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Oddíl 1.   Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku  

1.1. Identifikátor výrobku          
 

Název GIZMO 60 FS 
 

Další názvy: -  
ůplikovatelná registrační čísla REůCH:  
- základní sloţky:  tebuconazol tj. (RS)-1-p-chlorofenyl-4,4- dimethyl-3-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl)-pentan- 3-ol 

- ostatní komponenty: viz dále Oddíl ň 

1.2. Příslušná určená použití směsi:  fungicid 
 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
 
 

Jméno a obchodní jméno:    F&N ůgro Česká republika s.r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 
IČO: 6ňř10501 
Telefon: 283 871 701 
Fax: 283 871 703 
e-mail: lenka.rubasova@fnagro.cz 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: 

Toxikologické informační stUedisko, Na bojišti 1, 1ŇŘ 0Ř Praha Ň, 
telefon:  00420-2-2491 92 řň  ĚČRě 
 

ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti  

2.1. Klasifikace látky nebo směsi:  

CLP klasifikace ĚNaUízení Komise ĚESě 1Ň7Ň/Ň00Ř ve znEní NaUízení 7ř0/Ň00řě: 
Aquatic Chronic 3, H412 

Repr. 2, H361d 

 
Klasifikace podle SmErnice 1řřř/45/ES ĚDPD ě: 
Xn, R52/53, Repr. Cat.3 R63 

2.2. Prvky označení: 

Podle SmErnice 1řřř/45/ES ĚDPDě 

                  
Symboly: Xn 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
S2:          UCHOVÁVEJTE MIMO DOSůH DDTÍ. 
S 35  TENTO MůTERIÁL ů JEHO OBůL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNDNY BEZPEČNÝM ZP¥SOBEM. 
S36/37:  POUŢÍVEJTE VHODNÝ OCHRůNNÝ ODDV ů OCHRůNNÉ RUKůVICE 
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S46:  PTI POŢITÍ OKůMŢITD VYHLEDEJTE  LÉKůTSKOU POMOC ů UKůŢTE TENTO OBůL NEBO OZNůČENÍ. 
S61:        ZůBRůNTE UVOLNDNÍ DO ŢIVOTNÍHO PROSTTEDÍ. VIZ SPECIÁLNÍ POKYNY NEBO BEZPEČNOSTNÍ LISTY. 
 

2.3. Další nebezpečnost  
 

PUi doporučeném pouţití se neţádoucí účinky nepUedpokládají.  
 

Moţné nebezpeční poškození plodu v tEle matky. 

ODDÍL 3. Složení / informace o složkách 

3.2  Směs 
 

Složka číslo CAS   číslo EC  
REACH 
Registrační 
číslo  

Koncentrac
e  

Klasifikace:  
[1] DSD 67/548  
[2] CLP 1272/2008  

tebuconazol 107534-96-3  - 5,68 % 

[1] N, Xn, R22, R51/53, R63 
[2] Acute Tox. 4, H302, 
Aquatic Chronic 2, H 411 
Repr. 2, H361d 

 

4. Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíţe nebo v pUípadE pochybností uvEdomte lékaUe a poskytnEte 
mu informace ze štítku nebo pUíbalového letáku.  
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: PUerušte expozici, zajistEte tElesný i duševní klid. 
PUetrvávají-li dýchací potíţe nebo pUi alergické reakci vyhledejte lékaUskou pomoc.  
První pomoc při zasažení kůže: Odloţte kontaminovaný odEv. Zasaţené části pokoţky umyjte pokud moţno 
teplou vodou a mýdlem, pokoţku dobUe opláchnEte. PUi pUetrvávajícím podráţdEní, nebo podezUení vzniku 
alergické koţní reakce, vyhledejte lékaUskou pomoc.  
První pomoc při zasažení očí: NejdUíve odstraOte kontaktní čočky, pokud je pouţíváte a současnE pUi 
otevUených víčkách alespoO 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – vodou, nejlépe pokojové 
teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci pUi zasaţení očí je pro minimalizaci následk] rozhodující. PUetrvávají-li 
pUíznaky Ěslzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tElesa v oku apod.ě i po vymývání, vyhledejte odbornou lékaUskou 
pomoc, kterou je tUeba vyhledat vţdy, jestliţe byly zasaţeny oči s kontaktními čočkami. Kontaminované 
kontaktní čočky nelze znovu pouţívat a je tUeba je zlikvidovat.  
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchnEte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékaUskou 
pomoc a ukaţte štítek / etiketu popU. obal pUípravku nebo bezpečnostní list.  
PUi vyhledání lékaUského ošetUení informujte lékaUe o pUípravku, se kterým postiţený pracoval, a o poskytnuté 
první pomoci. V pUípadE potUeby lze další postup pUi první pomoci Ěi event. následnou terapii) konzultovat s 
Toxikologickým informačním stUediskem: Telefon nepUetrţitE: ŇŇ4 ř1ř Ňřň nebo ŇŇ4 ř15 402. 
 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  
Moţné pUíznaky:  výrobce neuvádí 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
 

Projeví-li se zdravotní potíţe nebo v pUípadE pochybností, uvEdomte lékaUe a  
poskytnEte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. 



          Bezpečnostní list 
                                         GIZMO 60 FS          
                                                                                                                Strana:  3/10 

                                                                                                            Datum: 19/5/2010  
 Revize: 27.9.2012 

 

 

Pokud byl zasaţen odEv, je tUeba jej neprodlenE odloţit / svléknout. 
Nedýchá li postiţený, zahajte ihned umElé dýchání z plic do plic a pokračujte v nEm aţ do pUíchodu lékaUe. 
PUi bezvEdomí umístEte postiţeného do stabilizované polohy na boku, s mírnE zaklonEnou hlavou, uvolnEte 
odEv a dbejte o pr]chodnost dýchacích cest. 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliţe je postiţený v bezvEdomí, nedýchá nebo 
má kUeče. 
Informovat lékaUe o poskytnuté první pomoci a o pUípravku, se kterým postiţený pracoval. 

 

Poznámka pro lékaUe: OšetUit podle pUíznak]. 
 
 

Oddíl 5.  Opatření pro hašení požáru 

5.1. Hasiva: 

Vhodná hasiva: hasební pEna, hasební prášek, písek, oxid uhličitý ĚCO2) 
Nevhodná hasiva: vodní proud ve vysokém objemu 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
pUi hoUení nebo tepelném rozkladu se uvolOují: HCL, CO, Cl2 

5.3. Pokyny pro hasiče: 
Obléci ochranný odEv. V pUípadE nutnosti pouţít izolační dýchací pUístroj. 
Standardní postup pro hašení chemického poţáru. Hasební vodu shromáţdEte oddElenE; zabraOte úniku do 
kanalizace nebo zasaţení recipient] povrchových vod. 
Nehaste oheO bez vhodného ochranného vybavení. 
Nevdechujte vyvíjející se kouU, plyny, páry. 
 
 

Oddíl 6.  Opatření v případě náhodného úniku  

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Nezasahujte bez vhodného ochranného vybavení. 
Obléci ochranné a osobní ochranné pom]cky.  
Zamezte styku s k]ţí. 
V pUípadE závaţného úniku mohou zasahovat pouze kvalifikované osoby s vhodnými ochrannými 
pom]ckami. 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: 
ZabraOte kontaminaci povrchových vod a úniku pUípravku do kanalizace.       

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
PUípravek zachyťte do inertního nasáklivého materiálu Ěpísek, silikagel, absorbent kyselin, univerzální 
absorbent, pilinyě a mechanicky pUemístEte do vhodného obalu ke zneškodnEní.  
Neutralizujte roztokem uhličitanu sodného a vhodným alkoholem Ěmetanol, etanol, isopropanolě. 
Kontaminovaný materiál likvidujte podle instrukcí uvedených v oddíle č. 1ň. 

Nikdy nevracejte rozlitý pUípravek do originálních obal] pro opEtovné pouţití. 
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Oddíl 7. Zacházení a skladování 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení: 
 

Uchovávejte mimo dosah dEtí.  
Pouţívejte vhodný ochranný odEv a ochranné osobní prostUedky.  

7.2. Pokyny pro skladování: 
 

Skladovat jen v originálních dobUe uzavUených obalech. 
Chránit pUed vlhkostí. 
Skladovat na chladném, suchém, dobUe vEtraném místE.  
Neskladovat v blízkosti topení, otevUeného ohnE, horkých povrch], nebo jiných zdroj] vznícení. 
ChraOte pUed mrazem, ohnEm a pUímým slunečním záUením. 
Skladujte oddElenE od potravin, nápoj], krmiv a hnojiv. 
Skladovat mimo dosah dEtí a zvíUat. 
Skladovatelnost: +5°C aţ + ň0°C 

 

Oddíl 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 

8.1. Kontrolní parametry  
Při výsevu případně manipulaci s namořeným osivem se vliv přípravku na operátora nepředpokládá. 
(EFSA 2008- Conclusion on the peer review of tebuconazole) 

 

8.2. Omezování expozice  
8.2.1  Vhodné technické kontroly 
Zajistit dostatečné vEtrání na pracovišti. 
Extrakce k odstranEní par u jejich zdroje.  
8.2.2  Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků 
 

Ochrana dýchacích orgán]  není nutná  
Ochrana rukou  gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 

nebezpečí podle ČSN EN 4Ň0+ů1 s uvedeným kódem podle pUílohy ů k ČSN 
EN 374-1.  

Ochrana očí a obličeje  není nutná  
Ochrana tEla  celkový pracovní /ochranný odEv z textilního materiálu napU. podle ČSN EN 

14605+ů1 nebo podle ČSN EN 1ň0ň4+ů1, popU. podle ČSN EN ISO 1ňřŘŇ-1 
nebo jiný ochranný odEv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ 
podle ČSN EN ň40  

Dodatečná ochrana hlavy  není nutná  
Dodatečná ochrana nohou  pracovní nebo ochranná obuv ĚnapU. gumové nebo plastové holinkyě podle ČSN 

EN ISO Ň0ň46 nebo ČSN EN ISO Ň0ň47 Ěs ohledem na práci v zemEdElském 
terénuě  

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP ĚnapU. protrţené rukaviceě je tUeba urychlenE vymEnit  
Nejezte, nepijte a nekuUte pUi pouţívání.  
Po skončení práce, aţ do odloţení ochranného / pracovního odEvu a dalších OOPP a do d]kladného umytí 
nejezte, nepijte a nekuUte.  



          Bezpečnostní list 
                                         GIZMO 60 FS          
                                                                                                                Strana:  5/10 

                                                                                                            Datum: 19/5/2010  
 Revize: 27.9.2012 

 

 

Pokud není pouţíván ochranný odEv pro jedno pouţití, pak pracovní/ochranný odEv a OOPP pUed dalším 
pouţitím vyperte, resp. očistEte, popU. postupujte podle doporučení výrobce tEch OOPP, které nelze vyprat. U 
textilních prostUedk] se pUi jejich praní/ošetUování/čištEní Uiďte piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO ň75Ř, 
umístEnými zpravidla pUímo na výrobku.  
Informujte svého zamEstnavatele, ţe pouţíváte kontaktní čočky. PUi pUípravE aplikační kapaliny ani pUi UedEní 
pUípravku kontaktní čočky nepouţívejte.  
 
8.2.3  Omezování expozice životního prostředí 
 
 D]slednE dodrţujte pokyny pro pouţití, tj. aplikační dávku, načasování aplikace a další doporučení a  
 omezení uvedené v platné etiketE pUípravku a platným Seznamem registrovaných pUípravk] a dalších  
 prostUedk] na ochranu rostlin ĚVEstník Státní rostlinolékaUské správyě. 
 

 

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 
 

vzhled: červená kapalina 
zápach Ěv]nEě: slabý 
  

 

hodnota pH: 8,4 
teplota vznícení: - 
hoUlavost pUípravek není hoUlavý 
specifická hustota pUi Ň0 

o
C 1,057 g/cm3 

Povrchové napEtí pUi 20 °C: 
Koeficient n-octanol/ voda: 
tenze par pUi Ň0o

 C: 

54,6 mN/m 
log POW=3,7 
1,7 E+ Pa 

Oddíl 10. Stálost a reaktivita 

10.1. Reaktivita  Nepovaţuje se za chemicky reaktivní.  
10.2. Chemická stabilita Stabilní za normálních okolních podmínek a za pUedvídatelných podmínek pouţití 
10.3. Možnost nebezpečných reakcí      Ţádné nejsou známy. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit   Ţádné nejsou známy.  
10.5. Neslučitelné materiály: silné kyseliny a silné zásady 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Za normálního zp]sobu pouţití nevznikají. PUi poţáru viz poloţka 5. 
 

Oddíl 11. Toxikologické informace 

11.1. Informace o toxikologických účincích 
 

a)  Akutní toxicita:  
 

- LD50 orálnE, potkan:  > 2000 mg/kg    
- LD50 dermálnE, potkan: > 2000 mg/kg 
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- LC50 inhalačnE, potkan: > 2,5 mg/l/4 hod 
 

b)    Žíravost/dráždivost pro kůži: nezpůsobuje podráždění kůže 
c)    Vážné poškození očí/ podráždění očí: nezpůsobuje podráždění očí 
d)    Senzibilizace dýchacích cest/ senzibilizace: Nedochází k senzitizaci kůže po styku s přípravkem 
e)    Mutagenita v zárodečných buňkách: neuvedeno 
f)     Karcinogenita: neuvedeno 
g)    Toxicita pro reprodukci:  PodezUení na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v tEle matky. 
h)    Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 

neuvedeno 
i)    Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 

neuvedeno 
j)     Nebezpečnost při vdechnutí: neuvedeno 

 

Oddíl 12. Ekologické informace: 

12.1. Toxicita  

Informace se vztahují k hlavní sloţce 

Akutní – vodní organismy: 
- LC50, ř6 h, pstruh duhový:       > 100 mg/l  

 

- EC50, 48 h, dafnie:  > 100 mg/l 
 

- EC50, 72 h, Uasy:           59,4 mg/ 
 

Chronická – vodní organismy  
 

Pro vodní organismy škodlivý. 
 

Toxicita pro další organismy:  
 

PUípravek není z hlediska škodlivosti pro včely klasifikován. 
PUípravek není z hlediska škodlivosti pro zvEU klasifikován. 
 

Toxicita pro suchozemské rostliny 
neuvedeno 

 

12.2. Perzistence a rozložitelnost: 
tebuconazol: 
Poločas rozpadu DT50 Ěp]daě:  13,3 dn] (Tebuconazole DAR) 
Poločas rozpadu DT50 (voda):  54,5 dn] 

12.3. Bioakumulační potenciál: 
Biokoncentrační faktor:      tebuconazol:  BCF = 35-59 
 

RozdElovací koeficient n-oktanol/voda - tebuconazol: log POW=3,7 
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Oddíl 13. Pokyny pro odstraňování  

13.1. Metody nakládání s odpady 

13.2. Způsoby zneškodňování přípravku nebo kontaminovaného obalu: 
Pouţité obaly se zneškodOují na zajištEné skládce pro tyto odpady, ve schválených spalovnách pro 
nebezpečné odpady, vybavených dvoustupOovým spalováním s teplotou 1200-1400°C ve druhém stupni a 
čištEním plynných zplodin nebo v jiném zaUízení schváleném pro zneškodOování nebezpečných odpad]; 
postupuje se pUitom podle zákona o odpadech a podle provádEcích pUedpis] o zneškodOování odpad]. 
Technologicky jiţ nepouţitelné zbytky pUípravku se po eventuelním nasáknutí do hoUlavého materiálu Ěpilinyě 
spálí ve spalovnE stejných parametr] jako pro obaly. Kontaminované osobní ochranné prostUedky 
zneškodOujte jako nebezpečné odpady ve spalovnách stejných parametr] jako pro obaly. 

13.3. Právní předpisy o odpadech: 
    SmErnice Evropského parlamentu a RadyĚESě č. řŘ/Ň00Ř 

 

Zákon č. 1Ř5/Ň001 Sb., o odpadech a o zmEnE nEkterých dalších zákon] ve znEní zákona č. ňŘň/Ň00Ř Sb. 
Ěúčinnost od 1. ledna Ň00řě, zákona č. ř/Ň00ř Sb. Ěúčinnost od Ňň. ledna Ň00řě a zákona č. 154/Ň010 Sb. 
Ěúčinnost od 1. července Ň010ě.  
Vyhláška č. ňŘ1/Ň001 Sb., kterou se stanoví katalog odpad], seznam nebezpečných odpad] a seznamy 
odpad] a stát] pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpad] a postup pUi udElování souhlasu k vývozu, 
dovozu a 
tranzitu odpad] ve znEní pozdEjších pUedpis] Ěvyhláška č.ň74/Ň00Ř Sb.ě. 
Vyhláška č. ňŘň/Ň001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znEní ň5ň/Ň005 Sb. a 41/Ň005 Sb., 
 ň51/Ň00Ř Sb. Ěúčinnost od 1. 11. Ň00Řě a vyhlášky 47Ř/Ň00Ř Sb. Ěúčinnost od 1. ledna Ň00řě  
Podle NaUízení EU Ň000/5ňŇ/EC: 
 Klíčové číslo pro odpad:     0Ň 01 0Ř Ěagrochemický odpad obsahující nebezpečné látkyě 
 

       

Oddíl 14. Informace pro přepravu 

PUípravek není nebezpečným zboţím ve smyslu mezinárodních a národních pUedpis] o pUepravE.  

Obecné pokyny pro přepravu: 
Dopravují se v poloze uzávErem vzh]ru. 
PUípravek pUepravujte v bEţných krytých čistých dopravních prostUedcích chránEných pUed povEtrnostními 
vlivy, oddElenE od nápoj], potravin a krmiv. 

 

Oddíl 15. Informace o předpisech 

 
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní                           
        předpisy týkající se látky nebo směsi 

NaUízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. 1ř07/Ň006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zUízení Evropské agentury pro chemické látky, o zmEnE smErnice 1řřř/45/ES a o 
zrušení naUízení Rady ĚEHSě č. 7řň/řň, naUízení Komise ĚEUě č. 14ŘŘ/ř4, smErnice Rady 76/76ř/EHS a 
smErnic Komise ř1/155/EHS, řň/67/EHS, řň/105/ES a Ň000/Ň1/ES, ve znEní naUízení rady ĚESě č. 
1ň54/Ň007, ve znEní naUízení komise ĚESě č. řŘ7/Ň00Ř ze dne Ř.10.Ň00Ř, ve znEní NaUízení Evropského 
parlamentu a Rady ĚESě č. 1Ň7Ň/Ň00Ř ze dne 16.1Ň.Ň00Ř, ve znEní NaUízení komise (ES) ze dne 
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16.Ň.Ň00ř, č. 1ň4/Ň00ř, včetnE tiskové opravy uveUejnEné v ÚUedním vEstníku EU L ň6 ze dne 5.Ň.Ň00ř, 
str. Ř4, ve znEní NaUízení Komise ĚESě č. 55Ň/Ň00ř ze dne ŇŇ.6.Ň00ř.  

 

NaUízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, 
označování a balení látek a smEsí, o zmEnE a zrušení smErnic 67/54Ř/EHS a 1řřř/45/ES a o zmEnE 
NaUízení ĚESě č. 1ř07/Ň006, ve znEní NaUízení komise ĚESě č. 7ř0/Ň00ř.  

SmErnice komise ř1/ňŇŇ/EHS, o stanovení smErných limitních hodnot provádEním SmErnice Rady 
Ř0/1107/EHS o ochranE zamEstnanc] pUed riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním 
a biologickým činitel]m pUi práci.  

NaUízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. ňř6/Ň005 o maximálních limitech reziduí pesticid] 
v potravinách a krmivech rostlinného a ţivočišného p]vodu a na jejich povrchu a o zmEnE SmErnice Rady 
91/414/EHS.  

NaUízení Komise ĚESě č. 14ř/Ň00Ř, kterým se mEní NaUízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě 
č. ňř6/Ň005 vytvoUením pUíloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produkt] uvedených v 
pUíloze I naUízení č. ňř6/Ň005. 

SmErnice Rady řŘ/Ň4/ES, o bezpečnosti a ochranE zdraví zamEstnanc] pUed riziky spojenými s chemickými 
činiteli pouţívanými pUi práci Ěčtrnáctá samostatná smErnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 SmErnice 
89/391/EHS).  

SmErnice komise Ň000/ňř/ES, o stanovení prvního seznamu smErných limitních hodnot expozice na 
pracovišti k provedení SmErnice Rady řŘ/Ň4/ES o bezpečnosti a ochranE zdraví zamEstnanc] pUed riziky 
spojenými s chemickými činiteli pouţívanými pUi práci.  

SmErnice komise Ň006/15/ES o stanovení druhého seznamu smErných limitních hodnot expozice na 
pracovišti k provedení smErnice Rady řŘ/Ň4/ES a zmEnE smErnic ř1/ňŇŇ/EHS a Ň000/ňř/ES.  

 
 
 Zákon o péči o zdraví lidu (20/1966 Sb.ě ve znEní pozdEjších pUedpis], zejména zák. č. Ň5Ř/Ň000 Sb. Ězákon 
o ochranE veUejného zdravíě  
 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochranE veUejného zdraví a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon] ve znEní 
pozdEjších pUedpis].  

Zákon č. ň0ř/Ň006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci 
v pracovnEprávních vztazích a o zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví pUi činnosti nebo poskytování 
sluţeb mimo pracovnEprávní vztahy Ězákon o zajištEní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pUi 
práciěve znEní pozdEjších pUedpis].  

NaUízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pUi práci.  
NaUízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostUedk], mycích, čisticích a dezinfekčních prostUedk]. 
Vyhláška č. ŇŘŘ/Ň00ň Sb., kterou se stanoví práce a pracovištE, které jsou zakázány tEhotným ţenám, 

kojícím matkám do konce devátého mEsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichţ mohou mladiství 
výjimečnE tyto práce konat z d]vodu pUípravy na povolání. 

Vyhláška č. 4ňŇ/Ň004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných tEhotným pUíslušnicím, 
pUíslušnicím do konce devátého mEsíce po porodu a pUíslušnicím, které kojí, ve znEní vyhlášky č. 658/2004 
Sb. 

Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb. zákoník práce ve znEní pozdEjších pUedpis].  
Vyhláška č. ňŘ1/Ň007 Sb., o stanovení maximálních limit] reziduí pesticid] v potravinách a surovinách, ve 

znEní  
   pozdEjších pUedpis]. 
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických pUípravcích a o zmEnE nEkterých zákon] ve 

znEní pozdEjších pUedpis].  
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Vyhláška č. 232/2004 Sb. ve znEní pozdEjších pUedpis]. 
Zákon č. ňŇ6/Ň004 Sb., o rostlinolékaUské péči a o zmEnE nEkterých souvisejících zákon], ve znEní 

pozdEjších pUedpis] Ězák. č. 199/2012 Sb.) 

Vyhláška č. ňŇ7/Ň012 Sb. o ochranE včel, zvEUe, vodních organism] a dalších necílových organism] pUi 
pouţití pUípravk] na ochranu rostlin.  

Vyhláška č. ňŇ/2012 Sb., o pUípravcích a dalších prostUedcích na ochranu rostlin, ve znEní vyhlášky 
č. 326/2012 Sb. 

Vyhláška č. ňňň/Ň004 Sb., o odborné zp]sobilosti na úseku rostlinolékaUské péče.  
Vyhláška č. ňň4/Ň004 Sb. o mechanizačních prostUedcích na ochranu rostlin, ve znEní vyhlášky č. 146/2009 

Sb.  
 
 Zákon č.5ř/Ň006 Sb., o prevenci závaţných havárií zp]sobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými pUípravky ve znEní pozdEjších pUedpis] a související provádEcí pUedpisy 
 

Zákon č.1ňň/1řŘ5 Sb. o poţární ochranE ve znEní pozdEjších pUedpis] 
  (267/2006 Sb.)   
 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmEnE nEkterých dalších zákon] ve znEní pozdEjších pUedpis].  
Vyhláška č. ňŘň/Ň001 Sb. ve znEní pozdEjších pUedpis].  
Vyhláška č. ň74/Ň00Ř Sb., o pUepravE odpad] a o zmEnE vyhlášky č. ňŘ1/Ň001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpad], Seznam nebezpečných odpad] a seznamy odpad] a stát] pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad] a postup pUi udElování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad] ĚKatalog odpad]ě, ve 
znEní pozdEjších pUedpis].  

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve zmEnE nEkterých zákon] Ězákon o obalechě ve znEní pozdEjších 
pUedpis].  

 

 

Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodE o mezinárodní silniční pUepravE nebezpečných vEcí ĚůDRě 
ve znEní pozdEjších pUedpis].  

Resp. sdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 14/Ň007 Sb. ve znEní pozdEjších pUedpis]. 
Vyhláška ministra zahraničních vEcí č. Ř/1řŘ5 Sb., o ÚmluvE o mezinárodní ţelezniční pUepravE ĚCOTIFě ve 

znEní pozdEjších pUedpis].* 
Resp. sdElení Ministerstva zahraničních vEcí č. 1ř/Ň007 Sb. ve znEní pozdEjších pUedpis].  
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmEnE a doplnEní zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 

podnikání Ěţivnostenský zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis].  
Zákon č. 61/2000 Sb., o námoUní plavbE ve znEní pozdEjších pUedpis].  

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 
          Nebylo provedeno v ČR 

 

 

Oddíl 16. Další informace 

Podle SmErnice 1řřř/45/ES ĚDPDě:   
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Xn -  Zdraví škodlivý 

 

R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, m]ţe vyvolat dlouhodobé nepUíznivé účinky ve vodním prostUedí.  
R63: Moţné nebezpečí poškození plodu v tEle matky 
 
S2:          UCHOVÁVEJTE MIMO DOSůH DDTÍ. 
S 35  TENTO MůTERIÁL ů JEHO OBůL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNDNY BEZPEČNÝM ZP¥SOBEM. 
S36/37:  POUŢÍVEJTE VHODNÝ OCHRůNNÝ ODDV ů OCHRůNNÉ RUKůVICE 
S46:  PTI POŢITÍ OKůMŢITD VYHLEDEJTE  LÉKůTSKOU POMOC ů UKůŢTE TENTO OBůL NEBO OZNůČENÍ. 
 
Plné znění vět z  oddílu 3: 
H302 - Zdraví škodlivý pUi poţití. 
H 411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H361d- PodezUení na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v tEle matky. 
 
R22 - Zdraví škodlivý pUi poţiti 
R51/53 - Toxicky pro vodní organismy, m]ţe vyvolat dlouhodobé nepUíznivé účinky ve vodním prostUedí 
R63 - Moţné nebezpečí poškozeni plodu v tEle matky 
 

 

Tento bezpečnostní list byl sestaven na základE originálního bezpečnostního listu firmy Nufarm UK Ltd., ze dne 
11/2/2009. 
 
 

 
Ě*ěProhlášení:  
Tento bezpečnostní list doplOuje informace obsaţené v technické dokumentaci, ale nenahrazuje ji. Informace zde podané 
jsou zaloţeny na našich vEdomostech o tomto pUípravku v dobE publikace.  
Pozornost uţivatele je smErována k moţným rizik]m, která mohou pUípadnE nastat pUi uţití pUípravku k jakémukoliv jinému 
účelu, neţ pro který je pUípravek zamýšlen. 
Toto v ţádném pUípadE nezprošťuje uţivatele znát a aplikovat všechny pUedpisy vztahující se k jeho činnosti. Je výhradní 
odpovEdností uţivatele zabezpečit všechna bezpečnostní opatUení, která jsou nutná pUi zacházení s pUípravkem. 
Závazné pUedpisy zde uvedené jsou pouze určené pomoci uţivateli splnit jeho povinnosti vztahující se k  pouţití 
nebezpečných pUípravk]. 
Tento výčet nemusí být povaţován za vyčerpávající. Uţivatel však není zproštEn povinnosti zjistit si, zda existují další právní 
pUedpisy zde neuvedené, vztahující se k zacházení s pUípravkem a k jeho skladování, za coţ je odpovEdný výhradnE 
uţivatel. 
  


