 
 

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 
gašenjem 
 

:  Pri gorenju se bo ogenj širil z vidnim plamenom. 
Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj 
proizvajal gost črn dim, ki vsebuje nevarne zgorevalne pro-
dukte (glejte poglavje 10). 
Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za 
zdravje. 
 

5.3 Nasvet za gasilce 

Posebna zaščitna oprema za 
gasilce 
 

:  Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat.  
 

Dodatne informacije 
 

:  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 tvorbo prahu. 
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6.2 Okoljevarstveni ukrepi 

Okoljevarstveni ukrepi 
 

:  Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. 
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obve-
stite 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 odlaga-
nje v skladu z lokalnimi predpisi (glej 13. poglavje). 
Ne ustvarjajte oblaka prahu z uporabo ščetke ali komprimira-
nega 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 vnetlji-
vih topil ali če z njim rokujete v prisotnosti vnetljivih topil. 
Na splošno mora biti osebje, ki rokuje s tem materialom in vso 
prevodno opremo, električno ozemljeno. Vreče (FIBC), ki vse-
bujejo ta material v razsutem stanju, morajo biti tipa B, C ali D. 
Vreče tipa C morajo biti električno ozemljene, preden vanje 
napolnite prašek ali ga izpraznite iz njih.  Če za shranjevanje 
tega materiala uporabljate kovinske ali vlaknene bobne, se 
prepričajte, da so kovinski deli povezani z opremo za polnje-
nje in ozemljeni. 
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 pro-
storov 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 homolo-
gacijske 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 Tip vrednosti 
(Oblika izpostav-
ljanja) 

Parametri nadzora Osnova 

emamektin benzo-
at (ISO) 

155569-91-
8 

TWA 0,02 mg/m3 Syngenta 

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

Ime snovi Končna upo-
raba 

Načini izpostav-
ljenosti 

Potencialni učinki na 
zdravje 

Vrednost 

sodium 2-
[methyloleoylami-
no]ethane-1-
sulphonate 

Delavci Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki 

29,38 mg/m3 

 
Delavci Kožno Dolgoročni sistemski 

učinki 
16,7 mg/kg 

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

Ime snovi Segment okolja Vrednost 
sodium 2-
[methyloleoylamino]ethane-1-
sulphonate 

Sladka voda 13 µg/l 

 Morska voda 1,3 µg/l 
 Prekinjena uporaba/izpust 13 µg/l 
 Naprava za čiščenje odplak 10 mg/l 
 Usedlina v sladki vodi 118 µg/kg 
 Usedlina v morju 11,8 µg/kg 
 Tla 0,0158 mg/kg 

8.2 Nadzor izpostavljenosti 

Tehnični ukrepi 

Omejevanje in/ali ločevanje je najzanesljivejši tehnični zaščitni ukrep, če izpostavljenosti ni mo-
goče 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 

Zaščito za oči/obraz :  Ni potrebna posebna varovalna oprema.  
Zaščita rok 

 
 

Material : Nitrilni kavčuk 
Čas prodiranja : > 480 min 
Debelina rokavice : 0,5 mm 
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Opombe  : Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna 
samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih značil-
nosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca. Upoš-
tevajte 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 rokavi-
ce, 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.   

Zaščita kože :  Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa, kon-
centracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno 
mesto. 
Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno 
uporabo. 
Po potrebi nosite: 
Varovalna obleka neprepustna za prah  

Zaščita dihal : Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito di-
hal. 
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi 
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno 
masko.  

Varnostni ukrepi :  Tehnični varnostni ukrepi morajo vedno imeti prednost pred 
uporabo osebne zaščitne opreme. 
 
Pri izbiri osebne varovalne opreme poiščite ustrezno strokov-
no svetovanje. 
 

Nadzor izpostavljenosti okolja 

Voda :   
   Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. 

Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obve-
stite o tem pristojne organe oblasti. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Fizikalno stanje : trdno  
Barva : bela do Rumenkasta 

   
Vonj  :  Značilen  
Mejne vrednosti vonja  :  Ni razpoložljivih podatkov  

 
Tališče/območje tališča 
  

: Ni razpoložljivih podatkov  
 

Točka vrelišča/območje vreli-
šča  

: Ni razpoložljivih podatkov  
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Vnetljivost  : 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  
 

Temperatura razpadanja  :  Ni razpoložljivih podatkov  
 

Najmanjša temperatura, po-
trebna za vžig 

: 450 °C 

pH  : 4 - 8 
Koncentracija: 1 %w/v 
 

Viskoznost 
Viskoznost, kinematična  : Ni razpoložljivih podatkov  

 
Topnost 

Topnost v vodi  : Ni razpoložljivih podatkov  
Topnost v drugih topilih  : Ni razpoložljivih podatkov 

 
 

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda  

: Ni razpoložljivih podatkov  
 

Parni tlak  : Ni razpoložljivih podatkov  
 

Gostota  : Ni razpoložljivih podatkov  
 

Nasipna gostota  : 0,60 g*cm3 
Relativna gostota par/hlapov  : Ni razpoložljivih podatkov  

 
Lastnosti delcev 

Velikost delca  : Ni razpoložljivih podatkov 
 

9.2 Drugi podatki 

Eksplozivi : Ni eksplozivno/a 
 

Oksidativne lastnosti  : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna. 
 

Vnetljive trdne snovi 
Gorljivost, št. 

 
: 5 (20 °C) 

 
 

 

 
5 (100 °C) 
 

Hitrost izparevanja  :  Ni razpoložljivih podatkov  
 

Najmanjša energija, potrebna : 10 - 30 mJ 
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za vžig 
 

 

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 izog-
niti 
 

: Pri predpisani uporabi ne razpade. 
 

10.5 Nezdružljivi materiali 

Materiali, ki se jim je treba 
izogniti 
 

:  Nobena znana. 
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 

Nevarni produkti razgradnje 
 

: 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 
izpostavljenosti  

: Zaužitje 
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 vdiha-
vanju  

:  LC50 (Podgana, samci in samice): > 6,28 mg/l  
Čas izpostavljanja: 4 h 
Preskusna atmosfera: prah/meglica 
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z vdiha-
vanjem 
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov 
 

Akutna dermalna strupenost  :  LD50 (Podgana, samci in samice): > 2.000 mg/kg 
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne dermalne toksično-
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sti 
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov 
 

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Akutna oralna strupenost  :  LD50 (Podgana, samica): 53 mg/kg  
 

    Ocena akutne strupenosti: 60 mg/kg  
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 
1272/2008 
 

Akutna strupenost pri vdiha-
vanju  

:  Ocena akutne strupenosti: 0,663 mg/l  
Preskusna atmosfera: prah/meglica 
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 
1272/2008 
 

Akutna dermalna strupenost  :  LD50 (Podgana, samec): 500 - 1.000 mg/kg 
 

    Ocena akutne strupenosti: 300 mg/kg 
Metoda: Ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo (ES) št. 
1272/2008 
 

Jedkost za kožo/draženje kože 

Proizvod: 

Vrste : Kunec 
Rezultat : Ne draži kože 
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov 

 

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Vrste : Kunec 
Rezultat : Ne draži kože 

 

Resne okvare oči/draženje 

Proizvod: 

Vrste : Kunec 
Rezultat : Ne draži oči 
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov 

 

Sestavine: 

sodium 2-[methyloleoylamino]ethane-1-sulphonate: 

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

 

emamektin benzoat (ISO): 
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Vrste : Kunec 
Rezultat : Nevarnost hudih poškodb oči. 

 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože 

Proizvod: 

Vrsta preskusa : Buehlerjev test 
Vrste : Morski Prašiček 
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih. 
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov 

 

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Vrste : Morski Prašiček 
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih. 

 

Mutagenost za zarodne celice 

Sestavine: 

sodium 2-[methyloleoylamino]ethane-1-sulphonate: 

Mutagenost za zarodne celi-
ce- Ocena  

:  Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov 
 

emamektin benzoat (ISO): 

Mutagenost za zarodne celi-
ce- Ocena  

:  Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov. 
 

Rakotvornost 

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Rakotvornost - Ocena  :  Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih. 
 

Strupenost za razmnoževanje 

Sestavine: 

sodium 2-[methyloleoylamino]ethane-1-sulphonate: 

Strupenost za razmnoževa-
nje - Ocena  

:  Ni toksičnosti pri razmnoževanju 
 

emamektin benzoat (ISO): 

Strupenost za razmnoževa-
nje - Ocena  

:  Ni toksičnosti pri razmnoževanju 
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STOT - enkratna izpostavljenost 

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Ciljni organi : Živčevje 
Ocena : Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 1. 
Opombe : Enkratna izpostavljenost lahko povzroči okvaro centralnega in 

perifernega živčevja. 
 

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost 

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Ciljni organi : Živčevje 
Ocena : Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1. 
 

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 last-
nosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje. 

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 

12.1 Strupenost 

Proizvod: 

Strupenost za ribe  :  LC50 (Cyprinus carpio (Krap)): 6,8 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)): 0,4 mg/l 
Čas izpostavljanja: 48 h 
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov 
 

Sestavine: 

sodium 2-[methyloleoylamino]ethane-1-sulphonate: 

Strupenost za ribe  :  LC50 (Danio rerio (riba zebrica)): 1,32 mg/l 
Čas izpostavljanja: 96 h 
 

Strupenost za vodno bolho in :  EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 5,76 mg/l 
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druge vodne nevretenčarje  Čas izpostavljanja: 48 h 
 

Strupenost za alge/vodne 
rastline  

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): 197 mg/l 
Čas izpostavljanja: 72 h 
 

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

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

emamektin benzoat (ISO): 

Strupenost za ribe  :  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 0,174 mg/l 
Čas izpostavljanja: 96 h 
 

Strupenost za vodno bolho in 
druge vodne nevretenčarje  

:  EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 0,001 mg/l 
Čas izpostavljanja: 48 h 
 

    LC50 (Americamysis (Kozica)): 0,00004 mg/l 
Čas izpostavljanja: 96 h 
 

Strupenost za alge/vodne 
rastline  

:  ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)): 
0,0174 mg/l 
Čas izpostavljanja: 72 h 
 

    NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)): 
0,0046 mg/l 
Končna točka: Stopnja rasti 
Čas izpostavljanja: 72 h 
 

M-faktor (Akutna strupenost 
za vodno okolje) 
 

: 10.000 

Strupenost za ribe (Kronična 
strupenost)  

: NOEC: 0,012 mg/l  
Čas izpostavljanja: 32 d 
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec) 
 

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

: NOEC: 0,000018 mg/l  
Čas izpostavljanja: 28 d 
Vrste: Americamysis (Kozica) 
 

M-faktor (Kronična strupe-
nost za vodno okolje)  

: 10.000 

12.2 Obstojnost in razgradljivost 

Sestavine: 

sodium 2-[methyloleoylamino]ethane-1-sulphonate: 

Biorazgradljivost  :  Rezultat: Zlahka biorazgradljivo. 
 

emamektin benzoat (ISO): 

Biorazgradljivost  :  Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo. 
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Stabilnost v vodi  :  Razpadni razpolovni čas: 0,4 - 1,74 d 
Opombe: Proizvod ni trajen. 
 

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Bioakumulacija  :  Opombe: Se ne bioakumulira. 
 

12.4 Mobilnost v tleh 

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Porazdelitev med deli okolja  : Opombe: nemobilen 
 

Stabilnost v tleh  :  Disipacijski čas: 0,335 - 2,56 d 
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50: 0,335 - 2,56 d) 
Opombe: Proizvod ni trajen.  

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 

Proizvod: 

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

Sestavine: 

emamektin benzoat (ISO): 

Ocena  : Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno 
(PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativ-
no (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 last-
nosti 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 
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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 embala-
ža/pakiranje 

:  Izpraznite preostalo vsebino. 
Trikrat izperite vsebnike. 
Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za ravna-
nje 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 

IATA : UN 3077 

14.2 Pravilno odpremno ime ZN 

ADR : OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. 
  (EMAMECTIN BENZOATE) 

RID : OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. 
  (EMAMECTIN BENZOATE) 

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

  (EMAMECTIN BENZOATE) 

IATA : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. 
  (EMAMECTIN BENZOATE) 

14.3 Razredi nevarnosti prevoza 

  Razredi nevarnosti 
prevoza 

Dodatna tveganja 

ADR : 9 
 

RID : 9 
 

IMDG : 9 
 

IATA : 9 
 

14.4 Skupina embalaže 
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ADR 
 

Skupina embalaže : III 
Koda (Št.) razvrstitve : M7 
Številka nevarnosti : 90 
Nalepke : 9 
Koda tunelskih omejitev : (-) 

RID 
 

Skupina embalaže : III 
Koda (Št.) razvrstitve : M7 
Številka nevarnosti : 90 
Nalepke : 9 

IMDG 
 

Skupina embalaže : III 
Nalepke : 9 
EmS Koda : F-A, S-F 

IATA (Tovor)   
Navodila za pakiranje (tovor-
no letalo) 

: 956  

Navodila o pakiranju (LQ) : Y956  
Skupina embalaže : III 
Nalepke : Miscellaneous 

IATA (Potnik)   
Navodila za pakiranje (potni-
ško letalo) 

: 956  

Navodila o pakiranju (LQ) : Y956  
Skupina embalaže : III 
Nalepke : Miscellaneous 

14.5 Nevarnosti za okolje 

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 

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 upo-
rabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga 
XVII)  

: Prepovedano in/ali omejeno 

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).  

: Ni smiselno 

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski 
plašč  

: Ni smiselno 

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesna-
ževalih (prenovitev)  

: Ni smiselno 

Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  

: Ni smiselno 

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Pri-
loga XIV)  

: Ni smiselno 

 
Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti 
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne 
snovi. 

E1 
 

NEVARNOSTI ZA 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. 72/21) 
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 predpi-
se 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 

H301 : Strupeno pri zaužitju. 
H311 : Strupeno v stiku s kožo. 
H318 : Povzroča hude poškodbe oči. 
H319 : Povzroča hudo draženje oči. 
H331 : Strupeno pri vdihavanju. 
H370 : Škoduje organom. 
H372 : Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostav-
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ljenosti. 
H400 : Zelo strupeno za vodne organizme. 
H410 : 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 
Eye Irrit. : Draženje oči 
STOT RE : Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostav-

ljenost 
STOT SE : Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna iz-

postavljenost 
 

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - 
Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AIIC - Avstralski seznam industrij-
skih 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 inštitu-
ta za standardizacijo; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za ke-
mikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzi-
vom; 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 agenci-
ja za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni ko-
deks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polo-
vična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; 
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz ne-
varnih 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 - Novozeland-
ski 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 organi-
zmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; (Q)SAR - (Kvantitativ-
no) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega par-
lamenta 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: 

Aquatic Acute 1 H400 Na osnovi podatkov o izdelku ali oce-
ne 

Aquatic Chronic 1 H410 Metoda izračuna 
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STOT SE 2 H371 Strokovna ocena pristojnega organa 
Acute Tox. 4 H302 Strokovna ocena pristojnega organa 
STOT RE 2 H373 Strokovna ocena pristojnega organa 

 
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, infor-
macijah 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 tek-
stu. 

 
SI / SL 
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime : AFINTO

Koda proizvoda : A19615B 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi : Insekticid

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 
primere

 : 112    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.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Piktogrami za nevarnost :

Opozorilna beseda : Pozor

Stavki o nevarnosti : H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki : Preprečevanje: 
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P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.

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.

Dodatno označevanje
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo.

EUH208 Vsebuje disodium maleate. Lahko povzroči alergijski odziv.

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 Št. CAS

ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka

Razvrstitev Koncentracija 
(% w/w)

flonikamid (ISO) 158062-67-0

616-216-00-9

Acute Tox. 4; H302 >= 50 - < 70

2-{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-
ethoxy]-ethoxy}-ethanol

69011-36-5
500-241-6

Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; 
H412

>= 2,5 - < 10

naphthalenesulfonic acid, methyl-, 
polymer with formaldehyde, 
sodium salt

81065-51-2 Eye Dam. 1; H318 >= 3 - < 10

sodium; 1,2-bis-(2-ethyl-
hexyloxycarbonyl)-
ethanesulfonate

577-11-7
209-406-4
01-2119491296-29

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

>= 3 - < 10
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disodium maleate 371-47-1
206-738-1
01-2120135687-48

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Dihalni sistem)

>= 0,1 - < 1

toluen 108-88-3
203-625-9
601-021-00-3
01-2119471310-51

Flam. Liq. 2; H225
Skin Irrit. 2; H315
Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H336
(Centralni živčni 
sistem)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304

>= 0,1 - < 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 izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi : Nespecifično

Ni znanih ali pričakovanih simptomov.
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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
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 
gašenjem

: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj 
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

: Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat. 

Dodatne informacije : 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 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.
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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 : 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 
prostorov in posod

: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju. 
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 Tip vrednosti 

(Oblika 
izpostavljanja)

Parametri nadzora Osnova

toluen 108-88-3 TWA 50 ppm
192 mg/m3

2006/15/EC

Dodatne informacije: Indikativni, Opomba - koža, pripisana mejnim količinam 
za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože

STEL 100 ppm
384 mg/m3

2006/15/EC

Dodatne informacije: Indikativni, Opomba - koža, pripisana mejnim količinam 
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za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože
MV 50 ppm

192 mg/m3
SI OEL

Dodatne informacije: Strupeno za razmnoževanje ‐ lahko škoduje nerojenemu 
otroku - kategorija 2, Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi 
kožo

KTV 100 ppm
384 mg/m3

SI OEL

Dodatne informacije: Strupeno za razmnoževanje ‐ lahko škoduje nerojenemu 
otroku - kategorija 2, Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi 
kožo

Biološke mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu
Ime snovi Št. CAS Parametri nadzora Čas vzorčenja Osnova
toluen 108-88-3 toluen: 600 µmol/l

(Kri)
Ob koncu delovne 
izmene

SI BAT

o-krezol: 1,5 mg/l
(Urin)

pri dolgotrajni 
izpostavljenosti: ob 
koncu delovne 
izmene po več 
zaporednih 
delavnikih, Ob 
koncu delovne 
izmene

SI BAT

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

uporaba
Načini 
izpostavljenosti

Potencialni učinki na 
zdravje

Vrednost

sodium; 1,2-bis-(2-
ethyl-
hexyloxycarbonyl)-
ethanesulfonate

Delavci Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

1416,82 
mg/m3

Delavci Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

200,89 mg/kg

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

419,25 mg/m3

Potrošniki Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

120,54 mg/kg

Potrošniki Oralno Dolgoročni sistemski 
učinki

13,39 mg/kg

toluen Delavci Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

192 mg/m3

Delavci Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

384 mg/kg

Delavci Vdihavanje Akutni lokalni učinki 384 mg/m3
Delavci Vdihavanje Akutni sistemski 

učinki
384 mg/m3

Delavci Vdihavanje Dolgoročni lokalni 
učinki

192 mg/m3

Potrošniki Oralno Dolgoročni sistemski 8,13 mg/kg
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učinki
Potrošniki Kožno Dolgoročni sistemski 

učinki
226 mg/kg

Potrošniki Vdihavanje Akutni sistemski 
učinki

226 mg/m3

Potrošniki Vdihavanje Akutni lokalni učinki 226 mg/m3
Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni lokalni 

učinki
56,5 mg/m3

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

56,5 mg/m3

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi Segment okolja Vrednost
sodium; 1,2-bis-(2-ethyl-
hexyloxycarbonyl)-
ethanesulfonate

Sladka voda 0,18 mg/l

Morska voda 0,018 mg/l
Naprava za čiščenje odplak 12,2 mg/l
Usedlina v sladki vodi 17,789 mg/kg
Usedlina v morju 1,779 mg/kg
Tla 1,04 mg/kg

toluen Sladka voda 0,68 mg/l
Usedlina v morju 16,39 mg/kg
Naprava za čiščenje odplak 13,61 mg/l
Sproščanje s prekinitvami 0,68 mg/l
Morska voda 0,68 mg/l
Usedlina v sladki vodi 16,39 mg/kg
Tla 2,89 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
Zaščita rok

Material : Nitrilni kavčuk
Čas prodiranja : > 480 min
Debelina rokavice : 0,5 mm

Opombe : Nositi zaščitne rokavice. Izbira ustrezne rokavice ni odvisna 
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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. 

Zaščita kože : 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:
Varovalna obleka neprepustna za prah

Zaščita dihal : Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito 
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi 
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno 
masko.

Varnostni ukrepi : 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 : granulirano
Barva : rjava   
Vonj : kot amoniak, šibek
Mejne vrednosti vonja : Ni razpoložljivih podatkov 

Tališče/območje tališča : Ni razpoložljivih podatkov 

Točka vrelišča/območje 
vrelišča

: Ni razpoložljivih podatkov 
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Vnetljivost : Ni klasificirano kot vnetljiva nevarnost

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 uvrščeno zaradi podatkov, ki so dokončni, vendar 
nezadostni za uvrstitev. 

Temperatura razpadanja : Ni razpoložljivih podatkov 

pH : 8,3 (22 °C)
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 

Topnost
Topnost v vodi : Ni razpoložljivih podatkov 
Topnost v drugih topilih : Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

: Ni razpoložljivih podatkov 

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov

Gostota : 0,543 g*cm3

Relativna gostota par/hlapov : Ni razpoložljivih podatkov 

Lastnosti delcev
Velikost delca : Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi : Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja : Ni razpoložljivih podatkov 

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 
izogniti

: Pri predpisani uporabi ne razpade.

10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba 
izogniti

: Nobena znana.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje : 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 
izpostavljenosti

: Zaužitje
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

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: LC50 (Podgana): > 5,36 mg/l 
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

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samec): 884 mg/kg 

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: LC50 (Podgana): > 4,9 mg/l 
Čas izpostavljanja: 4 h
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Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne toksičnosti z 
vdihavanjem

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 5.000 mg/kg

naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt:
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana): 4.786 mg/kg 

Ocena: Snov ali zmes ne povzroča akutne oralne toksičnosti

disodium maleate:
Akutna oralna strupenost : Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po 

enkratnem zaužitju.

Jedkost za kožo/draženje kože

Proizvod:
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože

sodium; 1,2-bis-(2-ethyl-hexyloxycarbonyl)-ethanesulfonate:
Rezultat : Draži kožo.

disodium maleate:
Rezultat : Draži kožo.

toluen:
Vrste : Kunec
Rezultat : Draži kožo.

Resne okvare oči/draženje

Proizvod:
Vrste : Kunec
Rezultat : Draženje oči
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Sestavine:

flonikamid (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži oči

2-{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethanol:
Rezultat : Dražljivo za oči, z izboljšanjem stanja v roku 21 dni

naphthalenesulfonic acid, methyl-, polymer with formaldehyde, sodium salt:
Rezultat : Nevarnost hudih poškodb oči.
Opombe : Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih za 

podobne snovi.

sodium; 1,2-bis-(2-ethyl-hexyloxycarbonyl)-ethanesulfonate:
Rezultat : Trajne okvare vida

disodium maleate:
Rezultat : Draženje oči

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Proizvod:
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

disodium maleate:
Rezultat : Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Mutagenost za zarodne celice

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Mutagenost za zarodne 
celice- Ocena

: Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.
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Rakotvornost

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Rakotvornost - Ocena : Teža dokaznega materiala ne podpira klasifikacije kot 

rakotvoren

Strupenost za razmnoževanje

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Strupenost za 
razmnoževanje - Ocena

: Ni toksičnosti pri razmnoževanju

toluen:
Strupenost za 
razmnoževanje - Ocena

: Nekaj dokazov o škodljivih učinkih na razvoj na podlagi 
poskusov na živalih.

STOT - enkratna izpostavljenost

Sestavine:

disodium maleate:
Ocena : Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 z draženjem 
dihalnih poti.

toluen:
Ocena : Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 z narkotičnimi 
učinki.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Ocena : Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost.

toluen:
Ciljni organi : Centralni živčni sistem
Ocena : Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2.
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Toksičnost pri vdihavanju

Sestavine:

toluen:
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)): > 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)): 
> 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

Sestavine:

flonikamid (ISO):
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)): 
> 100 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h

 NOEC (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)): 
46 mg/l
Čas izpostavljanja: 72 h
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Strupenost za ribe (Kronična 
strupenost)

: NOEC: 10 mg/l 
Čas izpostavljanja: 33 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

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

: NOEC: 3,1 mg/l 
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

2-{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethanol:
Strupenost za ribe : LC50 (Leuciscus idus (Jez)): > 1 - 10 mg/l

Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in 
druge vodne nevretenčarje

: EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): > 1 - 10 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih 
za podobne snovi.

Ekotoksikološka presoja
Akutna strupenost za vodno 
okolje

: Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.

Kronična strupenost za 
vodno okolje

: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

toluen:
Strupenost za ribe : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 5,5 mg/l

Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in 
druge vodne nevretenčarje

: EC50 (Ceriodaphnia dubia (vodna bolha)): 3,78 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

2-{2-[2-(11-methyl-dodecyloxy)-ethoxy]-ethoxy}-ethanol:
Biorazgradljivost : Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.

toluen:
Biorazgradljivost : Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
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12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Bioakumulacija : Opombe: Nizek bioakumulacijski potencial.

toluen:
Bioakumulacija : Opombe: Se ne bioakumulira.

12.4 Mobilnost v tleh

Sestavine:

flonikamid (ISO):
Porazdelitev med deli okolja : Opombe: Zelo mobilen v tleh.

Stabilnost v tleh : Disipacijski čas: 1,1 d
Disipacija v odstotkih: 50% (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

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:

toluen:
Ocena : Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno 

(PBT).

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
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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
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 
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov 

: Upoštevati je treba pogoje omejitve 
za naslednje vnose:
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(Priloga XVII) toluen (Številka na seznamu 48)

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski 
plašč

: Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih 
onesnaževalih (prenovitev)

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

: Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije 
(Priloga XIV)

: Ni smiselno

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti 
večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.

Ni smiselno

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
H225 : Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 : Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 : Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
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.
H361d : Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H373 : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti.
H412 : Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Celotno besedilo drugih okrajšav
Acute Tox. : Akutna strupenost
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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
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
2006/15/EC : Indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost
SI BAT : Slovenia. BAT vrednosti
SI OEL : Kemičnim snovem pri delu - Priloga 1: Mejne vrednosti
2006/15/EC / TWA : mejnim količinam - 8 ur
2006/15/EC / STEL : kratkoročno poklicno izpostavljenost
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 
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:
Eye Irrit. 2 H319 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



chemius.net/ryl2d

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka
Trgovsko ime

EVURE

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Pomembne identificirane uporabe

Insekticid.

Odsvetovane uporabe
Ni podatkov.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Distributer
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 Makhteshim Ltd 
PO Box 60, Beer Sheva, 8410001, Izrael

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 (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.
EUH401  Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P391  Prestreči razlito tekočino.
P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
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2.2.2. Vsebuje:
-

2.2.3. Posebna opozorila
Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.

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. 
SPe 3  Zaradi zaščite vodnih organizmov je potrebno upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda
1. in 2. reda.

2.3. Druge nevarnosti
Ni podatkov.

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

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)

Posebne mejne
koncentracije

Registracijska št.
REACH

tau-fluvalinat 102851-06-9
-
607-238-00-X

20-24 Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Acute 1; H400 [M=1.000]
Aquatic Chronic 1; H410 [M=1.000]

-

ogljikovodiki, C9,
aromatski

-
918-668-5
-

3-4 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
EUH066

01-2119455851-35

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošne opombe

Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor ter se jo zavaruje
pred mrazom in vročino. Zagotoviti ji je treba osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. Takoj se pokliče
zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

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 treba delovno obleko oprati.

Po stiku z očmi
S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno vodo. Če draženje ne mine, se je treba
posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Po zaužitju
Usta se temeljito spere z vodo. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. Ne izziva se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne sme
dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzvati bruhanja. Pokliče se zdravnika. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo
sredstva.
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4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Vdihavanje

Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.

V stiku s kožo
V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).
Lokalni znaki zastrupitve s piretroidi vključujejo draženje kože, občutljivost obraza s paraestezijo, pekoč občutek, mravljinčenje
kože, odrevenelost.
Vsi ti omenjeni znaki se v glavnem pojavljajo na koži obraza in jih imenujemo s skupnim imenom »subjektivna občutljivost
obraza«. Ti znaki so reverzibilni.

V stiku z očmi
V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.

Zaužitje
Sistemski znaki zastrupitve (po zaužitju) vključujejo odrevenelost ustnic in jezika, bolečino v epigastriju, občutek slabosti,
bruhanje in drisko. 
Pojavljajo se še vrtoglavica in omotica, glavobol, utrujenost, oslabelost, slinjenje, močno bitje srca (palpitacije), moten vid,
povečano znojenje in rahlo povišana telesna temperatura. 
V hujših primerih lahko pride do izgube zavesti, močnejših trzanj mišic, krčev, pljučnega edema in odpovedi srca.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, 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

Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine.

Neustrezna sredstva za gašenje
Ni posebnosti.

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. Ogroženo embalažo hladiti z razpršenim vodnim curkom.

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
Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.
Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.
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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. Ne vdihavajte hlapov/meglic. Preprečiti stik s kožo in očmi. Umakniti vse nepooblaščene
osebe v smeri proti vetru na varno razdaljo.

6.1.2. Za reševalce
Uporabiti osebna zaščitna sredstva.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru nesreče najprej obvestimo
center za obveščanje 112. V primeru nesreče pri prevozu takoj ugasnemo motor vozila, zavarujemo mesto nesreče in preprečimo
nastajanje nadaljnje škode. Uporabimo primerno zaščitno opremo.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
6.3.1. Za zadrževanje

-

6.3.2. Za čiščenje
V zaprtem prostoru poškodovano embalažo damo v posebej označene posode, da gre na uničenje. Po razsutem pripravku
potresemo absorpcijsko sredstvo (pesek, zemlja, mivka, žaganje). Absorbirano sredstvo zberemo v ustrezne in posebej
označene posode, da gre na uničenje. Kontaminirana tla očistimo z vodo in detergentom. Večje količine odpadne vode zberemo
v posode, da preprečimo onesnaževanje odtočnih kanalov, vodotokov in podtalnice. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej
oddelek 13).

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.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov.

Ukrepi za varstvo okolja

-

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela
Upoštevati navodila na etiketi ter predpise o varnosti in zdravju pri delu. 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.
Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Odstraniti onesnažena oblačila
in jih očistiti pred ponovno uporabo. Redno čistiti opremo, delovno mesto in oblačila.
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7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Sredstvo shranjujemo v originalno zaprti embalaži v temnem, suhem in zračnem prostoru, pri temperaturi med 0 °C in 35 °C.
Hranimo ga ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

7.2.2. Embalažni materiali
Originalna embalaža.

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode
Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. S primerno posodo preprečiti
onesnaženje okolja. Hraniti v pravilno označenih posodah.

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

-

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Parametri nadzora
8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu

Naziv (CAS) Mejne vrednosti Kratkotrajna izpostavljenost Opombe Biološke mejne vrednosti

ml/m
(ppm)

mg/m ml/m
(ppm)

mg/m

ogljikovodiki: C9 – C14 aromatski (-) 50

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
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. Preprečiti stik z očmi in kožo. Med delom ne jesti,
piti ali kaditi. 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.

3 3 3 3
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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 s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018).

Ustrezni materiali

material debelina čas prebojnosti Opombe

plastične rokavice

gumijaste rokavice

Zaščita kože

Nositi primerno zaščitno obleko. Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO
20345:2012). Ob intenzivnejši izpostavljenosti nositi kemično odporno obleko (SIST EN 13034:2005+A1:2009) ter škornje,
naravna guma (SIST EN 20345:2012). Predpasnik (SIST EN 14605:2005+A1:2009).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi
ustrezno zaščitno dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).

Toplotna nevarnost

-

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja
Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečite izpust v okolje. Preprečiti izlitje v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico. Okoljski upravitelj mora biti obveščen o
vseh večjih izpustih.

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Agregatno stanje: tekoče; motna

- Barva: bela

- Vonj:
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Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

- pH 3,81 – 4,16, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)

- Tališče/ledišče Ni podatkov.

- Začetno vrelišče in območje vrelišča Ni podatkov.

- Plamenišče > 95 °C (92/69/EEC, A.9)

- Hitrost izparevanja Ni podatkov.

- Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni podatkov.

- Eksplozijske meje Ni podatkov.

- Parni tlak Ni podatkov.

- Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.

- Relativna gostota Relativna gostota:
1,04 – 1,14 (EEC A.3)

- Topnost (z navedbo topila) Ni podatkov.

- Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.

- Temperatura samovžiga 455 °C (92/69/EEC, A.15)

- Temperatura razpadanja Ni podatkov.

- Viskoznost kinematična:
334 mm /s pri 40 °C (OECD 114)

- Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven (92/69/EEC, A.14).

- Oksidativne lastnosti Ni podatkov.

9.2. Drugi podatki

- Opombe:

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost
Ni podatkov.

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 skladiščenja in uporabe ne prihaja do nevarnih reakcij.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem.

10.5. Nezdružljivi materiali
Ni podano.

10.6. Nevarni produkti razgradnje
Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.

2
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ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
(a) Akutna strupenost

Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe

Za proizvod oralno LD podgana 2020 mg/kg

Za proizvod dermalno LD kunec > 2100 mg/kg

Za proizvod inhalacijsko LC podgana 4 h > 2,94 mg/L OECD 403 maksimalna dosegljiva koncentracija

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot akutno toksičen.

(b) Jedkost za kožo/draženje kože

Naziv vrsta Čas rezultat metoda Opombe

Za proizvod kunec Ne draži.

Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za kožo.

(c) Resne okvare oči/draženje

Naziv vrsta Čas rezultat metoda Opombe

Za proizvod kunec Ne draži.

Dodatne informacije: Proizvod ni razvrščen kot dražilen za oči.

(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože

Naziv pot izpostavljenosti vrsta Čas rezultat metoda Opombe

Za proizvod dermalno Morski prašiček Ne povzroča preobčutljivosti. OECD 406

Dodatne informacije: Ni razvrščen kot kemikalija, ki povzroča preobčutljivost.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Naziv tip vrsta Čas rezultat metoda Opombe

tau-fluvalinat (102851-06-9) Kemikalija ni razvrščena kot mutagena.

(f) Rakotvornost

Naziv pot izpostavljenosti tip vrsta Čas vrednost rezultat metoda Opombe

tau-fluvalinat (102851-06-9) Ni rakotvorno.

(g) Strupenost za razmnoževanje

Naziv Vrsta reproduktivne
toksičnosti

tip vrsta Čas vrednost rezultat metoda Opombe

tau-fluvalinat (102851-06-
9)

- Ni strupeno za
razmnoževanje.

Povzetek ocene lastnosti CMR
Kemikalija ni razvrščena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrščeno.

50
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(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Dodatne informacije: STOT RE (ponavljajoča izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)

Dodatne informacije: Aspiracijska toksičnost: ni razvrščeno.

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI

12.1. Strupenost
12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost

Za proizvod

Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe

LC > 0,01 mg/L 96 h ribe Oncorhynchus mykiss OECD 203

EC 0,00259 mg/L 48 h raki Daphnia magna USEPA 660/3

EC 42 mg/L 72 h alge Scenedesmus subspicatus

Za sestavine

Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas izpostavljenosti Vrsta Organizem Metoda Opombe

tau-fluvalinat (102851-06-9) LD50 > 455 mg/kg ptice oralno

LD50 12,6 µg/čebelo čebele OECD 213; OECD 214 oralno

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 vrsta / metoda Razpolovna doba Rezultat metoda Opombe

tau-fluvalinat (102851-06-9) voda 1,96 dni EPA-FIFRA 162-4 DT50

tau-fluvalinat (102851-06-9) zemlja 31 dni DT50

12.2.2. Biorazgradljivost
Za sestavine

Sestavina (CAS) vrsta stopnja Čas Rezultat metoda Opombe

tau-fluvalinat (102851-06-9) biorazgradljivost ni lahko biorazgradljivo

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih
12.3.1. Porazdelitveni koeficient

Za sestavine

Sestavina (CAS) medij vrednost Temperatura pH Koncentracija metoda

tau-fluvalinat (102851-06-9) Oktanol-voda (log Pow) 7,02 7

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)
Za sestavine

Sestavina (CAS) vrsta organizem vrednost Trajanje Rezultat metoda Opombe

tau-fluvalinat (102851-06-9) BCF 1979

50
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50
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14.1. Številka ZN
UN 3082

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 Kriterij vrednost Rezultat metoda Opombe

tau-fluvalinat (102851-06-9) zemlja 750746 Koc

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

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE

13.1. Metode ravnanja z odpadki
13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže

Odstranjevanje ostankov produkta

Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo. Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega
sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati
mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo.

Embalaže

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z
embalažo in 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
-

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU
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14.2. Pravilno odpremno ime ZN
OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (tau-fluvalinat)

IMDG ime: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (tau-fluvalinate)

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

5 L

Omejitev za predore

(-)

IMDG plamenišče

95 °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.

 

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
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15.2. Ocena kemijske varnosti
Ni potrebna, saj je proizvod že registriran v skladu z uredbo o fitofarmacevtskih sredstvih 1107/2009/ES.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI

Spremembe varnostnega lista
-
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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, MCW-5023, 19.7.2017, ver. 3
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Seznam ustreznih H stavkov
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315  Povzroča draženje kože.
H335  Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
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.
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime : FORCE 1,5 G

Koda proizvoda : A13226J 

Enolični Identifikator Formule 
(UFI)

: Q3C1-J5HX-V008-G49E

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi : Insekticid

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 
primere

 : 112    KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Akutna strupenost, Kategorija 4 H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno 
okolje, Kategorija 1

H400: Zelo strupeno za vodne organizme.

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za 
vodno okolje, Kategorija 1

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 : H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.

Previdnostni stavki : Preprečevanje: 
P261 Ne vdihavati prahu.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem 
prostoru.

Odziv: 
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež 
zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/ zdravnika.
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.

Lahko povzroči začasno srbenje, mravljinčenje, odrevenelost ali pekoč občutek na 
izpostavljenem delu kože (t.i. parestezija).
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime Št. CAS

ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka

Razvrstitev Koncentracija 
(% w/w)

teflutrin (ISO) 79538-32-2

607-723-00-6

Acute Tox. 2; H300
Acute Tox. 1; H330
Acute Tox. 2; H310
Aquatic Acute 1; 
H400
Aquatic Chronic 1; 
H410

M-faktor (Akutna 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000
M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000

>= 1 - < 2,5

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 kontaminirana oblačila in sezujte kontaminirano 
obutev.
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.
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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 : Učinki parestezije pri stiku s kožo (srbenje, zbadanje, pekoč 

občutek ali odrevenelost) so prehodni in trajajo do 24 ur.

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
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 
gašenjem

: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj 
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

: Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat. 

Dodatne informacije : 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 : 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 
prostorov in posod

: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju. 
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 Tip vrednosti 

(Oblika 
izpostavljanja)

Parametri nadzora Osnova

teflutrin (ISO) 79538-32-2 TWA 0,04 mg/m3
(Koža)

Syngenta

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 : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
Zaščita rok

Material : Nitrilni kavčuk
Čas prodiranja : > 480 min
Debelina rokavice : 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. 

Zaščita kože : 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:
Varovalna obleka neprepustna za prah
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Zaščita dihal : 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.

Filter vrste : Tip trdnih delcev (P)
Varnostni ukrepi : 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, neenakomerne
Barva : bež siva do svetlo rjavkasta

  
Vonj : sladkast
Mejne vrednosti vonja : Ni razpoložljivih podatkov 

Tališče/območje tališča : Ni razpoložljivih podatkov 

Točka vrelišča/območje 
vrelišča

: Ni razpoložljivih podatkov 

Vnetljivost : 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

Temperatura samovžiga : Ni razpoložljivih podatkov 

Temperatura razpadanja : Ni razpoložljivih podatkov 
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pH : 7 - 11
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična : Ni razpoložljivih podatkov 

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 

Topnost
Topnost v vodi : Ni razpoložljivih podatkov 
Topnost v drugih topilih : Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

: Ni razpoložljivih podatkov 

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov

Gostota : 1 g*cm3 (25 °C)

Nasipna gostota : 0,761 g*cm3
Relativna gostota par/hlapov : Ni razpoložljivih podatkov 

Lastnosti delcev
Velikost delca : Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi : Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja : Ni razpoložljivih podatkov 

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 
izogniti

: Pri predpisani uporabi ne razpade.
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10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba 
izogniti

: Nobena znana.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje : 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 
izpostavljenosti

: Zaužitje
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi

Akutna strupenost

Proizvod:
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samica): 2.066 mg/kg 

Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: LC50 (Podgana, samci in samice): 2,54 - 5,0 mg/l 
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Opombe: Na podlagi podatkov podobnih materialov

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

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samec): 21,8 mg/kg 

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: LC50 (Podgana, samci in samice): 0,0427 mg/l 
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana, samica): 177 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje kože

Proizvod:
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože
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Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože
Opombe : Lahko povzroči začasno srbenje, mravljinčenje, odrevenelost 

ali pekoč občutek na izpostavljenem delu kože (t.i. 
parestezija).

Resne okvare oči/draženje

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži oči

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Proizvod:
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
Opombe : Na podlagi podatkov podobnih materialov

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.

Mutagenost za zarodne celice

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Mutagenost za zarodne 
celice- Ocena

: Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov.

Rakotvornost

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Rakotvornost - Ocena : Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.
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Strupenost za razmnoževanje

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Strupenost za 
razmnoževanje - Ocena

: Ni toksičnosti pri razmnoževanju

Strupenost pri ponovljenih odmerkih

Sestavine:

teflutrin (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

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Strupenost za ribe : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 0,06 µg/l

Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in 
druge vodne nevretenčarje

: EC50 (Americamysis (Kozica)): 0,053 µg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za alge/vodne 
rastline

: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)): 
> 1,05 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h
Opombe: Najvišja dosegljiva koncentracija

M-faktor (Akutna strupenost 
za vodno okolje)

: 10.000

Strupenost za 
mikroorganizme

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

Strupenost za ribe (Kronična : NOEC: 0,0096 µg/l 
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strupenost) Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

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

: NOEC: 0,00792 µg/l 
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

NOEC: 0,0124 µg/l 
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Americamysis (Kozica)

M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno okolje)

: 10.000

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Stabilnost v vodi : Razpadni razpolovni čas: 60 - 203 d

Opombe: Snov je obstojna v vodi.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Bioakumulacija : Opombe: Se bioakumulira

12.4 Mobilnost v tleh

Sestavine:

teflutrin (ISO):
Porazdelitev med deli okolja : Opombe: nemobilen

Stabilnost v tleh : Disipacijski čas: 48 - 151 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

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:

teflutrin (ISO):
Ocena : Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno 
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(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

IATA : UN 3077

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR : OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.
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(TEFLUTHRIN)

RID : OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.
(TEFLUTHRIN)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S.
(TEFLUTHRIN)

IATA : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(TEFLUTHRIN)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR : 9

RID : 9

IMDG : 9

IATA : 9

14.4 Skupina embalaže

ADR
Skupina embalaže : III
Koda (Št.) razvrstitve : M7
Številka nevarnosti : 90
Nalepke : 9
Koda tunelskih omejitev : (-)

RID
Skupina embalaže : III
Koda (Št.) razvrstitve : M7
Številka nevarnosti : 90
Nalepke : 9

IMDG
Skupina embalaže : III
Nalepke : 9
EmS Koda : F-A, S-F

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje 
(tovorno letalo)

: 956 

Navodila o pakiranju (LQ) : Y956 
Skupina embalaže : III
Nalepke : Miscellaneous

IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje 
(potniško letalo)

: 956 

Navodila o pakiranju (LQ) : Y956 
Skupina embalaže : III
Nalepke : Miscellaneous
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14.5 Nevarnosti za okolje

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

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 
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov 
(Priloga XVII)

: Ni smiselno

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski 
plašč

: Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih 
onesnaževalih (prenovitev)

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

: Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije 
(Priloga XIV)

: Ni smiselno

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 

OKOLJE
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.
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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
H300 : Smrtno pri zaužitju.
H310 : Smrtno v stiku s kožo.
H330 : Smrtno pri vdihavanju.
H400 : Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 : 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

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 
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(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 H332 Na osnovi podatkov o izdelku ali 

ocene
Aquatic Acute 1 H400 Metoda izračuna
Aquatic Chronic 1 H410 Metoda izračuna

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 zmesi: FORCE EVO 
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Uporabe snovi/zmesi: Fitofarmacevtsko sredstvo - insekticid.  
Uporabljati samo v skladu z navodili za uporabo. 

Odsvetovane uporabe: Vse druge uporabe razen dovoljenih. 
Razlogi za odsvetovane uporabe: Niso znani. 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Proizvajalec: Diachem S.p.A. 
Via Mozzanica, 9/11 
24043 Caravaggio (BG) 
Italija 
Tel.: 0363/35 56 11 
Fax: 0363/35 56 10 

Elektronski naslov pristojne osebe,  
   odgovorne za varnostni list: infosds@diachemagro.com  

Distributer: 
 

Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti 
poklicati telefonsko številko Centra za obveščanje. 
Številka telefona Centra za obveščanje: 112 
Center za zastrupitve Dunaj: Tel.: 01 4064343 

 

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

 Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno s stavki o nevarnosti (H), je navedeno v oddelku 16. 
2.2. Elementi etikete 

  Piktogrami za nevarnost: 

 
  Opozorilna beseda: POZOR 

  Stavki o nevarnosti: H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
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Previdnostni stavki: P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali 

 etiketa proizvoda. 
P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko. 
P284  Nositi opremo za zaščito dihal.  
P391  Prestreči razsuto sredstvo.  
P501   Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 
 odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 

Dodatni elementi 
etikete/informacije o nekaterih 
snoveh ali zmeseh: 

EUH401  Da preprečili tveganje za ljudi in okolje, ravnajte v    
 skladu z navodili za uporabo.  

Označevanje v skladu z Uredbo 
(EU) št. 547/2011: 

SP1 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. 
Spe5 Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev je treba sredstvo 

popolnoma vdelati v tla; zagotoviti, da je sredstvo v celoti vdelano v 
tla; tudi na koncih vrst. 
SPe6 Zaradi zaščite ptic/divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto 
sredstvo. 

Snovi zapisane na etiketi: Vsebuje: 
teflutrin ..................... 5 g/kg (CAS št.: 79538-32-2 ) 

2.3. Druge nevarnosti 

Snov/zmes izpolnjuje merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII: Zmes ne vsebuje snovi, razvrščenih 
kot PBT ali vPvB  v 0,1% ali višji 
koncentraciji. 

Druge nevarnosti, ki niso predmet razvrstitve: Ne. 

 

ODDELEK 3:  SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

3.1. Snov 
n.a. 
3.2. Zmes 

Kemijsko ime snovi % (m/m) 

1. EINECS št. 

2. CAS št. 

3. Indeks št. 

4. Registr. št. 

Razred nevarnosti 

in kategorija 

Stavki o 
nevarnosti (H) 

teflutrin 
ISO: 2,3,5,6-tetrafluoro-4-
metilbenzil (1RS,3RS)-3-

[(Z)-2-kloro-3,3,3-
trifluoroprop-1-enil]-2,2-

dimetilciklopropan 
karboksilat 

0,5 

1. 616-699-6 
2. 79538-32-2 
3. 607-723-00-6 
4. Ni podatka. 

Acute Tox. 2 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 1 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

 
H300 
H310 
H330 
H400 
H410 

M=10000 

cinkov oksid 2,4 - 3,0 

1. 215-222-5 
2. 1314-13-2 
3. 030-013-00-7 
4. 01-2119463881-32-

0043-XXXX 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

H400 
H410 

kalcijev sulfat 0,85 -  4,25 

1. 231-900-3 
2. 7778-18-9 
3. - 
4. Ni podatka. 

Snov s predpisano mejno vrednostjo 
izpostavljenosti. 
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Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno s stavki o nevarnosti (H), je navedeno v oddelku 16. 

 

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

  Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej 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. 

  Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
  Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev. Kožo se temeljito umije z milom in vodo. V 

primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati.  

  Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpreti očesni veki in oči temeljito spere s čisto mlačno vodo. 
Odstrani se kontaktne leče, če jih prizadeta oseba ima in če se to lahko stori brez težav. 
Nadaljuje se z izpiranjem. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom. 

  Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne 
sme izzivati bruhanja. Če je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo sredstva. 

Osebna zaščitna oprema za tiste, ki nudijo prvo pomoč: Zaščitne rokavice za enkratno uporabo. 
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Pri vdihavanju: - 
Stik s kožo: Pri občutljivih ljudeh lahko stik z granulami povzroči pekočo bolečino, mravljinčenje ter 

otrplost ali otopelost. Ti simptomi se lahko pojavijo zlasti na obrazu ali rokah brez 
zunanje vidnega draženja in običajno ne trajajo dlje kot 24 ur. Pojav teh simptomov je 
treba obravnavati kot opozorilo. Nadaljnji izpostavljenosti se je potem treba nujno 
izogibati. Če simptomi ne izzvenijo ali če postanejo izrazitejši, se je treba posvetovati z 
zdravnikom. 

Stik z očmi: - 
Pri zaužitju: - 

4.3. Navedba kakršnekoli 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 
(Centrom za klinično toksikologijo in 
farmakologijo, UKC LJ). 

 

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI  
5.1. Sredstva za gašenje 
   Ustrezna sredstva za gašenje: Pri manjših požarih uporabiti alkoholno obstojno peno, razpršeno 

vodo, CO2 ali suh prah za gašenje. Pri večjih požarih uporabiti 
alkoholno obstojno peno ali vodno meglo. 

   Neustrezna sredstva za gašenje: Poln curek vode. 
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
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  Nevarni proizvodi izgorevanja: Pri gorenju nastaja gost, črn dim, ki vsebuje nevarne produkte 
gorenja. Vdihavanje razgradnih produktov je zdravju škodljivo.  

5.3. Nasvet za gasilce  

Posebna zaščitna oprema za 
gasilce: 

Vsi, ki so pri gašenju izpostavljeni param, megli, dimu ali ostalim 
produktom razgradnje, morajo nositi popolno zaščitno opremo in 
dihalne aparate. Uporabiti dihalni aparat z od okolice neodvisnim 
izvorom zraka. 

Zaščitni ukrepi med gašenjem: Z mesta požara odstraniti vse nepooblaščene osebe in osebe, ki ne 
sodelujejo pri gašenju. Odstraniti vse vire vžiga. Ne kaditi. 
Izpostavljene posode hladiti z razpršeno vodo. Preprečiti odtekanje 
gasilne vode v kanalizacijo. 

 
ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili  

  Za neizučeno osebje: Pri čiščenju razsutja upoštevati vse varnostne ukrepe. Preprečiti 
prašenje. 

Za reševalce: Obvezna je uporaba zaščitne delovne obleke in obutve, po potrebi 
tudi zaščitne maske in dihalnega aparata. 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti dospetje v odtoke. Preprečiti dostop v odvodne kanale, 
jarke ali vodotoke. Za preprečitev onesnaženja okolja uporabiti 
primerne zadrževalnike. Pri večjih kontaminacijah obvestiti center za 
obveščanje na tel. št. 112. 

6.3. Metode in materiali za     
       vzdrževanje in čiščenje: 

Preprečiti prašenje, zato ne uporabljati metle ali komprimiranega 
zraka. Področje razsutja izolirati. Zbrati z ozemljenim vakuumskim 
sesalcem ali mokro pomesti.  
Onesnažene površine temeljito očistiti z detergentom. Izogibati se 
uporabi topil. Kontaminirano vodo od pranja zadržati in odstraniti.  

6.4. Sklicevanje na druge oddelke: Upoštevati navodila iz oddelkov 8 in 13. 

 

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
    Zaščitni ukrepi:  
 

Upoštevati pravila in predpise o varnosti in zdravju pri 
ravnanju s kemikalijami.  

  Preprečevanje požara in eksplozije: Ni posebnih zahtev. 
  Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in  
  prahu:  

Uporabiti ustrezno prezračevanje ali lokalno 
odsesavanje.  

  Ukrepi za varstvo okolja:  Preprečiti dospetje v okolje. Ne odlagati v okolje. Vse 
odpadke in ostanke od čiščenja zbrati in odložiti med 
nevarne odpadke. Ravnati v skladu z oddelkom 13. 

  Nasveti o splošni higieni dela: Med uporabo zmesi ne jesti, piti ali kaditi. Izogibati se 
stiku s kožo in očmi. Takoj sleči onesnaženo obleko. Po 
uporabi se temeljito umiti. Po delu sleči vso delovno 
obleko in obutev. Zaščitno obleko in zaščitno opremo po 
vsaki uporabi umiti.  

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja:  
 

Hraniti  v originalnih, dobro zaprtih posodah, v suhem, 
dobro zračenem mestu.   

Embalažni materiali:  Originalna embalaža. 
Zahteve za skladiščne prostore in posode:  Primerna temperatura skladiščenja je med 0 °C in 35 °C. 

   Razred skladiščenja: 13 
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   Dodatne informacije o pogojih skladiščenja: Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam in otrokom. 

Ne skladiščiti s hrano, krmo ali pijačami. 
7.3. Posebne končne uporabe 
    Priporočila: Sredstvo za varstvo rastlin - insekticid. Zmes se lahko 

uporablja samo za registrirane uporabe v skladu z 
odobreno etiketo in navodilom za uporabo. 

 

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

8.1. Parametri nadzora 

Kemijsko ime snovi 
Mejne vrednosti 
izpostavljenosti 

Biološke mejne vrednosti 

kalcijev sulfat 
(CAS št.: 7778-18-9) 6 mg/m3 (8 ur, A) - 

Pravna podlaga: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri 
delu z dopolnitvami.  
Meritve snovi na delovnem mestu je treba izvajati s standardiziranimi metodami (napr. 
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); SIST EN 
482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje 
meritev kemičnih agensov) ali z uporabo ustreznih metod. 

cinkov oksid (CAS št.: 1314-13-2) 

DNEL 
delavci 

Način 
izpostavljenosti 

Akutni  
lokalni učinek 

Akutni 
sistemski učinek 

Kronični 
lokalni učinek 

Kronični 
sistemski učinek 

Oralno - - - - 
Vdihavanje - - - 5 mg/m3 
Dermalno - - - 83 mg/kg/dan 

potrošniki 

Način 
izpostavljenosti 

Akutni  
lokalni učinek 

Akutni 
sistemski učinek 

Kronični 
lokalni učinek 

Kronični 
sistemski učinek 

Oralno - - - 0,83 mg/kg/dan 
Vdihavanje  - - - 2,5 mg/m3 
Dermalno - - - 83 mg/kg/dan 

PNEC  

Cilj varstva okolja 

Sladka voda   20,6 µg/L 
Sladkovodne usedline   117,8 mg/L 
Morska voda   6,1 µg/L 
Morske usedline   56,5 mg/L 
Voda, sporadično sproščanje - 
Prehranjevalna veriga   - 
Mikroorganizmi pri čiščenju odplak   - 
Tla (kmetijska)   35,6 mg/kg zemlje 
Zrak - 
8.2. Nadzor izpostavljenosti 
8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor  
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Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za 
preprečevanje izpostavljenosti med 
identificiranimi uporabami: 

- 

Strukturni ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti: - 

Organizacijski ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti: - 

Tehnični ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti: - 

8.2.2. Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema 

Naslednja priporočila glede nadzora izpostavljenosti /osebne zaščitne opreme se nanašajo na proizvodnjo, 
formulacijo in polnjenje sredstva. Za pravilno ravnanje s sredstvom in njegovo uporabo v kmetijstvu, je 
potrebno upoštevati navodila za uporabo. 

  Zaščita za oči/obraz:  

 

Uporaba zaščitnih očal ali ščita za obraz v skladu s SIST EN 
166.  

Zaščita kože: 
                              Zaščita rok: 

                        

Uporaba zaščitnih rokavic v skladu s SIST EN 374 iz neoprena, 
gume ali PVC-ja. Material za rokavice mora biti odporen na 
zmes. Upoštevati podatke proizvajalca o prepustnosti in 
permeacijskem času rokavic in specifične pogoje na delovnem 
mestu (mehanske obremenitve, čas stika). Izbira primernih 
rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih 
dejavnikov, ki se od proizvajalca do proizvajalca razlikujejo. Ker 
je zmes  sestavljena iz več snovi, obstojnosti materiala za 
rokavice na zmes ni mogoče izračunati. Zato je potrebno 
rokavice pred uporabo preizkusiti. Upoštevati in se držati 
podatkov o prepustnosti, ki jih predpiše proizvajalec rokavic. 

                             Druga zaščita kože: 

                         

Glede na obseg izpostavljenosti nositi zaščitno neprepustno 
delovno obleko z dolgimi rokavi in zaščitne čevlje za poklicno 
uporabo kategorije II (SIST EN 344). Po uporabi zaščitno obleko 
oprati z milom in vodo.  

  Zaščita dihal: 

                        

Uporabiti je potrebno obrazno zaščitno masko (SIST EN 
136) s filtri FFP1 ali FFP2 (SIST EN 149). 

Toplotna nevarnost: Ukrepi niso potrebni. 
8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja 

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za 
preprečevanje izpostavljenosti: 

Ne izpuščati v površinske vode ali kanalizacijo. Preprečiti 
nadaljnje puščanje in razsipavanje. 
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, 
vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise 
s področja varovanja voda.  

Ukrepi z navodili za preprečevanje 
izpostavljenosti: - 

Organizacijski ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti: - 
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Tehnični ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti: - 

 

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Videz: Granule. 
Barva: Siva. 
Vonj: Rahlo zbadajoč. 
Mejne vrednosti vonja: Ni podatka. 
pH: 5,8 (1 % vodna raztopina, CIPAC MT 75.3) [1] 
Tališče/ledišče: 44,6 °C (čisti teflutrin) [2] 

Začetno vrelišče in območje vrelišča: 156°C (čisti teflutrin) [2] 

Plamenišče: Ni podatka. 
Hitrost izhlapevanja: Ni podatka. 
Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni vnetljivo. (EEC A.10) [1] 
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali 
eksplozivnosti: Ni podatka. 

Parni tlak: Ni podatka. 
Parna gostota: Ni podatka; zmes ni bila testirana. 

    Relativna parna gostota: Ni podatka; zmes ni bila testirana. 
Nasipna masa: Brez potresanja: 0,97 g/ml [1] 

S potresanjem: 1,08 g/ml [1] 
   Topnost v vodi: 0,02 mg/L (čisti teflutrin) [2] 

netopno v hladni vodi (cinkov oksid) [3] 
   Topnost v drugih topilih: čisti teflutrin pri 21 °C: 

aceton: > 500 g/L [2] 

diklorometan: > 500 g/L [2] 

heksan: > 500 g/L [2] 

etilacetat: > 500 g/L [2] 

metanol: > 263 g/L [2] 

toluen: > 500 g/L [2] 

Porazdelitveni koeficient  
n-oktanol/voda log Pow: 6,4 pri 20 °C (teflutrin) [5] 

Temperatura samovžiga: 389 °C 
Temperatura razpadanja: Ni podatka. 
Viskoznost: n.a. 
Eksplozivne lastnosti: Zmes nima eksplozivnih lastnosti (EEC A.17). [1] 
Oksidativne lastnosti: Zmes nima oksidativnih lastnosti (EEC A.14). [1] 
Površinska napetost: n.a. 

9.2. Drugi podatki 

Mešanje z drugimi snovmi: Ni podatka. 
Topnost v maščobi (z navedbo topila): Ni podatka. 
Prevodnost: Ni podatka. 
Velikost granul: Porazdelitev velikosti delcev: 0,5 - 2 mm (CIPAC MT 170) [1] 
Vsebnost prahu: 3,6 mg (CIPAC MT 171) [1] 
 

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
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10.1. Reaktivnost: Zmes pri običajnih pogojih rokovanja in skladiščenja ni 
reaktivna. 

10.2. Kemijska stabilnost: Stabilno pri običajnih pogojih rokovanja in skladiščenja. 
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij: Pri predpisani uporabi in skladiščenju nevarne reakcije niso 

znane. 
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Niso znani. 
10.5. Nezdružljivi materiali: Mešati samo s sredstvi, ki so navedena v navodilu za 

uporabo. 
10.6. Nevarni produkti razgradnje: Niso znani.  

 

ODDELEK 11:  TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

Podatki veljajo za zmes.  

Akutna strupenost 
     oralna (LD50): > 2000 mg/kg telesne mase (podgana) [1] 
     inhalacijska (LC50): 0,0427 mg/L (podgana, samec, samica, 4 ure, teflutrin) [2,5] 
     dermalna (LD50): > 2000 mg/kg telesne mase (podgana) [1] 
Jedkost za kožo/draženje kože: Popolnoma reverzibilen zelo blag eritem in edem 

(enodnevni novozelandski kunci). [1] 
Resne okvare oči/draženje: Popolnoma reverzibilno zmerno draženje oči 

(novozelandski kunci). [1] 
Preobčutljivost pri vdihavanju in 
preobčutljivost kože: 

Teflutrin ne povzroča preobčutljivosti kože pri morskih 
prašičkih. [2] 

Cinkov oksid ne povzroča preobčutljivosti kože. [3]  
Mutagenost za zarodne celice: Teflutrin: pri študijah na živalih ne deluje mutageno. [2] 

Cinkov oksid: pri študijah na živalih ne deluje mutageno. [3] 
Rakotvornost: Teflutrin: pri študijah na živalih ne deluje kancerogeno. [2] 

Cinkov oksid: pri študijah na živalih ne deluje 
kancerogeno.[3] 

Strupenost za razmnoževanje: Teflutrin: pri študijah na živalih ne deluje teratogeno. [2] 
Cinkov oksid: pri študijah na živalih ne deluje teratogeno in 
toksično za reprodukcijo. [3] 

Povzetek ocene lastnosti CRM: n.a. 
STOT – enkratna izpostavljenost: Ni podatkov. 
STOT – ponavljajoča izpostavljenost: Teflutrin: pri študijah kronične toksičnosti ni bilo opaženega 

škodljivega delovanja. [2] 
Cinkov oksid: pri študijah kronične toksičnosti ni bilo 
opaženega škodljivega delovanja. [3] 

Nevarnost pri vdihavanju: Ni dokazov, da bi zmes povzročala aspiracijsko toksičnost. 
Podatki o možnih načinih izpostavljenosti: Ni podatkov. 
Simptomi povezani s fizikalnimi, kemijskimi 
in toksikološkimi lastnostmi: Ni podatkov. 

Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični 
učinki po kratkodobni in dolgodobni 
izpostavljenosti: 

Ni podatkov. 

Medsebojni učinki: Ni podatkov. 
Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo: Ni podatkov. 
Drugi podatki: - 
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ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI 
12.1. Strupenost 

Akutna (kratkotrajna) strupenost: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.   
Podatki veljajo za teflutrin: 
postrv (Oncorhynchus mykiss), LC50 (96 ur): 0,06 µg/L [2,5] 

ostriž (Lepomis macrochirus), LC50 (96 ur): 0,13 µg/L 

vodna bolha (Daphnia magna), EC50 (48 ur): 0,064 µg/L [5,6] 
zelena alga (Pseudokircheriella subcapitata), ErC50 (72 ur): 
> 1,05 µg/L [2] 
zelena alga (Pseudokircheriella subcapitata), EbC50 (72 ur): 
> 1,05 µg/L [5] 
bakterije, aktivno blato, EC50 (3 ure): > 1000 mg/L [2] 

Chironomus riparius, EC50 (48 ur): 0,0025 mg/L [4] 

Podatki veljajo za cinkov oksid: 
cebrica (Brachydanio rerio), LC50 (96 ur): 1,79 mg/L [3] 

Ceriodaphnia dubia, EC50 (48 ur): 0,83 mg/L [3]  
zelena alga (Pseudokircheriella subcapitata), IC50 (72 ur): 
0,27 µg/L [3] 

Kronična (dolgotrajna) strupenost: Podatki veljajo za teflutrin: 
črnoglavi pisanec (Pimephales promelas), NOEC (28 dni): 
0,0096 µg/L [6] 
črnoglavi pisanec (Pimephales promelas), NOEC (345 dni): 
0,00397 µg/L [5,6] 
vodna bolha (Daphnia magna), NOEC (21 dni):  
0,00792 µg/L [5,6] 
Chironomus riparius, NOEC (28 dni): 0,47 mg/kg sed. [4] 

Za organizme v tleh: deževnik (Eisenia andrei), NOEC:  0,25 mg/kg suhe zemlje 
(OECD 222, Force Evo [1]) 
Hypoaspis aculeifer, NOEC (14 dni): > 105,38 mg/kg suhe 
zemlje (OECD 226, Force Evo [1]) 
Folsomia candida, NOEC (4 tedni): 35,56 mg/kg suhe 
zemlje (OECD 232, Force Evo [1]) 

Za rastline in kopenske živali: čebela (Apis mellifera L.), LD50, oralno: 1,88 µg/čebelo 
(teflutrin [4]) 
čebela (Apis mellifera L.), LD50, kontaktno: 0,28 µg/čebelo 
(teflutrin [4]) 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 
Biorazgradnja: Ni lahko biorazgradljiv (teflutrin). 

Razpolovna doba v vodi (DT50): 60 - 203 dni (stabilnost v 
vodi) [2] 
Razpolovna doba v prsti (DT50): 48 - 151 dni (ni obstojen v 
tleh) [2] 

Drugi procesi razgradnje: Ni podatkov. 
Razgradnja v napravah za čiščenje odplak: Ni podatkov. 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 
Biokoncentracijski faktor (BCF): teflutrin: 1400 (ribe) [4] 
Koeficient porazdelitve oktanol/voda Kow: teflutrin: 6,4 pri 20 °C [5] 

12.4. Mobilnost v tleh 

Znana ali predvidena razporeditev na dele 
okolja: Teflutrin v tleh ni mobilen. [4] 

Površinska napetost: Ni podatkov. 
Absorpcija/spiranje: Ni podatkov. 
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12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Podatki iz poročila o kemijski varnosti: Ne vsebuje PBT ali vPvB snovi. 
12.6. Drugi škodljivi učinki: Upoštevati predpise o varovanju voda. 

 

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE 
13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Odstranjevanje 
izdelkov/embalaže: 

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega 
sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu 
zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko 
zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki in o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo.  

Klasifikacijska številka 
odpadka: - 

Podatki, ki so povezani z 
ravnanjem z odpadki: 

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot 
nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako 
očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne 
embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne 
embalaže. 

Podatki, ki so povezani z 
odstranjevanjem odplak: - 

Druga priporočila za 
odstranjevanje: - 

Veljavni predpisi: Uredba o  ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo. 

 

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU   

Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID) 

Pravilno odpremno ime ZN: 
ADR ime: 

OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (teflutrin) 

Številka ZN: 
UN številka: 

3077 Razred 
nevarnosti: 

9 Embalažna 
skupina: 

III Nalepka 
nevarnosti: 

9 

Kod za tunele: E 
Prevoz po celinskih plovnih poteh (ADN) 

Pravilno odpremno ime ZN: OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.  (teflutrin) 
Številka ZN: 3077 Razred 

nevarnosti: 
9 Skupina 

pakiranja: 
III Nalepka 

nevarnosti: 
9 

Prevoz po morju (IMDG) 

Pravilno odpremno ime ZN: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (tefluthrin) 
Številka ZN: 3077 Razred 

nevarnosti: 
9 Skupina 

pakiranja: 
III Nalepka 

nevarnosti: 
9 

EmS: F-A , S-F 
Onesnažuje morje: Da. 
Prevoz po zraku (ICAO) 

Pravilno odpremno ime ZN: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.  (tefluthrin) 
Številka ZN: 3077 Razred 

nevarnosti: 
9 Skupina 

pakiranja: 
III Nalepka 

nevarnosti: 
9 

Nevarnosti za okolje:  Strupeno za vodne organizme. 
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Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: - 
Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k 
MAROIL 73/78 in Kodeksom IBC: 

n.a. 

 

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in  
         okolju, specifični za snov ali zmes: 

Avtorizacija ali/in omejitve uporabe 
Avtorizacija: Ne. 
Omejitve uporabe: Ni podatka. 
Druga EU zakonodaja:  
Uredba ES 1907/2006 (REACH) z dopolnitvami, 
Uredba ES 1272/2008 (CLP) z dopolnitvami, 
Uredba ES 2015/830, 
Uredba (ES) št. 1107/2009 o dajanju FFS v promet, 
Uredba komisije (EU) št. 547/2011 v zvezi z 
zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih 
sredstev.  
VOC direktiva 2010/75/EU: - 
Nacionalna zakonodaja (Slovenija):  
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, Pravilnik o 
varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki 
so pred kratkim rodile ter doječih delavk, Pravilnik o 
varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in 
mladih oseb. 

15.2. Ocena kemijske varnosti: Ni izdelana. 
 

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI 

Spremembe, ki so bile narejene v prejšnji 
različici:  

1. različica 

Tabela okrajšav in kratic uporabljenih v 
varnostnem listu: 

Acute Tox. 2 - Akutna strupenost kat. 2 - oralno 
Acute Tox. 2 - Akutna strupenost kat. 2 - dermalno 
Acute Tox. 1 - Akutna strupenost kat. 1 - vdihavanje 
Aquatic Chronic 1 - Nevarno za vodno okolje 
kronično kat. 1 
Aquatic Acute 1 - Nevarno za vodno okolje akutno 
kat. 1  
PBT - obstojne, bioakumulativne, strupene snovi 
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne snovi 
n.a. - not applicable 
DNEL - izpeljana raven brez učinka  
PNEC -  predvidena koncentracija brez učinka 
A - alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane 
snovi, ki doseže alveole 

Reference ključne literature in virov podatkov: [1] interni podatek 
[2] varnostni list TEFLUTHRIN, verzija 07/2018 

[3] varnostni list ZINKOXID, verzija 14/07/2018 

[4] EFSA Journal 2010, 8 (12):1709 
[5] Odbor za oceno tveganja (RAC), mnenje o 
predlogu za usklajeno razvrščanje in označevanje 
teflutrina (ISO) na ravni EU, sprejeto 5. junija 2015 
[6] ACGIH, 2017 
Varnostni list proizvajalca, 4. 7. 2019. 
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Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo 

(ES) 1272/2008 [uredba CLP] 

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Postopek razvrščanja 
Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; H410 
Rezultat testiranj. 
Rezultat testiranj. 

 Pomen stavkov o nevarnosti (H): H300  Smrtno pri zaužitju. 
H310  Smrtno v stiku s kožo. 
H330  Smrtno pri vdihavanju. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.  
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z 
 dolgotrajnimi učinki.  
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in 
 okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
 uporabo. 

Nasvet za ustrezno usposabljanje za delavce za 
zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja: 

Usposabljanje delavcev za varno delo s kemikalijami 
skladno z oceno tveganja. 

 Drugi podatki: Ta varnostni list ne nadomešča navodila za uporabo 
in deklaracije, ki je priložena originalnemu pakiranju. 
Tukaj navedeni podatki temeljijo na sedanjem znanju 
in izkušnjah. Informacije v varnostnem listu 
predstavljajo le splošne smernice za varno ravnanje, 
skladiščenje, prevoz, odstranjevanje odpadkov in 
uporabo sredstva in ne predstavljajo zagotovila o 
lastnostih zmesi. Za posledice neprimerne uporabe 
zmesi ali neustrezne rabe podatkov iz tega 
varnostnega lista je odgovoren uporabnik. 
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime : KARATE ZEON 5 CS

Koda proizvoda : A12688A 

Enolični Identifikator Formule 
(UFI)

: Q8NG-UV2K-D20S-4H37

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi : Insekticid

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 
primere

 : 112    KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Akutna strupenost, Kategorija 4 H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Preobčutljivost v stiku s kožo, Kategorija 
1

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno 
okolje, Kategorija 1

H400: Zelo strupeno za vodne organizme.

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za 
vodno okolje, Kategorija 1

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.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.

Previdnostni stavki : Preprečevanje: 
P261 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ 
razpršila.
P264 Po uporabi temeljito umiti kožo.
P280 Nositi zaščitne rokavice.

Odziv: 
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: 
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:
lambda-cihalotrin (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.

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.
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.
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 povzroči začasno srbenje, mravljinčenje, odrevenelost ali pekoč občutek na 
izpostavljenem delu kože (t.i. parestezija).

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Sestavine
Kemijsko ime Št. CAS

ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka

Razvrstitev Koncentracija 
(% w/w)

lambda-cihalotrin (ISO) 91465-08-6
415-130-7
607-252-00-6
01-0000016208-72

Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H330
Acute Tox. 3; H311
Aquatic Acute 1; 
H400
Aquatic Chronic 1; 
H410

M-faktor (Akutna 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000
M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000

>= 2,5 - < 10

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

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

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

>= 2,5 - < 10

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

M-faktor (Akutna 
strupenost za vodno 

>= 0,1 - < 0,25
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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.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi : Aspiracija utegne povzročiti pljučne edeme in pnevmonitis.

Učinki parestezije pri stiku s kožo (srbenje, zbadanje, pekoč 
občutek ali odrevenelost) so prehodni in trajajo do 24 ur.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje : Ne povzročajte bruhanja: vsebuje naftne destilate in/ali 

aromatska topila.
Simptomatsko zdravljenje.
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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
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 
gašenjem

: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj 
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

: Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat. 

Dodatne informacije : 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 



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

KARATE ZEON 5 CS
Verzija 
4.0

Datum revizije: 
10.11.2021

Številka 
varnostnega lista: 
S169082831

Ta verzija nadomešča vse predhodne 
verzije.

6 / 22

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 
prostorov in posod

: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju. 
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

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

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 Tip vrednosti 

(Oblika 
izpostavljanja)

Parametri nadzora Osnova

lambda-cihalotrin 
(ISO)

91465-08-6 TWA 0,04 mg/m3
(Koža)

Syngenta

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

Ni uvrščeno TWA 8 ppm
50 mg/m3

Dobavitelj/dist
ributer

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

uporaba
Načini 
izpostavljenosti

Potencialni učinki na 
zdravje

Vrednost
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propane-1,2-diol Delavci Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

168 mg/m3

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni lokalni 
učinki

10 mg/m3

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

30 mg/m3

Delavci Vdihavanje Dolgoročni lokalni 
učinki

10 mg/m3

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

Delavci Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

151 mg/m3

Delavci Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

12,5 mg/kg

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

32 mg/m3

Potrošniki Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

7,5 mg/kg

Potrošniki Oralno Dolgoročni sistemski 
učinki

7,5 mg/kg

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

Delavci Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

6,81 mg/m3

Delavci Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

0,966 mg/kg

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

1,2 mg/m3

Potrošniki Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

0,345 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi Segment okolja Vrednost
propane-1,2-diol Sladka voda 260 mg/l

Morska voda 26 mg/l
Prekinjena uporaba/izpust 183 mg/l
Naprava za čiščenje odplak 20000 mg/l
Usedlina v morju 57,2 mg/kg
Usedlina v sladki vodi 572 mg/kg
Tla 50 mg/kg

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on Sladka voda 0,00403 mg/l
Morska voda 0,000403 mg/l
Naprava za čiščenje odplak 1,03 mg/l
Usedlina v sladki vodi 0,0499 mg/kg
Usedlina v morju 0,00499 mg/kg
Sladka voda - s prekinitvami 0,0011 mg/l
Morska voda - s prekinitvami 0,000110 mg/l
Tla 3 mg/kg
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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 : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
Zaščita rok

Material : Nitrilni kavčuk
Čas prodiranja : > 480 min
Debelina rokavice : 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. 

Zaščita kože : 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

Zaščita dihal : Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito 
dihal.
Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad dovoljenimi 
mejnimi vrednostmi, morajo uporabljati ustrezno obrazno 
masko.

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

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 : tekočina, neprosojen
Barva : bela   
Vonj : Ni razpoložljivih podatkov
Mejne vrednosti vonja : Ni razpoložljivih podatkov 

Tališče/območje tališča : Ni razpoložljivih podatkov 

Točka vrelišča/območje 
vrelišča

: 100 °C

Vnetljivost : 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 : 420 °C

Temperatura razpadanja : Ni razpoložljivih podatkov 

pH : 6,1
Koncentracija: 1 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična : 50,8 mPa.s (20 °C)

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 

Topnost
Topnost v vodi : Se meša. 
Topnost v drugih topilih : Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

: Ni razpoložljivih podatkov 

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov
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Gostota : 1,048 g*cm3 (20 °C)

Relativna gostota par/hlapov : Ni razpoložljivih podatkov 

Lastnosti delcev
Velikost delca : Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi : Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Samosegrevajoče snovi : Snov ali zmes ni označena kot samosegrevajoča. 

Hitrost izparevanja : Ni razpoložljivih podatkov 

Površinska napetost : 57,6 mN/m, 1 %, 20,5 °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 
izogniti

: Pri predpisani uporabi ne razpade.

10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba 
izogniti

: Nobena znana.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje : 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
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izpostavljenosti Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi

Akutna strupenost

Proizvod:
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samica): 522 mg/kg 

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: LC50 (Podgana, samci in samice): > 2,07 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

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samica): 56 mg/kg 

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: LC50 (Podgana, samci in samice): 0,06 mg/l 
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana, samec): 632 mg/kg

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 : Kunec
Rezultat : Lahno draženje kože
Opombe : Lahko povzroči začasno srbenje, mravljinčenje, odrevenelost 

ali pekoč občutek na izpostavljenem delu kože (t.i. 
parestezija).
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Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože
Opombe : Lahko povzroči začasno srbenje, mravljinčenje, odrevenelost 

ali pekoč občutek na izpostavljenem delu kože (t.i. 
parestezija).

hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Rezultat : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 

razpokane kože.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste : Kunec
Rezultat : Lahno draženje kože

Resne okvare oči/draženje

Proizvod:
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži oči

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži oči

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste : Kunec
Rezultat : Nevarnost hudih poškodb oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Proizvod:
Vrste : Ljudje
Rezultat : Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

Vrsta preskusa : Buehlerjev test
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti pri laboratorijskih živalih.
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Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Vrsta preskusa : Maksimizacijski test
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti kože.

Vrsta preskusa : Lokalna analiza limfnih vozlov (LLNA)
Vrste : Miš
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti kože.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Rezultat : Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

Mutagenost za zarodne celice

Sestavine:

lambda-cihalotrin (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.

Rakotvornost

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Rakotvornost - Ocena : Teža dokaznega materiala ne podpira klasifikacije kot 

rakotvoren

Strupenost za razmnoževanje

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Strupenost za 
razmnoževanje - Ocena

: Teža dokaznega materiala ne podpira klasifikacije kot 
toksičen za razmnoževanje

STOT - enkratna izpostavljenost

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Ocena : Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, enkratna izpostavljenost.
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STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Ocena : 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.

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

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Strupenost za ribe : LC50 (Leuciscus idus (Jez)): 0,000078 mg/l

Čas izpostavljanja: 96 h

 LC50 (Ictalurus punctatus (pikasti somič)): 0,00016 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in 
druge vodne nevretenčarje

: EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 0,00036 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

 LC50 (Americamysis (Kozica)): 0,000007 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h
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 EC50 (Hyalella azteca (Mehiška bojna postranica)): 0,000002 
mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

Strupenost za alge/vodne 
rastline

: ErC50 (Raphidocelis subcapitata (sladkovodna zelena alga)): 
> 0,31 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

M-faktor (Akutna strupenost 
za vodno okolje)

: 10.000

Strupenost za 
mikroorganizme

: EC50 (aktivno blato): > 100 mg/l 
Čas izpostavljanja: 3 h

Strupenost za ribe (Kronična 
strupenost)

: NOEC: 0,000031 mg/l 
Čas izpostavljanja: 300 d
Vrste: Pimephales promelas (Črnoglavi pisanec)

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

: NOEC: 0,000002 mg/l 
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

NOEC: 0,00022 µg/l 
Čas izpostavljanja: 28 d
Vrste: Americamysis (Kozica)

M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno okolje)

: 10.000

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
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Čas izpostavljanja: 72 h
Opombe: Dana informacija je osnovana na podatkih, dobljenih 
za podobne snovi.

Ekotoksikološka presoja
Kronična strupenost za 
vodno okolje

: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

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:

lambda-cihalotrin (ISO):
Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi : Razpadni razpolovni čas (DT50): 7 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

hydrocarbons, C10-C13, aromatics, <1% naphthalene:
Biorazgradljivost : Rezultat: Zlahka biorazgradljivo.
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1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Biorazgradljivost : Rezultat: hitro razgradljiva

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Bioakumulacija : Opombe: Se bioakumulira

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Bioakumulacija : Opombe: Bioakumulacija je malo verjetna.

12.4 Mobilnost v tleh

Sestavine:

lambda-cihalotrin (ISO):
Porazdelitev med deli okolja : Opombe: nemobilen

Stabilnost v tleh : Disipacijski čas: 56 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

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:

lambda-cihalotrin (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).

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) 
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2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale 
lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

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

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR : OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN)

RID : OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN)
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IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN)

IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR : 9

RID : 9

IMDG : 9

IATA : 9

14.4 Skupina embalaže

ADR
Skupina embalaže : III
Koda (Št.) razvrstitve : M6
Številka nevarnosti : 90
Nalepke : 9
Koda tunelskih omejitev : (-)

RID
Skupina embalaže : III
Koda (Št.) razvrstitve : M6
Številka nevarnosti : 90
Nalepke : 9

IMDG
Skupina embalaže : III
Nalepke : 9
EmS Koda : F-A, S-F

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje 
(tovorno letalo)

: 964 

Navodila o pakiranju (LQ) : Y964 
Skupina embalaže : III
Nalepke : Miscellaneous

IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje 
(potniško letalo)

: 964 

Navodila o pakiranju (LQ) : Y964 
Skupina embalaže : III
Nalepke : Miscellaneous

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR
Nevarnosti za okolje : da

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

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 
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov 
(Priloga XVII)

: Upoštevati je treba pogoje omejitve 
za naslednje vnose:
Številka na seznamu 3

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski 
plašč

: Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih 
onesnaževalih (prenovitev)

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

: Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije 
(Priloga XIV)

: Ni smiselno

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 

OKOLJE
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 
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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
H301 : Strupeno pri zaužitju.
H302 : Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 : Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311 : Strupeno v stiku s kožo.
H315 : Povzroča draženje kože.
H317 : Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 : Povzroča hude poškodbe oči.
H330 : Smrtno pri vdihavanju.
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.

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
Skin Irrit. : Draženje kože
Skin Sens. : Preobčutljivost v stiku s kožo

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 
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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
Skin Sens. 1 H317 Na osnovi podatkov o izdelku ali 

ocene
Aquatic Acute 1 H400 Metoda izračuna
Aquatic Chronic 1 H410 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
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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime : VERTIMEC PRO

Koda proizvoda : A13796I 

Enolični Identifikator Formule 
(UFI)

: 43YJ-54TN-Q00A-2P18

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi : Insekticid

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 
primere

 : 112    KLIC V SILI

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)
Akutna strupenost, Kategorija 4 H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Akutna strupenost, Kategorija 4 H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Specifična strupenost za ciljne organe - 
ponavljajoča izpostavljenost, Kategorija 
2, Živčevje

H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali 
ponavljajoči se izpostavljenosti.

Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno 
okolje, Kategorija 1

H400: Zelo strupeno za vodne organizme.

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za 
vodno okolje, Kategorija 1

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 + H332 Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju.
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.
P264 Po uporabi temeljito umiti kožo.

Odziv: 
P304 + P340 + P312 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na 
svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob 
slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ 
zdravnika.
P314 Ob slabem počutju 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:
abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO)

Dodatno označevanje
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 

uporabo.

EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.

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 Št. CAS

ES-št.
Indeks-št.
Registracijska številka

Razvrstitev Koncentracija 
(% w/w)

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-
tris(1-phenylethyl)phenyl]- -
hydroxy-

99734-09-5 Aquatic Chronic 3; 
H412

>= 1 - < 2,5

abamektin (kombinacija 
avermektina B1a in avermektina 
B1b) (ISO)

71751-41-2

606-143-00-0

Acute Tox. 2; H300
Acute Tox. 1; H330
Acute Tox. 3; H311
Repr. 2; H361d
STOT RE 1; H372
(Živčevje)
Aquatic Acute 1; 
H400
Aquatic Chronic 1; 
H410

M-faktor (Akutna 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000
M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno 
okolje): 10.000

posebne mejne 
koncentracije
STOT RE 1; H372
>= 5 %
STOT RE 2; H373
>= 0.5 - < 5 %

>= 1 - < 2,5

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

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Simptomi : Pomanjkanje koordinacije

Drhtavica
Razširitev zenice

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje : Ta material naj bi okrepil delovanje GABA pri živalih. Verjetno 

se je pametno izogibati zdravilom, ki povečujejo delovanje 
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GABA (barbiturati, benzodiazepini, valprojska kislina), pri 
bolnikih s potencialno toksično izpostavljenostjo mektinom.
Toksičnost je mogoče zmanjšati z zgodnjim odmerjanjem 
kemičnih adsorbentov (npr. aktivnega oglja).
Če toksičnost zaradi izpostavljenosti povzroči hudo bruhanje, 
je treba izmeriti obseg posledičnega neravnovesja med 
tekočino in elektroliti.
Uvesti je treba ustrezno podporno nadomestno zdravljenje s 
parenteralno tekočino skupaj z drugimi zahtevanimi 
podpornimi ukrepi glede na klinične znake, simptome in 
meritve.

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
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 
gašenjem

: Ker proizvod vsebuje gorljive organske komponente, bo ogenj 
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

: Nositi popolno zaščitno obleko in izolirani dihalni aparat. 

Dodatne informacije : 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 : 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 
prostorov in posod

: Niso potrebni posebni pogoji pri shranjevanju/skladiščenju. 
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 Tip vrednosti 

(Oblika 
izpostavljanja)

Parametri nadzora Osnova

abamektin 71751-41-2 TWA 0,02 mg/m3 Syngenta
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(kombinacija 
avermektina B1a in 
avermektina B1b) 
(ISO)

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

uporaba
Načini 
izpostavljenosti

Potencialni učinki na 
zdravje

Vrednost

propane-1,2-diol Delavci Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

168 mg/m3

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni lokalni 
učinki

10 mg/m3

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

30 mg/m3

Delavci Vdihavanje Dolgoročni lokalni 
učinki

10 mg/m3

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

Delavci Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

6,81 mg/m3

Delavci Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

0,966 mg/kg

Potrošniki Vdihavanje Dolgoročni sistemski 
učinki

1,2 mg/m3

Potrošniki Kožno Dolgoročni sistemski 
učinki

0,345 mg/kg

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:
Ime snovi Segment okolja Vrednost
propane-1,2-diol Sladka voda 260 mg/l

Morska voda 26 mg/l
Prekinjena uporaba/izpust 183 mg/l
Naprava za čiščenje odplak 20000 mg/l
Usedlina v morju 57,2 mg/kg
Usedlina v sladki vodi 572 mg/kg
Tla 50 mg/kg

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on Sladka voda 0,00403 mg/l
Morska voda 0,000403 mg/l
Naprava za čiščenje odplak 1,03 mg/l
Usedlina v sladki vodi 0,0499 mg/kg
Usedlina v morju 0,00499 mg/kg
Sladka voda - s prekinitvami 0,0011 mg/l
Morska voda - s prekinitvami 0,000110 mg/l
Tla 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.
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Osebna varovalna oprema
Zaščita za oči/obraz : Ni potrebna posebna varovalna oprema.
Zaščita rok

Material : Nitrilni kavčuk
Čas prodiranja : > 480 min
Debelina rokavice : 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. 

Zaščita kože : 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

Zaščita dihal : 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.

Filter vrste : Tip trdnih delcev (P)
Varnostni ukrepi : 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.
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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.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Fizikalno stanje : tekočina
Barva : bež   naravna bela do svetlo rjava

  
Vonj : sladkast
Mejne vrednosti vonja : Ni razpoložljivih podatkov 

Tališče/območje tališča : Ni razpoložljivih podatkov 

Točka vrelišča/območje 
vrelišča

: Ni razpoložljivih podatkov 

Vnetljivost : 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 : 440 °C

Temperatura razpadanja : Ni razpoložljivih podatkov 

pH : 6,0
Koncentracija: 100 % w/v

Viskoznost
Viskoznost, dinamična : Ni razpoložljivih podatkov 

Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov 

Topnost
Topnost v vodi : Ni razpoložljivih podatkov 
Topnost v drugih topilih : Ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

: Ni razpoložljivih podatkov 

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov

Gostota : 1,05 g*cm3



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

VERTIMEC PRO
Verzija 
3.0

Datum revizije: 
08.11.2021

Številka 
varnostnega lista: 
S1449502432

Ta verzija nadomešča vse predhodne 
verzije.

10 / 21

Relativna gostota par/hlapov : Ni razpoložljivih podatkov 

Lastnosti delcev
Velikost delca : Ni razpoložljivih podatkov

9.2 Drugi podatki
Eksplozivi : Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti : Snov ali zmes ni razvrščena kot oksidativna.

Hitrost izparevanja : Ni razpoložljivih podatkov 

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 
izogniti

: Pri predpisani uporabi ne razpade.

10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba 
izogniti

: Nobena znana.

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje : 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 
izpostavljenosti

: Zaužitje
Vdihavanje
Stik s kožo
Stik z očmi
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Akutna strupenost

Proizvod:
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samica): 309 mg/kg 

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: LC50 (Podgana, samci in samice): > 2,51 mg/l 
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica
Ocena: Komponenta/mešanica je zmerno strupena po 
kratkotrajnem vdihavanju., Snov/mešanica ni strupena pri 
vdihavanju, kot določajo predpisi o nevarnem blagu.

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

Sestavine:

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Akutna oralna strupenost : LD50 Ustno (Podgana): 5.000 mg/kg 

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Akutna oralna strupenost : LD50 (Podgana, samec): 8,7 mg/kg 

Akutna strupenost pri 
vdihavanju

: LC50 (Podgana, samica): > 0,034 mg/l 
Čas izpostavljanja: 4 h
Preskusna atmosfera: prah/meglica

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana, samec): 200 - 300 mg/kg
Ocena: Komponenta/mešanica je strupena po enkratnem 
stiku s kožo.

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 : Kunec
Rezultat : Ne draži kože

Sestavine:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži kože
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1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste : Kunec
Rezultat : Lahno draženje kože

Resne okvare oči/draženje

Proizvod:
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži oči

Sestavine:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Vrste : Kunec
Rezultat : Ne draži oči

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Vrste : Kunec
Rezultat : Nevarnost hudih poškodb oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Proizvod:
Vrsta preskusa : Buehlerjev test
Vrste : Morski Prašiček
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti kože.

Sestavine:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Vrsta preskusa : Lokalna analiza limfnih vozlov (LLNA)
Vrste : Miš
Rezultat : Ne povzroča preobčutljivosti kože.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Rezultat : Možnost ali dokaz preobčutljivosti kože pri ljudeh

Mutagenost za zarodne celice

Sestavine:

poly(oxy-1,2-ethanediyl), -[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl]- -hydroxy-:
Mutagenost za zarodne 
celice- Ocena

: Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov
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abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (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.

Rakotvornost

Sestavine:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Rakotvornost - Ocena : Ni dokazov o rakotvornosti v študijah na živalih.

Strupenost za razmnoževanje

Sestavine:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Strupenost za 
razmnoževanje - Ocena

: Nekaj dokazov o škodljivih učinkih na razvoj na podlagi 
poskusov na živalih.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Sestavine:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Ciljni organi : Živčevje
Ocena : Snov ali zmes je označena kot v organe specifično usmerjen 

toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1.

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)): 0,31 mg/l
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Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in 
druge vodne nevretenčarje

: EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 0,0073 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

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

: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Strupenost za ribe : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Šarenka)): 0,0027 mg/l

Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in 
druge vodne nevretenčarje

: EC50 (Daphnia pulex (Vodna bolha)): 0,00012 mg/l
Čas izpostavljanja: 48 h

 EC50 (Americamysis (Kozica)): 0,000022 mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

Strupenost za alge/vodne 
rastline

: ErC50 (Navicula pelliculosa (Sladkovodna diatomeja)): > 1 
mg/l
Čas izpostavljanja: 96 h

 EC10 (Navicula pelliculosa (Sladkovodna diatomeja)): 0,71 
mg/l
Končna točka: Stopnja rasti
Čas izpostavljanja: 96 h

M-faktor (Akutna strupenost 
za vodno okolje)

: 10.000

Strupenost za 
mikroorganizme

: EC50 (aktivno blato): > 100 mg/l 
Čas izpostavljanja: 3 h

Strupenost za ribe (Kronična 
strupenost)

: NOEC: 0,00052 mg/l 
Čas izpostavljanja: 72 d
Vrste: Oncorhynchus mykiss (Šarenka)

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

: EC10: 0,0032 µg/l 
Čas izpostavljanja: 21 d
Vrste: Daphnia magna (Vodna bolha)

NOEC: 0,0022 µg/l 
Čas izpostavljanja: 28 d
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Vrste: Americamysis (Kozica)

M-faktor (Kronična 
strupenost za vodno okolje)

: 10.000

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:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Biorazgradljivost : Rezultat: Ni zlahka biorazgradljivo.

Stabilnost v vodi : Razpadni razpolovni čas: 1,7 d
Opombe: Proizvod ni trajen.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Biorazgradljivost : Rezultat: hitro razgradljiva
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12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Sestavine:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Bioakumulacija : Opombe: Se ne bioakumulira.

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

: log Pow: 4,4

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on:
Bioakumulacija : Opombe: Bioakumulacija je malo verjetna.

12.4 Mobilnost v tleh

Sestavine:

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (ISO):
Porazdelitev med deli okolja : Opombe: Rahlo mobilen v tleh

Stabilnost v tleh : Disipacijski čas: 12 - 52 d
Disipacija v odstotkih: 50 % (DT50)
Opombe: Proizvod ni trajen.

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:

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).

abamektin (kombinacija avermektina B1a in avermektina B1b) (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).
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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

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR : OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(ABAMECTIN)

RID : OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N.
(ABAMECTIN)
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IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S.
(ABAMECTIN)

IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(ABAMECTIN)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR : 9

RID : 9

IMDG : 9

IATA : 9

14.4 Skupina embalaže

ADR
Skupina embalaže : III
Koda (Št.) razvrstitve : M6
Številka nevarnosti : 90
Nalepke : 9
Koda tunelskih omejitev : (-)

RID
Skupina embalaže : III
Koda (Št.) razvrstitve : M6
Številka nevarnosti : 90
Nalepke : 9

IMDG
Skupina embalaže : III
Nalepke : 9
EmS Koda : F-A, S-F

IATA (Tovor)
Navodila za pakiranje 
(tovorno letalo)

: 964 

Navodila o pakiranju (LQ) : Y964 
Skupina embalaže : III
Nalepke : Miscellaneous

IATA (Potnik)
Navodila za pakiranje 
(potniško letalo)

: 964 

Navodila o pakiranju (LQ) : Y964 
Skupina embalaže : III
Nalepke : Miscellaneous

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR
Nevarnosti za okolje : da

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

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 
uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov 
(Priloga XVII)

: Upoštevati je treba pogoje omejitve 
za naslednje vnose:
Številka na seznamu 3
n-heksan
metanol (Številka na seznamu 69)

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost, za avtorizacijo ( 59. člen).

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski 
plašč

: Ni smiselno

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih 
onesnaževalih (prenovitev)

: Ni smiselno

Uredba (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

: Ni smiselno

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije 
(Priloga XIV)

: Ni smiselno

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 

OKOLJE
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
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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
H300 : Smrtno pri zaužitju.
H302 : Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H311 : Strupeno v stiku s kožo.
H315 : Povzroča draženje kože.
H317 : Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 : Povzroča hude poškodbe oči.
H330 : Smrtno pri vdihavanju.
H361d : Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
H372 : Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti.
H400 : Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 : 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
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 - 
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 - 
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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
Acute Tox. 4 H332 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 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



 

    1 od 13 
Ime proizvoda VOLIAM® Datum priprave: 12/2021 

    
Varnostni list v skladu s Uredbo EU št. 1907/2006  Datum spremembe: 

 

FMC International Switzerland 

Sàrl 
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VARNOSTNI LIST 

 

VOLIAM® 

 

 
 

 

 ODDELEK 1:  Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 

  1.1. Identifikator izdelka ....................  

 

 

Sinonimi…………………………. 

VOLIAM® 
 

Chlorantraniliprole 200 g/L SC 
B12498745 
DPX-E2Y45 20SC 
 
 

  1.2. Pomembne identificirane uporabe 

snovi ali zmesi in odsvetovane 

uporabe .........................................  

 

 

Insekticid 

 

  1.3. Podrobnosti o dobavitelju 

varnostnega lista........................... 

 

FMC International Switzerland SArl  

Chemin de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, 

Švica 

 

  1.4. Telefonska številka za nujne 

primere .........................................  

 

 

 

 

Telefon za klic v sili: 112. Slovenija 

00 32 14 58 45 45 (vse države) 

 

+1 703 / 741 5970 (CHEMTREC - Collect)  

 

 

ODDIEL 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI 

 

  2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Uredba 

(ES) št. 1272/2008 .........................  
 

Akutna strupenost za vodno okolje, Kat 1 (H400) 
  Kronična strupenost za vodno okolje, Kat 1 (H410) 

 
   

 WHO razvrstitev .......................... Razred U (akutna nevarnost ni verjetna pri normalni uporabi) 

 Nevarnosti za zdravje 

................................         

Resne nevarnosti za zdravje niso pričakovane. Vendar je treba z 

izdelkom vedno ravnati previdno kot pri ravnanju s kemikalijami. 

 Nevarnosti za okolje ................... 

 

Izdelek je zelo strupen za vodne organizme. 

  2.2. Elementi etikete  

 Uredba ES 1272/2008  
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FMC International Switzerland 

Sàrl 
Chemin de Blandonnet 8 
CH-1214 Vernier 
Switzerland 
 

  (GHS09) 

 

   

      

  Pozor! 

 

 H410  .............................................  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki 

 

 

 P280………………………………. 

P391………………………………. 

 

P501  ..............................................  

 

EUH401…………………………... 

 

EUH208………………………….. 

SP 1………………………………. 

 

 

 

SPe3………………………………. 

 

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko. 

Prestreči razlito tekočino. 

 

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 

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

navodili za uporabo. 

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv. 

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. 

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju breskev, 

nektarin in sliv upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine 

od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je 

treba pri tretiranju jablan in hrušk upoštevati netretiran varnostni pas 

15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite 

vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte upoštevati netretiran 

varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m 

tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Pri tretiranju ostalih gojenih 

rastlin je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine 

od meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. 

reda. 

 

  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 

 

  3.1. Snovi  .............................................  Ni smiselno 

   

  3.2.  Zmesi   

   

Ime kemikalije ES-št Št. CAS Utežni 
odstotek 

Razvrstitev v skladu z Uredbo 
(ES) št 1272/2008 [CLP] 

clorantratriniliprole None 500008-45-7 18,4% Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
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FMC International Switzerland 

Sàrl 
Chemin de Blandonnet 8 
CH-1214 Vernier 
Switzerland 
 

 

 

 

 

Izdelki navedeni zgoraj so skladni z uredbo REACH. Registracijske številke ni treba navesti, ker je snov 

izvzeta iz uredbe REACH oziroma še ni registrirana v skladu z njo, ali pa je registrirana na podlagi drugega 

predpisanega postopka (uporaba biocidov, izdelki za zaščito rastlin), itd. 

 

Druge snovi  Koncentracija  

(% w/w)  

CAS št.  EC št.  

(EINECS št.)  

Klasifikacija  

 

Propan-1,2-diol  

Reg. No. 01-

2119456809-23  

 

7  

 

57-55-6  

 

200-338-0  

 

n.a.  

 

1,2-Benzizotiazol-

3(2H)-on  

 

Max. 0,02  

 

2634-33-5  

 

220-120-9   

  

 Acute Tox. 4 (H302)  

Skin Irrit. 2 (H315)  

                                                                                                                                          Eye Dam. 1 (H318)  

                                                                                                                                       Skin Sens. 1A (H317)  

                                                                                                                                    Aquatic Acute 1 (H400)  

 
 

 

   

 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

 

  4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni ukrepi............................... 

 

 
Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega območja na 

svež zrak oziroma dobro zračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom 

oziroma vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije in takoj 

poišče zdravniško pomoč. Če je možno, se zdravniku predloži 

originalno embalažo in/ali navodila za uporabo.  

 

 Pri vdihavanju ................................  Ravnati se je treba po splošnih ukrepih. 

Ob izpostavljenosti se posvetujte z zdravnikom. 

 Stik s kožo .....................................  Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo pa se temeljito 

umije z vodo in milom. V primeru draženja se je treba posvetovati z 

zdravnikom. 

   

 Stik z očmi .....................................  S palcem in kazalcem se razpre očesni veki ter oko temeljito spere s 

čisto mlačno vodo. Če draženje ne mine, se je treba posvetovati z 

zdravnikom ali okulistom 

 Pri zaužitju .....................................  Usta se temeljito spere z vodo. Prizadeti naj popije do 2 dl vode. 

Takoj se pokliče zdravnika. Bruhanja se ne izziva. Nezavestnemu se 

ne sme dati ničesar piti, niti se mu ne sme izzivati bruhanja.  

   

  4.2. Najpomembnejši simptomi in 

učinki, akutni in zapozneli ..........  

 

Niso znani primeri zastrupitve pri človeku, prav tako niso znani 

simptomi zastrupitve pri opravljanju poskusov. 
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Sàrl 
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Switzerland 
 

  4.3. Navedba kakršnekoli takojšnje 

medicinske oskrbe in posebnega 

zdravljenja 

 

 

Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne 

izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. 

Živalsko oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center 

za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. O 

specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za 

zastrupitve. 

   

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

 

  5.1. Sredstva za gašenje ......................  Razpršena voda, Pena, Suha kemikalija, Ogljikov dioksid (CO2) 

   

  5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo 

ali zmesjo 

Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja. Ogljikov dioksid 

(CO2), Dušikovi oksidi (NOx) 

  5.3. Nasvet za gasilce ...........................  

Dodatne informacije....................... 

Nosite neodvisen (avtonomen) dihalni aparat in varovalna oblačila. 

Poskrbite, da voda, ki ste jo uporabili za gašenje požara, ne 

kontaminira površinske vode ali podzemnih voda. Ločeno zbirajte 

kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne smete je 

odvajati v kanalizacijo. Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za 

gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami. 

Pri majhnih požarih: Če je področje močno izpostavljeno požaru in če 

okoliščine dopuščajo, pustite, da ogenj sam dogori, ker bi voda lahko 

povečala kontaminacijo področja.  

Hladite vsebnike/cisterne(rezervoarje) z razpršeno vodo. 

 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 

 

  6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna 

oprema in postopki v sili 

 

 

  Nadzorovati dostop do območja. Prezračiti območje razlitja. Preprečiti 

statično naelektrenje. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. 

Uporabljajte osebno varovalno opremo. Informirajte se o varnostnih 

ukrepih, naštetih v poglavjih 7 in 8. 

   

   

  6.2. Okoljevarstveni ukrepi Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. S 

primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Ne izpirajte v 

površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material 

kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne 

skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Če je polito 

mesto porozno, je treba kontaminirani material zbrati za naknadno 

obdelavo ali odvoz na odpad. Če proizvod kontaminira reke in jezera 

ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti. 

  6.3. Metode in materiali za zadrževanje 

in čiščenje 

Čistilne metode - majhen izpust/razliv: Absorbirajte z inertnim 

vpojnim materialom. Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v 

primernem vsebniku za odlaganje. 

Čistilne metode -obsežen izpust/razliv: Zajeziti razlitje, vpiti z 

negorljivim vpojnim materialom (npr. pesek, zemlja, diatomejska prst, 

vermikulit) in prenesti v posodo za odlaganje v skladu z lokalnimi / 
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nacionalnimi predpisi (glej 13. poglavje). Velika razlitja je treba 

odstraniti mehanično (s črpanjem). Izteklo tekočino zberite v 

zabojnike (kovinske ali plastične), ki se lahko hermetično 

zaprejo. Zajeti onesnaženo vpojno sredstvo in zajezitveni material ter 

odstraniti. 

 

Nikoli ne vračajte razlitega materiala v originalnih vsebnikih za 

ponovno uporabo. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. 

 

 

Drugi podatki................................. 

 

 

  6.4. Sklicevanje na druge oddelke .....  Za osebno zaščito glejte poglavje 8., Za navodila za odstranjevanje 

glej 13. poglavje. 

 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

 

  7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Navodilo za varno rokovanje       

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za varstvo pred požarom in 

eksplozijo         

 

Uporabljati samo v skladu z našimi priporočili. Uporabljajte samo 

čisto opremo. Ne vdihavajte hlapov (par) ali razpršene meglice. 

Poskrbite za zadostno prezračevanje. Nosite osebno varovalno 

opremo. Za osebno zaščito glejte poglavje 8. Pripravite delovne 

raztopine, kot je navedeno na nalepki(ah) in/ali navodilih za 

uporabnika. Delovno raztopino porabite čimprej - Ne shranjujete. 

Preprečite prekoračitev dane mejne poklicne izpostavljenosti (glejte 

poglavje 8). 

Hranite ločeno od vročine in virov vžiga. Ukrenite vse potrebno za 

preprečitev statičnega naelektrenja (ki bi lahko povzročilo vžig 

organskih hlapov). Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim 

naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. 

Preprečite tvorbo prahu v zaprtih prostorih. 

Produkt ni vnetljiv. 

   

  7.2. Pogoji za varno skladiščenje, 

vključno z nezdružljivostjo 

Zahteve glede skladiščnih 

področij in vsebnikov 

 

Shranjujte/skladiščite na mestu, ki je dostopno samo pooblaščenim 

osebam. 

Hranite/skladiščite v originalnem vsebniku. Hranite v vsebnikih 

opremljenih s pravilnimi nalepkami. Hranite vsebnike 

tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem 

mestu. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in 

krmil. 

Ni posebnih omejitev pri skladiščenju z drugimi proizvodi. 

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja. 

   

  7.3.  Posebne končne uporabe .............  Fitofarmacevtska sredstva so predmet Uredbe (ES) št. 1107/2009. 

 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

 

  8.1.  8.1. Parametri nadzora Če je pododelek prazen, potem nobena vrednost ni možna. 
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  8.2. Nadzor izpostavljenosti ...............  

Tehnični ukrepi.............................. 

 

 

Higienski ukrepi............................. 

 

 

 

 

 

 

 

Varnostni ukrepi................................ 

 

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. 

Uporabiti zadostno prezračevanje, da se izpostavljenost zaposlenih 

ohrani znotraj priporočenih mejnih vrednosti. 

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. 

Redno čiščenje opreme, delovnega okolja in oblačil. Kontaminirana 

obleka ne bi smela biti dovoljena zunaj delovnega okolja. Delovna 

oblačila hranite ločeno. Umijte si roke in obraz pred odmori in takoj 

po rokovanju s proizvodom. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 

Za okoljsko varstvo odstranite in operite vso kontaminirano varovalno 

opremo pred ponovno uporabo. Izpiralno vodo odstranite v skladu z 

lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 

Celotno osebno zaščitno opremo je treba preveriti pred uporabo, da se 

prepričamo, če je skladna s kemikalijami, s katerimi imamo opravka. 

Tip zaščitne opreme mora biti izbran v skladu s koncentracijo in 

količino nevarne snovi na določenem delovnem mestu. Pred uporabo 

je treba vizualno pregledati kemično zaščitno obleko InspectAll. V 

primeru kemične ali fizične poškodbe ali v primeru okužbe obleko in 

rokavice zamenjati. Na območju se med nanašanjem lahko nahajajo le 

ustrezno zaščitene osebe, ki ravnajo z materialom. 

   

 

 

Zaščita dihal Proizvodnja in obdelava: Polmaska s filtrom hlapov A1 (EN 141) 

Mešalci in nakladači morajo nositi: Polmaska s filtrom hlapov A1 (EN 

141) Škropivo - za zunanjo uporabo: Traktor / škropilnik s pokrovom: 

Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal. Traktor 

/ škropilnik brez strehe: Polovična maska s filtrom za delce P1 

(Evropska Norma EN 143). 

Nahrbtni / naramni škropilnik: Polovična maska s filtrom za delce P1 

(Evropska Norma EN 143). 

Mehansko avtomatizirano razprševanje v zaprtih tunelih: Normalno ni 

potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal. 

    

    

 

 

Zaščita rok ................  Material: Nitrilni kavčuk 

Debelina rokavice: 0,3 mm 

Dolžina rokavic: Standardni tip rokavice. 

Indeks zaščite:: 6. Razred 

Čas nošnje: > 480 Min. 

Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami Direktive 

EU 89/686/EGS in standardom EN 374, ki izhaja iz nje. 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. 

Primernost za posebno delovno mesto je treba obravnavati s 

proizvajalci zaščitnih rokavic. Čas prodora je med drugim 

odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga je zato treba 

izmeriti za vsak primer posebej. Točen čas prodora lahko dobite od 

proizvajalca zaščitnih rokavic in tega se je treba držati. Pred uporabo 

je rokavice treba pregledati. Če se pojavijo kakršni koli znaki razkroja 

rokavic ali prodora kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in 
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jih zamenjati z novimi. Zaščitne rokavice, krajše od 35 cm, je treba 

nositi pod pripadajočim rokavom. Preden jih snamete, očistite 

rokavice z milom in vodo. 

 

 

Varovanje oči ...........  Zaščitna očala s stranskimi ščitniki, ki so v skladu z EN166 

    

 

 

Zaščita kože in telesa Proizvodnja in obdelava: Popolna varovalna obleka, tip 6 (EN 13034) 

Mešalci in nakladači morajo nositi: Popolna varovalna obleka, tip 6 

(EN 13034). Gumijasti škornji iz nitrila (EN 13832-3 / EN ISO 

20345). Škropivo - za zunanjo uporabo: Traktor / škropilnik s 

pokrovom: Običajno ni potrebna osebna zaščitna oprema. 

Traktor / škropilnik brez strehe: Popolna varovalna obleka, tip 4 (EN 

14605) Gumijasti škornji iz nitrila (EN 13832-3 / EN ISO 20345). 

Nahrbtni / naramni škropilnik: Popolna varovalna obleka, tip 4 (EN 

14605). Gumijasti škornji iz nitrila (EN 13832-3 / EN ISO 20345). 

Mehansko avtomatizirano razprševanje v zaprtih tunelih: Običajno ni 

potrebna osebna zaščitna oprema. 

Da bi optimizirali ergonomičnost vašega dela, je pri nošenju določenih 

kosov spodnjega perila priporočljiva uporaba bombaža. O tem se 

posvetujte z dobaviteljem. Oblačilni materiali, ki so odporni na vodne 

hlape in na zrak, povečajo udobje pri nošenju. Materiali morajo biti 

trpežni, zato da ohranjajo celost in mejno zmogljivost njihove 

uporabe. Odpornost blaga na prepuščanje mora biti preskušena 

neodvisno od « vrste » priporočene zaščite, da bi zagotovili ustrezno 

raven učinkovitosti materiala, primernega za zadevne 

dejavnike in vrste izpostavljenosti. 

Ko je v izjemnih okoliščinah potreben dostop do tretirane površine 

pred koncem delovne karence, nositi zaščitno obleko tipa 6 (EN 

13034), gumijaste rokavice iz nitrila razreda 3 (EN 374) in gumijaste 

škornje iz nitrila (EN 13832-3 / EN ISO 20345). 

 

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

 

  9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in 

kemijskih lastnostih 

 

   Oblika  ...........................................  koncentrirana supsenzija  
 

 Barva  .............................................  bela 

 Vonj  ..............................................  

Mejne vrednosti vonja ................... 

Zmrzišče ........................................ 

 

Po alkoholu 

Ni določena 

-6 °C 

 Točka vrelišča/območje vrelišča..... 

Plamenišče...................................... 

Toplotni razpad/razgradnja............. 

Temperatura samovžiga.................. 

Ni na voljo za to mešanico. 

> 100 °C Plamenišče se ne pojavlja pred vreliščem 

Ni na voljo za to mešanico 

Vrsta preskusa :Temperatura samovžiga >650 °C, ni samovnetljivo 

 Eksplozivne lastnosti...................... Ne-eksplozivno 
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 Spodnja meja eksplozivnosti/spodnja 

omejitev vnetljivosti......................... 

Zgornja meja eksplozivnosti/zgornja 

omejitev vnetljivosti......................... 

Parni tlak........................................... 

 

Ni na voljo za to mešanico 

 

Ni na voljo za to mešanico 

Ni na voljo za to mešanico 

 Relativna gostota.............................. 1,094 

 Porazdelitveni koeficient: n-

oktanol/voda..................................... 

 

Ni smiselno 

 Topnost v drugih topilih................... 

Viskoznost, dinamična..................... 

lahno topno 

Ni na voljo za to mešanico 

 Viskoznost, kinematična.................. 

Relativna gostota par/hlapov........... 

Ni smiselno 

Ni na voljo za to mešanico 

 Mokri sejalni test............................. 0% ostanka na situ 75μm 

   

  9.2. Drugi podatki ...............................  Drugih podatkov ni treba posebej omenjati. 

 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

 

10.1. Reaktivnost  ..................................  Ni omembe vrednega tveganja. 

 

10.2. Kemijska stabilnost .....................  Izdelek je kemijsko stabilen v priporočenih pogojih skladiščenja, 

uporabe in temperature. 

   

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane. Polimerizacija ne 

nastopi. Stabilno pri normalnih temperaturah in pogojih skladiščenja. 

Polimerizacija ne nastopi. Stabilno pri normalnih temperaturah in 

pogojih skladiščenja. 

 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti... Preprečite toplotni razpad, ne pregrevajte. Zaščititi pred zmrzaljo.  

 

10.5. Nezdružljivi materiali ..................  Nobenih materialov ni treba posebej omenjati. 

 

10.6. Nevarni produkti razgradnje........ Nobenih materialov ni treba posebej omenjati. 

 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

(ES) č. 1272/2008 

 

 

   

 Akutna oralna strupenost ................  

 

 

 

 

Akutna strupenost pri vdihavanju.... 

 

 

 

Akutno dermalno strupenost.............. 

 

 

LD50 / Podgana : > 5 000 mg/kg 

Metoda: OECD Testna smernica 425 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

LC50 / 4 h Podgana : > 2 mg/l 

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 403 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

LD50 / Podgana : > 5 000 mg/kg 

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 402 
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Draženje kože...................................... 

 

 

 

 

 

 

Draženje oči......................................... 

 

 

 

 

 

Preobčutljivost..................................... 

 

 

 

 

 

 

Strupenost pri ponovljenih odmerkih... 

 

 

 

 

 

Ocena mutagenosti............................... 

 

 

 

 

 

Ocena rakotvornosti............................. 

 

 

 

Ocena toksičnosti za reprodukcijo....... 

 

 

 

Ocena teratogenosti.............................. 

 

 

 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

Kunec 

Rezultat: Ne draži kože 

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 404 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

Kunec 

Rezultat: Ne draži oči 

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 405 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

Miš Lokalni preskus bezgavk 

Rezultat: Pri preizkusih na živalih ni povzročil preobčutljivosti ob 

stiku s koľo. 

Metoda: OECD Testna smernica 429 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

Chlorantraniliprole Oralno številne vrste 

Toksikološko pomembni učinki niso bili najdeni. 

Kožno Podgana 

Toksikološko pomembni učinki niso bili najdeni. 

Chlorantraniliprole 

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih mutagenih učinkov. Testi na 

bakterijske ali sesalske celične kulture niso pokazali mutagenih 

učinkov. 

Chlorantraniliprole 

Testiranje na živalih ni pokazalo nobenih kancerogenih učinkov. Ni 

razvrščeno kot rakotvorno pri ljudeh. 

Chlorantraniliprole 

Ni toksičnosti pri razmnoževanju Preskusi na živalih niso pokazali 

strupenosti za razmnoževanje. 

Chlorantraniliprole 

Preskusi na živalih niso pokazali strupenosti za razvoj 

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 

 

12.1. Strupenost 

Strupenost za rybe...................... 

 

 

statičen test / LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Šarenka): > 9,9 

mg/l 
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Toksično za vodne rastline.......... 

 

 

 

Toksično za vodne nevretenčarje 

 

 

Strupenost za talne organizme..... 

 

 

Strupenost za druge organizme.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronična strupenost za ribe....... 

 

 

Kronična strupenost za vodne 

nevretenčarje............................... 

 

Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 203 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

 

EC50 / 120 h / Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga): > 120 

mg/l 

Metoda: OECD Testna smernica 201 

(Podatki o samem izdelku) Vir informacij: interno poročilo o študiji. 

statičen test / EC50 / 48 h / Daphnia (Vodna bolha): 0,035 mg/l 

Metoda: OECD Testna smernica 202 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

LC50 / 14 d / Eisenia fetida (deževniki): > 1 000 mg/kg 

Metoda: OECD Testna smernica 207 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

LD50 / Colinus virginianus (Prepelica): > 2 000 mg/kg 

Metoda: US EPA Testna smernica OPPTS 850.2100 

Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem izdelku) 

LD50 / 48 h / Apis mellifera (čebele): > 541 μg/bee 

Metoda: OECD Testna smernica 213 

Oralno Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem 

izdelku) 

LD50 / 48 h / Apis mellifera (čebele): > 541 μg/bee 

Metoda: OECD Testna smernica 214 

Stik Vir informacij: interno poročilo o študiji. (Podatki o samem 

izdelku) 

Chlorantraniliprole 

NOEC / 28 d / Oncorhynchus mykiss (Šarenka): 0,110 mg/l 

 

Chlorantraniliprole 

NOEC / 21 d / Daphnia magna (Vodna bolha): 0,00447 mg/l 

12.2. Obstojnost in razgradljivost .......  Biorazgradljivost 

Ni zlahka biorazgradljivo. Ocena temelji na podatkih, pridobljenih v 

zvezi z učinkovino.  

 

   

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih  Bioakumulacija 

Se ne bioakumulira. Ocena temelji na podatkih, pridobljenih v zvezi z 

učinkovino. 

 

   

12.4. Mobilnost v tleh ...........................  Proizvod predvidoma ni mobilen v prsti.. 

 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB ......  Ocena PBT in vPvB 

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).. 

 

12.6. Drugi škodljivi učinki Drugih ekoloških vplivov ni treba posebej omenjati. Za dodatna 

navodila glede uporabe v zvezi z okoljskimi varnostnimi ukrepi glejte 

etiketo proizvoda.. 
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ODDELEK 13: Odstranjevanje 

 

13.1. Metode ravnanja z odpadki ........  

 

 

 

 

Kontaminirana embalaža/ 

Pakiranje.......................................... 

 

V skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Morate ga sežigati 

v primerni sežigalni napravi, za katero so dovoljenje izdale pristojne 

upravne skupnosti. Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali jarkov 

s kemikalijo ali rabljenim vsebnikom. 

 

 

Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. 

 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

 

 Klasifikácia ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO 
 

14.1. Številka ZN: ..................................  3082 

 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (Chlorantraniliprole) 

   

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 9 

 

14.4. Embalaža iz skupine: III 

 

14.5. Nevarnosti za okolje: 

 

Za nadaljnje informacije glej razdelek 12. 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za 

uporabnika: 

 

 

ni razpoložljivih podatkov 

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s 

Prilogo II k MARPOL 73/78 in 

Kodeksom IBC 

 

Ni smiselno. 

 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 

 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, 

varnosti in okolju, specifični za snov 

ali zmes 

 

 

Zmes je razvrščena kot nevarna v skladu z direktivo 1999/45/ES. 

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu 

mladoletnih oseb. Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu 

delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi. 

Upoštevajte dir. 92/85/EGS za varnost in zdravje pri delu 

nosečnic. Upoštevajte direktivo 96/82/ES o nadzoru glavnih 

nezgodnih nevarnosti v zvezi z nevarnimi snovmi. Upoštevajte 

direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih 

vrednosti za poklicno izpostavljanje 

 

15.2. Ocena kemijske varnosti Za ta/te proizvod(e) ni potrebna ocena kemijske varnosti 

Zmes je evalvirana v okviru določb Uredbe (ES) št. 1107/2009. 

Za informacije o oceni izpostavljenosti si oglejte oznako. 
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ODDELEK 16: Drugi podatki 

 

 

 Celotno besedilo H-stavkov iz 

poglavja 3. 

 

Drugi podatki                        

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

 

za strokovno rabo 

 

                   ADR  Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega 
blaga po cesti  

                  ATE  Ocena akutne strupenosti  
                  Št. CAS  Številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov  
                  CLP  Razvrstitev, označevanje in pakiranje  
                  EbC50  Koncentracija, pri kateri je zabeleženo 50 % zmanjšanje 

biomase  
                  EC50  Srednja koncentracija z učinkom  
                  EN  Evropski standard  
                  EPA  Agencija za varstvo okolja  
                  ErC50  Koncentracija, pri kateri je zabeležena 50 % manjša hitrost 

rasti  
                  EyC50  Koncentracija, pri kateri je zabeležen 50 % zmanjšan 

pridelek  
                  IATA_C  Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (tovor)  
                  Kodeksom IBC  Mednarodni prevoz kemikalij v rinfuzi  
                  ICAO  Mednarodna organizacija civilnega letalstva  
                  ISO  Mednarodna organizacija za standardizacijo  
                  IMDG  Mednarodni prevoz nevarnih snovi po morju  
                  LC50  Srednja smrtna koncentracija  
                  LD50  Srednji smrtni odmerek  
                  LOEC  Najnižja koncentracija z opaznim učinkom  
                  LOEL  Najnižja raven opaznega učinka  
                  MARPOL 
  

Mednarodna konvencija za preprečevanje onesnaženja 
morja s strani ladij  

                    n.o.s.                 Ni drugače določeno  
                    NOAEC                 Brez količine koncentracije, ki povzroča            

               stranske učinke  
                    NOAEL                 Raven brez opaznega škodljivega                  

               učinka  
                    NOEL                 Ni zaznan nivo z učinkom  
                    OECD                 Organizacija za gospodarsko               

               sodelovanje in razvoj  
                    OPPTS                 Urad za kemično varnost in               

               preprečevanje onesnaževanja  
                    STEL                 Meja kratkotrajne izpostavljenosti                
                    TWA  
                    vPvB 
 

               Časovno tehtano povprečje (TWA):  
               zelo obstojne in zelo bioakumulativne   

   

 Dodatne informacije  
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                    Pred uporabo preberite FMC varnostne informacije., Upoštevajte navodila za uporabo na nalepki/etiketi. 

  

® Registrirana blagovna znamka od FMC Corporation.  

 Vypracova FMC Agricultural Solutions A/S / GHB 
 

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan 

njegove 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 specifikacija jamstev in 

kakovosti. Zgornje informacije se nanašajo samo na določen(e) material(e), ki je(so) tukaj določen(i), in ne veljajo za tak(e) 

material(e), ki se uporabljajo skupaj s katerim koli drugim materialom ali v katerem koli drugem postopku ali če je material 

spremenjen ali predelan, razen če ni drugače določeno v besedilu. 
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