Figaro 360
Bezpečnostní list
dle směrnice (EU) 2015/830
Datum vydání: 20.3.2017

Datum revize:

Nahrazuje:

Verze: 1.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.

Identifikátor výrobku

Forma výrobku

: Směs

Obchodní název

: Figaro 360

Kód výrobku

: neuveden

Typ výrobku

: SL (rozpustný koncentrát)

1.2.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1.

Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití

: Profesionální použití

Použití látky nebo směsi

: Herbicid

1.2.2.

Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
1.3.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Belchim Crop Protection Slovakia, s.r.o.
Černicová 6
831 03 Bratislava - Slovensko
T +421 (0)35 321 4409 - F +421 (0)35 321 4410
info-cz@belchim.com – pavel.hasman@belchim.com - www.belchim.cz
1.4.
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace

: +32(0)14584545
24 hod/7 dní

Země

Organizace/společnost

Adresa

Česká republika

Toxikologické informační
středisko

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro
naléhavé situace
+420 224 919 293
+420 224 915 402

Poznámka

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF
UK

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)
Není klasifikován jako nebezpečný
2.2.

Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)

: Nejsou požadovány

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

: Nejsou požadovány

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
P305+350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
: EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.

EUH-věty

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Další věty

2.3.

: SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti
povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Další nebezpečnost

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1.

Látky

Nepoužije se
3.2.

Směsi

Název

Identifikátor výrobku

%

Klasifikace podle nařízení
(ES) č.1272/2008 (CLP)

Izopropylaminové soli glyfosátu

(Číslo CAS) 38641-94-0
(Číslo ES) 254-056-8
(Indexové číslo) 015-184-00-8 /- /
REACH Reg. č. /C&L ID č. 02-2119693876-150000

30-60

Aquatic Chronic 2; H411

Plné znění H-vět viz Oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.

Popis první pomoci

První pomoc – všeobecné pokyny

: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání arosolu

: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže

: Odložte kontaminovaný/ nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou
vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí

: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba
je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití

: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

4.2.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/poškození při kontaktu s kůží
Symptomy/poškození při kontaktu s očima
Symptomy/poškození při požití
4.3.

: Neočekává se žádný významný nepříznivý vliv, pokud se dodržují doporučené pokyny pro
použití.
: Neočekává se žádný významný nepříznivý vliv, pokud se dodržují doporučené pokyny pro
použití.
: Neočekává se žádný významný nepříznivý vliv, pokud se dodržují doporučené pokyny pro
použití.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Při náhodném požití, endotracheální intubace a výplach žaludku by měl být proveden co nejdříve. Léčba atropinem a oximy není
indikována.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.

Hasiva

Vhodné hasicí prostředky
5.2.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru vznikají nebezpečné
rozkladné produkty
5.3.

: Vodní mlha. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý.
: Možné uvolňování toxických výparů. Oxid uhelnatý (CO), oxidy fosforu (PxOy), oxidy dusíku
(NOx).

Pokyny pro hasiče

Ochrana při hašení požáru

: Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Nezávislý izolační dýchací přístroj. Ochrana
celého těla.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Plány pro případ nouze
6.1.2.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné prostředky
20.3.2017

: Prostory, kde se výrobek rozlil, vyvětrejte. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
Vyvarujte se zasažení pokožky a očí.

: Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování
expozice / osobní ochranné prostředky“.
CZ (čeština)
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6.2.

Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
6.3.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro uchovávání

: Uniklý produkt seberte.

Způsoby čištění

: Rozlitou tekutinu nechte vstřebat do absorbujícího materiálu. Unikne-li výrobek do odpadních
vod nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o tom příslušné úřady.

Další informace

: Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

6.4.

Odkaz na jiné oddíly

Další informace viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.

Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení

: Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
Používejte osobní ochranné pomůcky. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
Vyvarujte se zasažení pokožky a očí.

Hygienická opatření

: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Kontaminovaný pracovní oděv
neodnášejte z pracoviště. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po
manipulaci s výrobkem si vždy umyjte ruce.

7.2.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovací podmínky

: Skladujte uzamčených skladech v neporušených obalech. Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte při teplotě +5 °C až +30 °C. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým
slunečním zářením.
Materiály slučitelné pro skladování: nerezová ocel, skleněná výplň, plast, laminát.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Při delším skladování při nižší než minimálně doporučené teplotě se může vyskytnout částečná
krystalizace.
V případě zmrznutí umístěte v teplé místnosti a často protřepávejte, aby se přípravek změnil
v roztok.

Nekompatibilní látky

: Silné zásady. Silné kyseliny. Oxidační činidlo.

Doba skladování

: 2 roky

7.3.

Specifické konečné / specifická konečná použití

Herbicid.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1.

Kontrolní parametry

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

8.2.

Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

:

Zajistěte dobré větrání na pracovišti. V bezprostřední blízkosti místa možné expozice musejí být nouzové
oční sprchy a bezpečnostní sprchy.

Ochrana dýchacích orgánů

:

není nutná

Ochrana rukou

:

gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1
s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.

Ochrana těla

:

celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. jiný ochranný
oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688;
při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra.

Ochrana očí a obličeje

:

není nutná

Dodatečná ochrana hlavy

:

není nutná

20.3.2017
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Dodatečná ochrana nohou

:

pracovní nebo ochranná o v (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN bu ISO 20346 nebo ČSN
EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).

Omezování a sledování
expozice životního prostředí

:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

: Kapalné

Vzhled

: Neprůhledná kapalina

Barva

: Bledě žlutá až oranžová

Zápach

: Slabý

Práh zápachu

: Nejsou dostupné žádné údaje

pH

: 5,0

Hustota par

: Nepoužije se

Tlak par

: Nemá významnou těkavost, vodní roztok

Bod tání / rozmezí bodu tání

: Nepoužije se

Teplota tuhnutí

: Nejsou dostupné žádné údaje

Bod varu

: Neuvedeno

Bod vzplanutí

: Nejsou dostupné žádné údaje

Teplota samovznícení

: Neuvedeno

Teplota rozkladu

: Nejsou dostupné žádné údaje

Hořlavost (pevné látky, plyny)

: Nepoužije se

Teplota samovolně se urychlujícho rozkladu
(SADT)
Relativní hustota par při 20 °C

: Nejsou dostupné žádné údaje

Relativní hustota (20 °C)

: 1,171

Rozpustnost

: Voda, zcela rozpustný

: Nejsou dostupné žádné údaje

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : log Pow: -3,2 (25 °C, glyfosát)
Viskozita, kinematická

: 26,0 cSt (20 °C)

Viskozita, dynamická

: 32,4 mPa·s (20 °C)

Výbušnost

: Nemá

Oxidační vlastnosti

: Nemá

Omezené množství

: Nejsou dostupné žádné údaje

9.2.

Další informace

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.

Reaktivita

Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní. Reaguje s pozinkovanou ocelí nebo nevyvložkovanou měkkou ocelí a
vytváří vodík, extrémně hořlavý plyn, který by mohl vybuchnout.
10.2.

Chemická stabilita

Stabilní za běžných podmínek.
10.3.

Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s pozinkovanou ocelí nebo nevyvložkovanou měkkou ocelí a vytváří vodík, extrémně hořlavý plyn, který by mohl vybuchnout.
10.4.

Podmínky, kterým je třeba zabránit

Materiály neslučitelné pro skladování: pozinkovaná ocel, nevyvložkovaná měkká ocel, viz oddíl 10.
20.3.2017
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Kompatibilní materiály pro skladování: viz. oddíl 7.2.
10.5.

Neslučitelné materiály

Oxidační činidla. Silné kyseliny. Silné zásady.
10.6.

Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálních podmínek uchovávání a používání by neměly vznikat nebezpečné rozkladné produkty. Nebezpečné látky vzniklé hořením:
viz oddíl 5.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1.

Informace o toxikologických účincích

LD50, akutně orálně, potkan
LD50 akutní kožní (králík)
LC50 inhalačně (potkan, prach/mlha - mg/l/4 h)

> 2000 mg/kg
> 4000 mg/kg
neuvedeno

žíravost/dráždivost pro kůži

: Nedráždí

Vážné poškození očí / podráždění očí

: Nepatrně dráždí

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace
kůže

: Žádná senzibilizace pokožky

Mutagenita v zárodečných buňkách

: Neuvedeno

Karcinogenita

: Neuvedeno

Toxicita pro reprodukci

: Neuvedeno

Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice

: Neuvedeno

Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice

: Neuvedeno

Nebezpečnost při vdechnutí

: Neuvedeno

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.

Toxicita

LC50 ryby 1,akutní toxicita, 96 hodin,
EC50 vodní organismy 1, akutní toxicita, 48
hodin, (Hrotnatka velká)
EC50 řasy 1, 72hodin
NOEC chronická, ryby
NOEC chronická, korýši
12.2.

> 100 mg/l
> 100 mg/l
> 100 mg/l
neuvedeno
neuvedeno

Perzistence a rozložitelnost

Přirozeně biologicky rozložitelný
12.3.

Bioakumulační potenciál

Nemá
12.4.

Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici.
12.5.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Údaje nejsou k dispozici.

12.6.

Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

20.3.2017
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ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Metody nakládání s odpady

13.1.

Místní předpisy (o odpadu)

: Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů jako nebezpečný odpad.
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo vodních zdrojů.
Kontaminované obaly:
Postupujte podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o
obalech), v platném znění a podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.
Prázdné obaly od přípravku důkladně vypláchněte vodou. Následně prázdné obaly předejte do
sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s
teplotou 1200-1400 °C a čištěním plynných zplodin.
Případné zbytky přípravku se po eventuálním smísení s hořlavým materiálem (např. piliny)
spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
Katalogové číslo druhu odpadu včetně označení nebezpečnosti odpadu: 02 01 08 N; název
druhu odpadu: agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky.

Metody nakládání s odpady

: Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
Není regulován pro přepravu podle předpisů ADR/RID, IMDG nebo IATA/ICAO.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1.

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1.

Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
Národní předpisy

15.1.2.

- zákon č. 350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 402/2011 Sb, o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných
chemických směsí
- zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 326/2004 Sb, o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
- vyhláška č. 327/2012 Sb, o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin v
platném znění
- vyhláška č. 32/2012 Sb, o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění
- zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
- vyhláška č. 376/2001 Sb, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění
- vyhláška č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)l v platném znění
- vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
- vyhláška č. 294/2005 Sb, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb, o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
- zákon č. 477/2001 Sb, o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění
- zákon č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
- vyhláška MZV č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), v platném znění
- vyhláška MZV č. 8/1985 Sb, o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), v platném znění
- zákon č. 49/1997 Sb, o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném
znění
- zákon č. 61/2000 Sb, o námořní plavbě, v platném znění
Posouzení chemické bezpečnosti

15.2.

Posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení (ES) č. 1907/2006 není požadováno a nebylo vypracováno.

ODDÍL

16: Další informace
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Figaro 360
Bezpečnostní list
dle směrnice (EU) 2015/830

Zdroje dat: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
Tento bezpečnostní list byl připraven podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (příloha II) naposledy pozměněného nařízením (ES)
č. 830/2015.
Úplná znění H a EUH vět:
H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vysvětlení nejčastěji používaných zkratek: BCF (biokoncentrační faktor), BOD (biochemická spotřeba kyslíku ), COD (chemická spotřeba kyslíku ), EC50 (50% koncentrace s účinky), ED50 (dávka,
která se projeví na 50 % populace), I.M. ( nitrosvalový), I.P. (intraperitoneální), I.V. (intravenózní), Koc (koeficient adsorpce půdy), LC50 (50% smrtelná koncentrace), LD50 (50% smrtelná dávka),
LDLo (spodní limit smrtelné dávky), LEL (spodní limit výbušnosti), LOAEC (nejnižší koncentrace spojená s pozorovaným nepříznivým účinkem), LOAEL (nejnižší hodnota spojená s pozorovaným
nepříznivým účinkem), LOEC (Nejnižší koncentrace spojená s pozorovaným účinkem), LOEL (nejnižší hodnota dávky spojená s pozorovaným účinkem), MEL (maximální limit expozice), MTD
(maximální tolerovaná dávka), NOAEC (koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku), NOAEL (hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku), NOEC (koncentrace bez
pozorovaného účinku), NOEL (dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku), OEL (limitní hodnota expozice na pracovišti), PEL (povolený limit expozice), PII (primární index dráždivosti), Pow
(rozdělovací koeficient n-oktanol/voda), S.C. (podkožní), STEL (limit krátkodobé expozice), TLV-C (prahová limitní hodnota-strop), TLV-TWA (prahová limitní hodnota - vážený průměr v čase), UEL
(horní mez výbušnosti).
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.
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