KARTA BEZPEâNOSTN¯CH ÚDAJOV
1. IDENTIFIKÁCIA SPOLOâNOSTI
SpoloãnosÈ:

Syngenta Slovakia, s r.o.
Re‰etkova 15
831 03 Bratislava

IâO:

31349463

Telefón:
Fax:
Mobil:

02 / 44 45 79 64
02 / 44 45 99 58
0903 724810

2. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU / ÚâINNEJ LÁTKY
Názov prípravku: BRAVO 500
·irokospektrálny fungicíd.
Vodná suspenzia
EC-No: 217-588-1 chlórotalonil
EC-No.: 200-338-0 propán-1,2-diol (propylénglykol)
Nebezpeãná zloÏka
Chlórotalonil (zaraden˘
podºa smernice EHS ã.67/548)
propán-1,2-diol (propylénglykol)

âíslo CAS
1897-45-6
57-55-6

Varovné oznaãenia
Xn

R-vety
R40-R50/53

Koncentrácia
500 g/l
< 100 g/l

3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK
MôÏe spôsobiÈ senzibilizáciu pokoÏky
Pre oãi mierne dráÏdiv˘! Pre pokoÏku stredne dráÏdiv˘!
Veºmi jedovat˘ pre vodné organizmy!
4. POKYNY PRE PRVÚ POMOC
Po zasiahnutí oãí: Ihneì otvorené oãi vyplachujte oãn˘m roztokom alebo ãistou vodou po dobu aspoÀ 15 minút. Vyhºadajte
lekárske o‰etrenie.
Po zasiahnutí pokoÏky: Ihneì si vyzleãte v‰etok zneãisten˘ odev. Zasiahnutú pokoÏku opláchnite vodou a potom umyte
mydlom a vodou. Toto opatrenie je dôleÏité pre ão najväã‰ie obmedzenie styku s pokoÏkou.
Zneãisten˘ odev je pred opätovn˘m pouÏitím nutné opraÈ.
Po nad˘chnutí: Postihnutého vyveìte zo zamoreného prostredia, uloÏte do tepla a nechajte odd˘chnuÈ. Vyhºadajte lekárske o‰etrenie.
Po poÏití: Ihneì vyhºadajte lekárske o‰etrenie a ak je to moÏné, oboznámte lekára s etiketou alebo bezpeãnostnou kartou
prípravku. Nevyvolávajte zvracanie!
Informácia pre lekára:
Ak je mnoÏstvo prípravku men‰ie, ako smrteºná dávka, postihnutého pozorujte a o‰etrujte podºa prejavov otravy.
Ak povaÏujete za nevyhnutné vykonaÈ v˘plach Ïalúdka, zabráÀte vd˘chnutiu zvratkov.
Podºa uváÏenia podávajte Ïivoãí‰ne uhlie a preháÀadlo.
5. PROTIPOÎIARNE OPATRENIA
Nádoby vystavené otvorenému ohÀu ochladzujte postrekom vodou.
Hasiace prístroje: Pri poÏiaroch malého rozsahu haste penov˘mi, snehov˘mi alebo prá‰kov˘mi hasiacimi prístrojmi. Pri poÏiaroch väã‰ieho rozsahu, pouÏite penu alebo vodnú hmlu, nepouÏívajte postrek vodou. Hasiacu vodu zachytávajte, napr.
ohradením nasiakav˘m materiálom.
Osobné ochranné pomôcky: Pri poÏiarnom zásahu je treba pouÏívaÈ d˘chacie prístroje a primerané obleãenie.
6. OPATRENIA V PRÍPADE ÚNIKU PRÍPRAVKU
Ochrana zdravia: Pri odstraÀovaní uniknutého prípravku zabezpeãte pouÏívanie primeran˘ch osobn˘ch ochrann˘ch pomôcok. To znamená ochranu oãí, pouÏívanie ochrann˘ch rukavíc odoln˘ch voãi chemikáliám, gumov˘ch ãiÏiem a kombinézy.
Postup pri ãistení zamoren˘ch priestorov: Uniknut˘ prípravok nechajte pohltiÈ pieskom, zeminou alebo inou vhodnou
hmotou a túto preneste do odpadovej nádoby. Rozliaty prípravok spláchnite vodou. Treba zabrániÈ úniku oplachovej vody
do zdrojov povrchov˘ch vôd. Únik alebo nekontrolované vypustenie prípravku do vodn˘ch tokov treba okamÏite oznámiÈ
príslu‰nému riadiacemu orgánu.
7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
Manipulácia
Pred pouÏitím prípravku si preãítajte etiketu.
Pokyny na bezpeãné zaobchádzanie s prípravkom: Vyh˘bajte sa priamemu styku pokoÏky s prípravkom. Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite a nefajãite. Pred jedením, pitím alebo fajãením si umyte tvár a ruky.

Skladovanie
Pokyny na bezpeãné skladovanie prípravku: Prípravok skladujte v pôvodne, vzduchotesne uzavret˘ch obaloch, mimo dosahu detí. ChráÀte pred teplom a zdrojmi otvoreného ohÀa. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
PouÏiteºnosÈ prípravku: Prípravok si pri skladovaní v pôvodn˘ch, neotvoren˘ch obaloch a pri teplote okolitého prostredia,
uchováva chemickú a fyzikálnu stálosÈ po dobu najmenej 2 rokov.
8. LIMITY EXPOZÍCIE A OCHRANA OSÔB
Ochrana zdravia
Pri pouÏívaní prípravku sa riaìte podrobn˘mi pokynmi uveden˘mi na etikete.
Ochrana d˘chacích ciest: V prípade pravdepodobného prekroãenia limitov expozície obsluhy, pouÏívajte vhodné pomôcky
na ochranu d˘chacích ciest, ktoré musia vyhovovaÈ príslu‰n˘m normám EN.
Ochrana oãí: PouÏívajte pomôcky na ochranu oãí a tváre podºa EN 166.
Ochrana rúk: PouÏívajte vhodné rukavice vyhovujúce EN 374.
Ochrana tela: PouÏívajte primeran˘ ochrann˘ odev.
Limity expozície obsluhy
Nebezpeãná zloÏka

propán-1,2-diol (propylénglykol) OES/HSE
celkovo (v˘pary a drobné ãiastoãky)
8 h TWA 150 ppm
470 mg/m3
z toho drobné ãiastoãky
8 h TWA 10 mg/m3
Nebezpeãná zloÏka
chlórotalonil ‰tandard Syngenta
8 h TWA 0,1 mg/m3
Net˘ka sa pouÏitia v poºn˘ch podmienkach.
9. FYZIKÁLNO – CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Skupenstvo:
Farba:
VôÀa:
Bod varu:
Bod topenia:
Bod vzplanutia:
Bod samovznietenia:
V˘bu‰nosÈ:
Tlak nas˘ten˘ch pár:
Hustota:
RozpustnosÈ:
pH (kvant.)
Rozdeºovací koeficient:
Oxidaãné vlastnosti:

viskózna kvapalina
svetlosivá
slabo dráÏdivá
> 100°C
-5°C
nevzplanúci
neuvádza sa
nev˘bu‰n˘
neuvádza sa
1,25 g/ml3
dispergovateºn˘ vo vode
6 aÏ 9
neuvádza sa
neoxidujúci

10. STABILITA A REAKTIVITA
Nebezpeãné produkty rozkladu:

Pri spaºovaní alebo tepelnom rozklade sa uvoºÀujú jedovaté a dráÏdivé v˘pary.

11. INFORMÁCIE O TOXICITE
Akútna toxicita (smrteºné dávky)
Medián orálnej smrteºnej dávky pre potkany (obidve pohlavia)
4200 mg/kg
Nízka orálna toxicita.
Medián dermálnej smrteºnej dávky pre králiky
2000 mg/kg
·kodlivosÈ príjmom pokoÏkou je nepravdepodobná.
Medián inhalaãnej smrteºnej koncentrácie pre potkany (obidve pohlavia) > 1.96 mg/l 4 h
Pri pouÏití prípravku a manipulácii s ním podºa etikety je prejavenie sa jeho ‰kodliv˘ch úãinkov nepravdepodobné.
Akútna toxicita (dráÏdenie a senzibilizácia, atì)
DráÏdenie oãí: Mierne dráÏdiv˘ pre oãi králika.
DráÏdenie pokoÏky: Stredne dráÏdiv˘ pre pokoÏku králika.
Senzibilizácia pokoÏky (podºa Buehlera): Pri pokusoch na zvieratách spôsoboval senzibilizáciu pokoÏky.
Chronické toxické úãinky – dlhodobá expozícia
Dlhodobá expozícia: Pri chlórotalonile boli zistené vysoké prahové hodnoty karcinogenity u potkanov a my‰í. Pri jeho
pouÏívaní podºa etikety sa to nepovaÏuje za rizikové pre ãloveka.
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Pretrvávanie a odbúravanie
Tieto informácie sa t˘kajú chlórotalonilu.
Dokázalo sa r˘chle odbúravanie v pôde.

Dokázalo sa r˘chle odbúravanie vo vodnom prostredí.
Ekotoxicita
Toxicita pre ryby:
pstruh dúhov˘ 96 h LC50
Toxicita pre dafnie:
dafnia veºká 48 h EC50
Toxicita pre riasy:
ErC50 r˘chlosti rastu biomasy zelen˘ch rias
Veºmi jedovat˘ pre vodné organizmy!

0,195 mg/l
0,882 mg/l
0,521 mg/l

13. LIKVIDÁCIA ODPADU
NezneãisÈujte vodné plochy, vodné toky a kanály chemikáliami a pouÏit˘mi obalmi. NepouÏité zvy‰ky sa musia zlikvidovaÈ
postupom uveden˘m v „Pokynoch na predchádzanie a obmedzovanie tvorby a likvidáciu odpadov prípravkov na ochranu
rastlín v poºnohospodárstve“ GCPF, 1987.
Vyprázdnené obaly sa musia vypláchnuÈ, zniãiÈ a nesmú sa pouÏívaÈ na iné úãely.
Odpady sa musia zlikvidovaÈ v súlade s miestnymi, oblastn˘mi alebo celo‰tátnymi predpismi.
14. PODMIENKY PREPRAVY
Îelezniãná / cestná preprava (RID/ADR)
âíslo podºa OSN:
UN 3082
Trieda:
9, rôzne nebezpeãné veci
Obalová skupina podºa OSN:
III
Vhodné oznaãenie pri preprave: LÁTKA OHROZUJÚCA ÎIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, i.n.
(chlorothalonil)
Námorná preprava (IMDG)
âíslo podºa OSN:
Trieda:
Obalová skupina podºa OSN:
Vhodné oznaãenie pri preprave:
ZneãisÈuje morské prostredie:

UN 3082
9, rôzne nebezpeãné veci
III
LÁTKA OHROZUJÚCA ÎIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, i.n.
(chlorothalonil 50%)
áno

Letecká preprava (ICAO/IATA)

Net˘ka sa leteckej dopravy.

15. REGULAâNÉ INFORMÁCIE
Klasifikácia:
Varovné oznaãenie:
R-vety:

dráÏdiv˘
Xi
R36
DráÏdi oãi!
R43
MôÏe spôsobiÈ senzibilizáciu pri kontakte s pokoÏkou!
S-vety:
S2
Uchovávajte mimo dosahu detí!
S13
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá!
S20/21 Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite a nefajãite!
S24
ZabráÀte kontaktu s pokoÏkou!
S26
V prípade kontaktu s oãami je potrebné ihneì ich vymyÈ s veºk˘m mnoÏstvom
vody a vyhºadaÈ lekársku pomoc!
S37/39 Noste vhodnú ochrannú obuv! / PouÏite ochranu oãí/tváre!
Táto látka spadá pod smernicu EHS o nebezpeãn˘ch látkach (predpisy CPL) musí sa preto oznaãovaÈ podºa t˘chto predpisov.
PouÏívatelia musia zaistiÈ dodrÏiavanie miestnej, oblastnej alebo celo‰tátnej legislatívy.
16. INÉ INFORMÁCIE
PouÏitie:
·irokospektrálny fungicíd.
Bravo je majetkom spoloãnosti Syngenta Group.
Táto bezpeãnostná karta bola vypracovaná v súlade so smernicou EHS ã.91/155 (93/112/ES).
Informácie uvedené na tejto bezpeãnostnej karte nie sú ‰pecifikáciou a nezaruãujú osobitné vlastnosti. Ich cieºom je
poskytnúÈ v‰eobecn˘ pokyn na manipuláciu, skladovanie a pouÏívanie prípravku. Net˘kajú sa nie beÏného alebo nenormovaného pouÏitia prípravku ani prípadov nedodrÏania t˘chto pokynov.

