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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Forma výrobku: Směs

Obchodní název: Danso Flow

UFI: DKY0-A08D-X002-AGD4

Kód výrobku: BCP356F

Typ výrobku: SC (suspenzní koncentrát)

Další způsoby označení: cymoxanil 225 g/l (21,24 % hm.)

Směs je určena k použití v zemědělství jako pesticid. Jiná použití směsi se nedoporučují.

Sektor (sektory) použití SU1 - zemědělství

Deskriptor pro kategórii chemický produkt: PC 27 - přípravky pro ochranu rostlin

Dodavatel (distributor):

Agro Aliance s.r.o.

V Zálesí 304

252 26 Třebotov, ČR

Telefon: 257 830 138; fax: 257 830 139

Email osoby odpovědné za bezpečnostní list: info@agroaliance.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Při ohrožení života a zdraví v ČR: 

Adresa: Toxikologické informační středisko (TIS). 

Klinika pracovního lékařství VFN a 1.LF UK, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

telefonní číslo - nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 (jazyk telefonické služby: čeština)

1.1. Identifikátor výrobku

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi:

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí:

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

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1 a podkategorie 1A, 1B, 1C H314 Způsobuje těžké poleptání 

kůže a poškození očí.

Vážné poškození očí, kategorie 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Senzibilizace kůže, kategorie 1 a podkategorie 1A a 1B H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření 

na poškození plodu v těle matky.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 H373 Může způsobit poškození 

krve a brzlíku při prodloužené nebo opakované expozici.

Nebezpečnost pro vodní prostředí, chronická toxicita 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s 

dlouhodobými účinky.
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Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může způsobit poškození orgánů při 

prodloužené nebo opakované expozici. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat 

alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 

účinky.

2.3 Další nebezpečnost

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

Neobsahuje látky PBT/vPvB ≥ 0,1% hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k 

vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími 

endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 

nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %.

2.2. Prvky označení

Doplňkové informace o nebezpečnosti (EU): Další věty: SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho 

obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem 

a z cest).

(GHS05) (GHS07) (GHS08) (GHS09)

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H373 Může způsobit poškození krve a brzlíku při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Doplňující standardní věty o nebezpečnosti:

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Označení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. Látky:

3.2. Směsi:

neuvádí se
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název látky:

obsah v 

hmotnostních 

%

Klasifikace komponent

Identifikační čísla:

CAS

ES

indexové

registrační Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

cymoxanil (ISO)

1-[(E/Z)-2-kyano-2- methoxyiminoacetyl]- 3-

ethylmočovina

≈ 20,9

261-043-0

57966-95-7

616-035-00-5

REGISTRAČNÍ č.: -

Harmonizovaná klasifikace podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění.

Acute Tox. 4; H302 (ATE=960 

mg/kg tělesné hmotnosti)

Skin Sens. 1; H317

Repr. 2, H361fd

STOT RE 2, H373

Aquatic Acute 1; H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1; H410 (M 

Chronic=1)

kyselina citronová <3

201-069-1

77-92-9

Indexové č. -

REGISTRAČNÍ č.: -

Klasifikace na základě hodnocení nebezpečných vlastností podle dostupných informací.

Eye Irrit. 2, H319

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on;

1,2-benzoisothiazolin-3-on

0.005 - 0.01

Specifické koncentrační limity:
( 0,05 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317

220-120-9

2634-33-5

613-088-00-6

01-2120761540-60

Harmonizovaná klasifikace podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění.

Acute Tox. 4 (Orální), H302 

(ATE=500 mg/kg tělesné hmotnosti) 

Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, 

H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic 

Acute 1, H400

Pro plné znění standardních pokynů o nebezpečnosti: viz ODDÍL 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. podezření na 

alergickou kožní reakci, podráždění kůže) kontaktujte lékaře a informujte ho o směsi, s kterou jste pracovali. 

Poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Osoba, která 

poskytuje první pomoc, musí dbát na svoji vlastní bezpečnost. 

První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 

První pomoc při zasažení kůže: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Zasažené části 

pokožky co nejdříve oplachujte pokud možno teplou vodou minimálně 15 minut. Odstraňte hodinky nebo 

ozdoby v místě zasažení (prstýnky, řetízky apod.). Při zasažení dolních končetin sundejte i ponožky a obuv. 

Poleptaná místa po důkladném omytí zlehka překryjte sterilním obvazem. Následně vždy vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí 

vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Při výplachu 

postiženého oka nesmí dojít k zasažení oka druhého; kapalina musí stékat od vnitřního koutku k zevnímu. 

Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované 

kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. Po dostatečném vymývání přiložte sterilní obvaz 

a vždy vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc. 
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První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. 

Nevyvolávejte zvracení. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu 

informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i 

event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 

919 293 nebo 224 915 402 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/účinky při kontaktu s kůží:  Popálení. Může vyvolat alergickou kožní reakci.  

Symptomy/účinky při kontaktu s okem:  Těžké poškození očí.  

Symptomy/účinky při požití:  Popálení.  

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Aplikujte symptomatickou léčbu. 

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Vhodné hasicí prostředky:  Vodní mlha. Suchý prášek. Pěna. Oxid uhličitý.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné produkty:  Možné uvolňování toxických výparů.

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

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
Ochranné prostředky  :  Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Další informace viz oddíl 8: „Omezování
expozice / osobní ochranné prostředky“.  

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  :  Materiály a pevné zbytky zlikvidujte na místě, které k tomu má oprávnění.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Další informace viz oddíl 8. 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 
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pracoviště. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy 

umyjte ruce.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

Fungicid. Další informace viz bod 1. Pouze pro profesionální uživatele.

Skladovací podmínky: Skladujte uzamčené. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Nekompatibilní látky: Silné zásady. Silné kyseliny. Oxidační činidlo.

Neslučitelné materiály: Přímé sluneční světlo. Zdroje žáru.

Maximální doba skladování: 2 rok

Obalové materiály: Polyetylen (s vysokou hustotou).

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

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.2. Omezování expozice:

.

8.1. Kontrolní parametry:

8.2.1. Vhodné technické kontroly:

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci. 
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. 
Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte. 
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte. 
Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Zajistit na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncertovaným přípravkem, dostatek čisté vody pro případnou první pomoc pro 
výplach očí. 
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. 
Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby. 

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. 
Ruční aplikace přípravku není povolena. 

8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

8.2.2.1.a) ochrana očí a obličeje

ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166

8.2.2.1.b) ochrana kůže i) 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

8.2.2.1.b) ochrana kůže ii) jiná ochrana

Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 

nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 

13688 při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra

Dodatečná ochrana hlavy není nutná

Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle 

ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)
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8.2.3. Omezování expozice životního prostředí: 

Omezování a sledování expozice životního prostředí:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. 

Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice a brýle pro případ poruchy zařízení.

8.2.2.1.c) ochrana dýchacích cest

není nutná

8.2.2.1.d) tepelné nebezpečí

nerelevantné

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

skupenství Kapalina

barva bílá (neprůsvitný. Krémově bílá.)

bod tání / bod tuhnutí Není k dispozici

bod varu nebo počáteční bod 

varu a rozmezí bodu varu

98 °C

hořlavost Nevztahuje se

dolní a horní mezní hodnota 

výbušnosti

Žádný/á

bod vzplanutí > 98 °C (EEC A9)

teplota samovznícení > 400 °C (EEC A.15)

teplota rozkladu Není k dispozici

pH pH

:

1,81

pH roztok

:

2,8 (1%; CIPAC MT)

kinematická viskozita Viskozita, kinematická

:

Není k dispozici

Viskozita, dynamická

:

871 – 668 mPa.s (20°C - 40°C; CIPAC MT 192)

rozpustnost Není k dispozici

rozdělovací koeficient: 

n-oktanol/voda

Není k dispozici

tlak páry Není k dispozici

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

zápach Není k dispozici

hustota a/nebo relativní hustota 1,0773 (20 °C)
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relativní hustota páry: Není k dispozici

charakteristiky částic: Není k dispozici

9.2. Další informace

povrchové napětí : 31,4 mN/m (neat)

jiné informace výrobce neuvádí neuvádí se

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:

Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní.

10.2. Chemická stabilita:

Stabilní za běžných podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí:

Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Při dodržení doporučených podmínek skladování a zacházení žádné (viz bod 7).

10.5. Neslučitelné materiály:

Oxidační činidlo. Silné kyseliny. Silné zásady.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:

Za normálních podmínek uchovávání a používání by neměly vznikat nebezpečné rozkladné produkty.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008:

Akutní toxicita (orální)

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

LD50 = 960 mg/kg

potkan

(OECD 401)

DANSO FLOW

neklasifikováno

Akutní toxicita (dermální)

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

LD50 > 2000 mg/kg

potkan

(OECD 402)

DANSO FLOW

neklasifikováno

Akutní toxicita (inhalační)

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

LC >  mg/l

prach/mlha

 h

(OECD 403)

prach/mlha
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DANSO FLOW

neklasifikováno

Žíravost/dráždivost pro kůži

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

pH
Nepoužito.

DANSO FLOW

Způsobuje těžké poleptání kůže.
pH: 1,81

Vážné poškození očí/podráždění očí

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

pH
Nepoužito.

DANSO FLOW

Způsobuje vážné poškození očí.
pH: 1,81

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

DANSO FLOW

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Metoda výpočtu CLP

Mutagenita v zárodečných buňkách

DANSO FLOW

neklasifikováno

Karcinogenita

DANSO FLOW

neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci

DANSO FLOW

Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

DANSO FLOW

neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

DANSO FLOW

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Nebezpečnost při vdechnutí

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

Viskozita, kinematická
Nevztahuje se

DANSO FLOW

neklasifikováno
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11.2.1. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Neuvedeno.

11.2. Informace o další nebezpečnosti:

11.2.2. Další informace:

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

Ryby

LC50 26 mg/l

doba trvání: 96 h

Oncorhynchus mykiss

OECD 203

NOEC 0,044 mg/l

doba trvání: 90 d

Oncorhynchus mykiss

OECD 210

Vodní bezobratlí

EC50 27 mg/l

doba trvání: 48 h

Daphnia magna

OECD 202

NOEC 0,067 mg/l

doba trvání: 21 d

Daphnia magna

OECD 211

Řasy

ErC50 0,041 mg/l

doba trvání: 69 h

Navicula pelliculosa

OECD 201

DANSO FLOW

Ryby

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

Není snadno biologicky odbouratelný

12.3. Bioakumulačný potenciál

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

0,59 – 0,67 (pH 5-7; 20 °C)

žádná bioakumulace
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ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: 9

14.4. Obalová skupina: III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí: ano

14.1. UN číslo nebo ID číslo:

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Látka ohrožující životní prostředí, kapalná j.n.(Cymoxanil)

3082

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady:

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 a vodních 

toků. 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 pomocného prostředku 

důkladně vypláchněte vodou, která se následně použije ke přípravě postřikové kapaliny. Následně prázdny obal 

předejte do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s 

teplotou 1200-1400 °C a čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno zneškodnit nepoužité zbytky 

pomocného prostředku. 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.

Metody nakládání s odpady:

Likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Doporučení pro likvidaci odpadních vod:

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu:

Likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za perzistentní, hromadící se v organismu nebo toxickou 

(PBT).

12.7. Jiné nepříznivé účinky:

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.4. Mobilita v půdě

cymoxanil (ISO); 1-ethyl-3-[2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina (57966-95-7)

Log Koc - Normalizovaný koeficient adsorpce organického uhlíku 1,64

Biologická odbouratelnost v půdě: údaje nejsou k dispozici.
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Bezpečnostní značka: 9

Identifikační číslo nebezpečnosti: 90

Klasifikační kód: M6

Přepravní kategorie (kód omezujíci tunel): 3 ( E )

Omezená vyňatá množství: 5 kg; E1

Limitní množství: LQ7

Zvláštní opatření: 274, 335, 601

14. 7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO:

Náklad není určen pro přepravu jako hromadný náklad podle dokumentů IMO.

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

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

látky nebo směsi:

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky 

nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Příloha XVII nařízení REACH (omezující podmínky)

Neobsahuje žádnou(é) látku(y) uvedenou(é) v příloze XVII nařízení REACH (omezující podmínky)

Příloha XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení)

Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení)

Seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH (SVHC)

Neobsahuje žádnou látku(y) uvedenou(é) na seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH

Nařízení PIC (EU 649/2012, předchozí souhlas po předchozím informování)

Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nařízení EU 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných 

chemických látek)

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (EU 2019/1021, perzistentní organické 

znečišťující látky)

Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentních organických znečišťujících látek (nařízení EU 

2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

Nařízení o poškozování ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu látek poškozujících ozonovou vrstvu (nařízení EU 1005/2009 o 

látkách, které poškozují ozonovou vrstvu)

Nařízení o prekurzorech výbušnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu prekurzorů výbušnin (nařízení EU 2019/1148 o uvádění 

prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání)

Nařízení o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje žádnou z látek uvedených na seznamu prekurzorů drog (nařízení ES 273/2004 o výrobě a uvádění 

na trh některých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek)

15.1.2. Národní předpisy

- 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 
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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

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti:

Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti 

Neplatí pro přípravky 

Aktivní složka použitá v přípravcích na ochranu rostlin již vyhovuje, protože účinné látky jsou vyňaty podle 

článku 15 nařízení REACH a schváleny jako registrované podle nařízení 1107/2009.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

V porovnání s předchozí verzí byli revidováni tyto části bezpečnostního listu: 

Verze 1.0 z 3.3.2023: první vydání

Seznam kódů tříd a kategorií nebezpečnosti, standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné 

zacházení, jejichž plné znění není v oddílech 2 až 15 uvedeno: .

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H361fd - Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Acute. Tox. 4 - Akutní toxicita kategorie 4

Skin Irrit. 2 - Dráždivost pro kůži kategorie 2

Eye Dam. 1 - Vážné poškození očí kategorie 1

Eye Irrit. 2 - Podráždění očí kategorie 2

Skin. Sens. 1 - Senzibilizace kůže kategorie 1

Repr. 2 - Toxicita pro reprodukci kategorie 2

STOT RE 2 - Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice kategorie 2

Aquatic Acute 1 - Nebezpečná pro vodní prostředí kategorie akutní toxicita 1

Aquatic Chronic 1 - Nebezpečná pro vodní prostředí kategorie chronická toxicita 1

EC50 - střední účinná koncentrace

ErC50 - Koncentrace, při níž je pozorována 50% inhibice rychlosti růstu

LC50 - střední letální koncentrace (Medián smrtelné dávky: koncentrace chemické látky způsobující po jejím 

podání v daných podmínkách smrt 50% zkoumaných organismů vypočtená statisticky na základě 

experimentálních údajů)

LD50 - střední letální dávka (dávka chemické látky vypočítaná v miligramech na kilogram tělesné hmotnosti, 

potřebná k usmrcení 50% zkoumané populace)

NOEC - koncentrace, při které nebyl pozorován žádný účinek

Použitá literatura a zdroje údajů:

Bezpečnostní list od společnosti Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o. ze dne: 14. 4. 2017, revize: 9. 

3. 2021 verze: 3.0 .
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KONEC

Pokyny týkající se školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a životního prostředí: 

Vysvětlit stručně a výstižně jednotlivé položky bezpečnostního listu.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
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