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:
Formulácia:
PouÏitie:
Úãinná látka:

TOPAS 100 EC
emulgovateºn˘ koncentrát
fungicíd
10 % w/w penconazole

CGA71818

Nebezpeãné zloÏky:
ãíslo CAS
názov
108-94-1
cyclohexanone
78-83-1
1-propanol, 2-methyl
26264-06-2
kyselina dodecyl benzenesulfoniová,vápen.soº
66246-88-6
penconazole (ISO draft)

% w/w
5-10
1-2
1-5
10

varovné oznaãenia
Xn
Xi
Xi
N

R-vety
10-20
10-37/38-41-67
36/38
51/53

3. IDENTIFIKÁCIA RIZIKA
Zdravotné riziká: dráÏdi oãi
Riziká na Ïivotnom prostredí v prípade nehody (rozsypanie/rozliatie): toxick˘ pre vodné organizmy, môÏe zapríãiniÈ
dlhotrvajúce neÏiaduce úãinky vo vodnom prostredí.
4. POKYNY PRE PRVÚ POMOC
V‰eobecne: Vyveìte postihnutého zo zamoreného priestoru do dobre vetranej miestnosti alebo na ãerstv˘ vzduch a chráÀte ho pred podchladením. V PRÍPADE PODOZRENIA NA OTRAVU ihneì volajte lekára.
Po zasiahnutí oãí: vyplachujte ãistou vodou po dobu niekoºk˘ch minút a ihneì volajte lekára.
Po poÏití: opakovane podávajte Ïivoãí‰ne uhlie s veºk˘m mnoÏstvom vody. Zvracanie nevyvolávajte.
POZOR - nikdy nepodávajte ústami niã osobe v bezvedomí !
Po zasiahnutí pokoÏky: odstráÀte zneãisten˘ odev a zasiahnuté miesta dôkladne umyte mydlom a teplou vodou.
Informácie pre lekára:
Protilátka: ·pecifická protilátka nie je známa. PouÏívajte symptomatickú terapiu.
·pecifické ºudské skúsenosti: nebol zaznamenan˘ Ïiaden prípad otravy ãloveka
5. PROTIPOÎIARNE OPATRENIA
Horºavina: áno
Vhodné hasiace prostriedky: such˘ chemick˘ hasiaci prístroj, pena, oxid uhliãit˘ alebo postrek vodou (nepouÏívajte priamo
striekajúci prúd vody).
·pecifické riziká pri hasení poÏiaru: splodiny horenia sú toxické a/alebo dráÏdivé. Musia byÈ zabezpeãené také opatrenia,
ktoré zabránia kontaminovanému hasiacemu prostriedku preniknúÈ vsiaknutím do pôdy alebo nekontrolovateºne sa ‰íriÈ.
Nebezpeãné horºavé zloÏky: carbon dioxide; carbon monoxide; nitrogen oxides; hydrogen chloride
Ochranné pomôcky: pouÏite d˘chacie prístroje a ochranné obleãenie.
·vajãiarske protipoÏiarne zatriedenie: F3 L FU
6. OPATRENIA V PRÍPADE ÚNIKU PRÍPRAVKU
Ochrana Ïivotného prostredia v prípade nehody: venujte pozornosÈ ochrannému obleãeniu a bezpeãnostn˘m opatreniam.
Rozliaty prípravok nechajte vsiaknuÈ do zeminy, piesku, infuzóriovej hlinky a pod. ZabráÀte jeho roz‰irovaniu, napr. ohradením nasiakav˘m materiálom.
Materiál zbierajte do ‰peciálne oznaãen˘ch a pevne uzavret˘ch nádob. Rozsypan˘ prípravok nesmie byÈ ìalej pouÏívan˘ a
musí byÈ zniãen˘. Ak nie je moÏné zabezpeãiÈ jeho bezpeãné zne‰kodnenie, kontaktujte v˘robcu, predajcu alebo miestneho
zástupcu. NezneãisÈujte vodné zdroje a kanály.
UdrÏujte od zdrojov zapaºovania.
7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
Manipulácia:
Vyh˘bajte sa kontaktu s pokoÏkou, oãami a odevom. Vyh˘bajte sa vdychovaniu dymu a pár. Poãas práce nejedzte, nepite a
nefajãite. Okrem opatrení uplatÀovan˘ch v chemick˘ch v˘robniach, ako protiprachové plniace a odmeriavacie vybavenie,

moÏno uskutoãniÈ ìal‰ie osobné ochranné opatrenia, aby sa zabránilo moÏnému kontaktu s prípravkom.
Skladovanie:
Prípravok skladujte v pôvodn˘ch uzatvoren˘ch nádobách. ChráÀte pred svetlom a vlhkosÈou.
ChráÀte pred mrazom
Skladujte oddelene od krmív a potravín
Skladovacia teplota: max. 35°C, min. 0°C
8. LIMITY VYSTAVENIA / OCHRANA OSÔB
Nemecko

Nemecko

·vajãiarsko

·vajãiarsko

USA

USA

(cyclohexanone)
MAK (DFG): 20 ppm 80 mg/m3
Poznámky: C; H
(isobutanol)
MAK (DFG): 100 ppm 300 mg/m3
Poznámky: C
(cyclohexanone)
MAK (DFG): 100 mg/m3 25 ppm
STEL (SUVA): 200 mg/m3 50 ppm
Poznámky: C; H
(isobutanol)
MAK (DFG): 150 mg/m3 50 ppm
STEL (SUVA): 100 ppm 300 mg/m3
Poznámky: C
(cyclohexanone)
TWA (ACGIH): 100 mg/m3 25 ppm
IDLH (NIOSH): 700 ppm
Poznámky: H A4
(isobutanol)
TWA (ACGIH): 152 mg/m3 50 ppm
IDLH (NIOSH): 1600 ppm

V‰eobecne: denne vymieÀajte pracovné obleãenie
Ochrana d˘chacích ciest: v prípade silného vystavenia pouÏite plynovú masku s univerzálnym filtrom.
Ochrana oãí: okuliare alebo tvárov˘ ‰tít
Ochrana rúk: pracovné rukavice odolné voãi chemikáliám
Ochrana tela: pracovné obleãenie (príp. kombinéza) z bavlny urãenej pre ÈaÏkú prevádzku alebo zo syntetickej látky, pevná
obuv
Bezpeãnostné opatrenia po práci: dôkladne sa umyte (sprcha, kúpeº, umytie vlasov), prezleãte si obleãenie, dôkladne
umyte zneãistené osobné ochranné prostriedky mydlom alebo roztokom sódy.
9. FYZIKÁLNO – CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Formulácia:
Farba:
Skupenstvo:
Bod tuhnutia:
Bod varu:
Teplota vzplanutia:
V˘bu‰nosÈ:
CitlivosÈ na náraz:
CitlivosÈ na teplo:
Objem hustoty:
Hodnota pH:
Povrchové napätie:
Mie‰ateºnosÈ:
Dynamická viskozita:
Dynamická viskozita:

tekutina
svetloÏltá aÏ hnedastá
kvapalné
<0°C
> 143°C
60°C (1013 hPa)
nev˘bu‰n˘
Ïiadna
Ïiadna
0,97 - 1,01 g/cm3 (20°C)
5 - 8 (1%, in deionised water)
30,7 mN/m (25°C)
mie‰ateºn˘ s vodou
7,53 mPa.s (10,0-250,0 rps; 20°C)
4,37 mPa.s (10,0-250,0 rps; 40°C)

EEC A 9
EEC A 14

OECD 109
CIPAC MT 75,2
EEC A 5
OECD 114
OECD 114

10. STABILITA A REAKTIVITA
Chemická stabilita:
CitlivosÈ na teplo:

stabiln˘ pri zachovaní ‰tandardn˘ch podmienok
Ïiadna

11. INFORMÁCIE O TOXICITE
Akútna
Akútna
Akútna
Akútne

orálna toxicita LD50 :
dermálna toxicita LD50 :
inhalaãná toxicita LC50 :
dráÏdenie pokoÏky:

2574 mg/kg (potkan)
> 4000 mg/kg (potkan)
> 5294 mg/m3 (potkan; 4 h)
nedráÏdiv˘ (králik; hodnotenie podºa 93/21/EEC)

OECD
OECD
OECD
OECD

401
402
403
404

Akútne dráÏdenie oãí:
Senzibilizácia pokoÏky:

dráÏdiv˘ (králik; hodnotenie podºa 93/21/EEC)
nesenzibiln˘ (morãa; hodnotenie podºa 93/21/EEC; Buehlerov test)

OECD 405
OECD 406

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Akútna toxicita pre ryby LC50 :
Chronická toxicita pre ryby NOEC:
Útlm rastu, riasy EC50 :
Chronická toxicita pre vodn˘ch bezstavovcov
(Dafnia magna; 21 dní)
Toxicita pre pôdne organizmy LC50 :

4,6 - 6,8 ppm (Salmo trutta-pstruh;96 h)
OECD 204
2,4 mg/l (Salmo trutta - pstruh; 21 dní)
3,9 mg/l (Scenedesmus subspicatus- zelené riasy; 72 h) OECD 202
NOEC: 0,32 mg/l
LOEC: 1,0 mg/l
169 mg/kg (Eisenia foetida-dáÏìovka)

OECD 207

13. LIKVIDÁCIA ODPADU
Likvidácia prípravku: venujte pozornosÈ ochrannému obleãeniu a opatreniam. Prípravok nechajte vsiaknuÈ do piesku, zeminy, infuzóriovej hlinky a pod. Materiál zbierajte do ‰peciálne oznaãen˘ch a pevne uzavret˘ch nádob. Zneãistené povrchy
umyte vodou a ãistiacim prostriedkom. Oplachovú vodu nalejte do kontajnerov, aby sa zabránilo zneãisteniu povrchov˘ch a
podzemn˘ch vôd, vodn˘ch zásobární a kanálov. Hadicou vystriekajte zneãistenú plochu po dlh‰iu dobu. Silne zneãistené
vrstvy pôdy musia byÈ vykopané aÏ po horizont ãistej pôdy. Rozliaty prípravok nesmie byÈ ìalej pouÏit˘ a musí byÈ zne‰kodnen˘. Ak nie je moÏné zapezpeãiÈ jeho bezpeãnú likvidáciu, kontaktujte v˘robcu, predajcu alebo miestneho zástupcu a
dopravte prípravok do spaºovne urãenej pre chemikálie
Likvidácia prípravku: Dopravte prázdne nádoby do spaºovne urãenej pre chemikálie
Po‰kodené nádoby: VloÏte originálne nádoby do väã‰ích ‰peciálne oznaãen˘ch nádob. Zistite moÏnosti recyklácie väã‰ích
prázdnych nádob, sudov.
14. PODMIENKY PREPRAVY
·peciálne informácie: pouÏívajte nerozbitné nádoby (kontajnery), zabezpeãte ich proti pádu a aby mali etiketu v súlade
s predpismi
Îelezniãná / cestná preprava (RID/ADR)
doplÀujúca informácia pri preprave:
Námorná preprava (IMDG)
doplÀujúca informácia pri preprave:
Letecká preprava (ICAO/IATA)
doplÀujúca informácia pri preprave:
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15. REGULAâNÉ INFORMÁCIE
EU klasifikácia
Varovné oznaãenie:
Rizikové vety:

Bezpeãnostné vety:

Zdroj nebezpeãenstva

N
Xi
36
51/53

Nebezpeãn˘ pre Ïivotné prostredie!
DráÏdiv˘!
DráÏdi oãi!
Toxick˘ pre vodné organizmy, môÏe spôsobiÈ dlhodobé ‰kodlivé úãinky
vo vodnej zloÏke Ïivotného prostredia!
2
UdrÏujte mimo dosah detí!
13
UdrÏujte oddelene od jedál, nápojov a krmív!
20/21
Poãas pouÏívania nejedzte, nepite a nefajãite!
61
ZabráÀte uvoºneniu do Ïivotného prostredia, oboznámte sa s osobitn˘mi
pokynmi a kartou bezpeãnostn˘ch údajov!
kyselina dodecyl benzenesulfoniová, vápenatá soº penconazole

Medzinárodné zatriedenie
Klasifikácia toxicity podºa WHO:
·vajãiarska kategória toxicity

III
4

nízke nebezpeãenstvo

16. INÉ INFORMÁCIE
Informácie uvedené v tomto dokumente vychádzajú z na‰ich súãasn˘ch poznatkov so zámerom opísaÈ na‰e prípravky z hºadiska bezpeãnostn˘ch poÏiadaviek. NemôÏu byÈ preto chápané ako záruka osobit˘ch vlastností.

