
KARTA BEZPEâNOSTN¯CH ÚDAJOV

1. IDENTIFIKÁCIA SPOLOâNOSTI

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

IâO: 31349463

Telefón: 02 / 44 45 79 64
Fax: 02 / 44 45 99 58
Mobil: 0903 724 810

2. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU / ÚâINNEJ LÁTKY

Názov prípravku: TOUCHDOWN WITH SYSTEM 4
Formulácia: vodn˘ roztok s obsahom zmáãadla
PouÏitie: herbicíd na báze kyseliny alkylfosforeãnej s obsahom 360 g/l glyfosátu ako formulácia na báze amoniaku

Nebezpeãné zloÏky:
ãíslo CAS názov konc. varovné oznaãenia R-vety

alkyl polysacharid < 500 g/l Xi R41

3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

Riziká pre zdravie: Za beÏn˘ch podmienok pouÏívania je jeho toxicita nízka.
Riziká pre Ïivotné prostredie: Jeho ‰kodlivosÈ pre Ïivotné prostredie je nepravdepodobná.

4. POKYNY PRE PRVÚ POMOC

Po poÏití: Postihnutého ihneì odveìte na lekárske o‰etrenie a o‰etrujúcemu lekárovi ukáÏte obal, etiketu alebo MSDS prí-
pravku. Nevyvolávajte zvracanie.
Po zasiahnutí oãí: Oãi postihnutého vyplachujte po dobu aspoÀ 15 minút bórovou vodou alebo ãistou vodou, priãom oãné
vieãka udrÏiavajte otvorené. Ihneì vyhºadajte lekársku pomoc!
Po zasiahnutí pokoÏky: Ihneì si vyzleãte zneãisten˘ odev a zasiahnuté miesta si ihneì opláchnite vodou a e‰te raz umyte
mydlom a vodou. Tento krok je potrebn˘ na obmedzenie styku prípravku s pokoÏkou. Zneãisten˘ odev je pred ìal‰ím pou-
Ïitím treba vyãistiÈ.
Po nad˘chaní: Postihnutého vyveìte na ãerstv˘ vzduch a chráÀte ho pre podchladením. Pre istotu vyhºadajte lekárske o‰et-
renie.

Informácie pre lekára:
Ak je mnoÏstvo poÏitého prípravku men‰ie, ako smrteºá dávka, pacienta pozorujte a lieãbu vykonávajte podºa príznakov.
V prípade nevyhnutnosti v˘plachu Ïalúdka predchádzajte vd˘chnutiu vyvráteného obsahu Ïalúdka. ZváÏte tieÏ podávanie
Ïivoãí‰neho uhlia a preháÀadla.

5. PROTIPOÎIARNE OPATRENIA

Obaly vystavené úãinkom otvoreného ohÀa je treba chladiÈ postrekom vodou.
Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: PoÏiare malého rozsahu haste penov˘mi, snehov˘mi alebo prá‰kov˘mi hasiacimi prístrojmi.
PoÏiare väã‰ieho rozsahu haste penou alebo vodnou hmlou bez priameho postreku vodou. Úniku hasiacej vody predchád-
zajte doãasn˘mi hrádzkami zo zeminy.
Hasenie poÏiaru:
Osobné ochranné prostriedky: PouÏívajte d˘chacie prístroje s uzavret˘m okruhom a osobné ochranné prostriedky.

6. OPATRENIA V PRÍPADE ÚNIKU PRÍPRAVKU

Osobné ochranné prostriedky: Pri odstraÀovaní rozliateho prípravku noste vhodné osobné ochranné prostriedky, t.j. ochra-
nu oãí, rukavice odolné proti chemikáliám, ãiÏmy a pracovnú kombinézu.
Opatrenia na ochranu Ïivotného prostredia: Rozliaty prípravok posypte nasiakav˘m materiálom, ako je zemina, piesok,
infuzóriová hlinka a pozbierajte ho do osobitne oznaãen˘ch a uzavret˘ch nádob. Rozliaty prípravok sa musí zne‰kodniÈ.
Zneãisten˘ povrch opláchnite vodou. Oplachová voda nesmie preniknúÈ do kanalizácie.

Vyliatie alebo nekontrolovan˘ únik prípravku do vodn˘ch tokov je potrebné ihneì ohlásiÈ príslu‰nému orgánu verejnej
správy.

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Manipulácia:
Pred pouÏitím si dôkladne preãítajte etiketu.
V‰eobecne: Predchádzajte styku prípravku s pokoÏkou a oãami. Poãas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajãite. 



Po práci s prípravkom a pred jedlom, pitím a fajãením si umyte ruky a tvár. 

Skladovanie:
Osobitné pokyny pre skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodn˘ch uzatvoren˘ch nádobách mimo dosahu detí. Skladujte
ho oddelene od potravín, nápojov a krmív. ChráÀte ho pred mrazom. Prípravok neskladujte v nádobách vyroben˘ch z gal-
vanizovanej alebo povrchovo neupravenej (okrem u‰ºachtilej) ocele.
Doba skladovania: Prípravok si pri skladovaní v pôvodn˘ch, neotvoren˘ch obaloch a pri teplote okolitého prostredia ucho-
váva fyzikálnu a chemickú stálosÈ po dobu najmenej 2 rokov.

8. LIMITY EXPOZÍCIE A OCHRANA OSÔB

Osobné ochranné prostriedky:
Pred pouÏitím si dôkladne preãítajte etiketu.
Keì technické zariadenia na pracovisku nie sú vhodné alebo primerané, noste vhodné osobné ochranné prostriedky. Pri v˘-
bere osobn˘ch ochrann˘ch prostriedkov by si uÏívatelia mali nechaÈ od svojho dodávateºa potvrdiÈ vhodnosÈ pre tento
druh práce.
Ochrana d˘chacích ciest: Noste vhodné ochranné prostriedky v prípade, Ïe môÏu byÈ prekroãené stanovené hladiny vysta-
venia obsluhy úãinku prípravku. Osobné ochranné prostriedky na ochranu d˘chacích ciest by mali vyhovovaÈ príslu‰n˘m
normám ES.
Ochrana oãí: Noste vhodné ochranné prostriedky vyhovujúce ustanoveniam EN 166.
Ochrana rúk: Noste vhodné rukavice vyhovujúce ustanoveniam EN 374.
Ochrana tela: Noste vhodn˘ ochrann˘ odev.

Limity expozície
Îiadne limity expozície osôb sa nestanovili. Obmedzte riziko vystavenia pôsobeniu prípravku na ão najniÏ‰iu mieru 
v zmysle dobrej poºnohospodárskej praxe.

9. FYZIKÁLNO – CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Forma: kvapalina
Farba: hnedá
VôÀa/zápach: neudáva sa
Bod varu: neudáva sa
Bod tuhnutia: neudáva sa
Bod vzplanutia: nehorºav˘
Bod samovznietenia: neudáva sa
V˘bu‰né vlastnosti: neudáva sa
Tlak pár: neudáva sa
RozpustnosÈ: rozpustn˘ vo vode / mie‰ateºn˘ s vodou
Hodnota pH: 6,4 (vodn˘ roztok 1 % w/v pri 25°C)
Rozdeºovací koeficient: neudáva sa
Viskozita: 56 cSt pri 20°C
Oxidaãné vlastnosti: nie je oxidaãn˘m ãinidlom
Povrchové napätie: 28,8 mN/m pri 20°C 

10. STABILITA A REAKTIVITA

Nebezpeãné produkty rozkladu: Pri horení alebo tepelnom rozklade sa uvoºÀujú jedovaté a dráÏdivé v˘pary

11. INFORMÁCIE O TOXICITE

Akútna toxicita (smrteºné dávky)
Medián hodnôt orálnej smrteºnej dávky (potkan, obidve pohlavia): > 5000 mg/kg
Nízka orálna toxicita.

Medián hodnôt dermálnej smrteºnej dávky (potkan, obidve pohlavia): > 5000 mg/kg
Jeho ‰kodlivosÈ je pri prieniku pokoÏkou nepravdepodobná.

Medián hodnôt inhalaãnej smrteºnej koncentrácie (potkan, obidve pohlavia): > 5,1 mg/l
Keì sa prípravok pouÏíva a keì sa s ním narába podºa pokynov uveden˘ch na etikete, vznik nepriazniv˘ch úãinkov je
nepravdepodobn .̆

Akútna toxicita (dráÏdivosÈ, scitlivovanie pokoÏky, atì)
DráÏdenie oãí: mierne dráÏdiv˘ pre pokoÏku (zajac)
DráÏdenie pokoÏky: nedráÏdiv˘ pre koÏu zajaca
Scitlivovanie pokoÏky: pri skú‰kach na zvieratách nespôsoboval scitlivovanie pokoÏky (Buehlerova skú‰ka)

Chronické toxické úãinky – dlhodobá expozícia
Dlhodobé vystavenie úãinku prípravku: Keì sa prípravok pouÏíva a keì sa s ním narába podºa pokynov uveden˘ch na eti-
kete, s jeho pouÏívaním sa nespájajú Ïiadne dlhodobé riziká pre ãloveka.



12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Správanie a osud v Ïivotnom prostredí
Informácia sa t˘ka: glyphosate acid
Táto látka je v rozpustná vo vode.
PohyblivosÈ tejto látky v pôde je nízka.

Pretrvávanie a rozpad v pôdnom prostredí
Informácia sa t˘ka: glyphosate acid
Jestvuje dôkaz o jej rozklade pod vplyvom svetla vo vodnom prostredí (kyslé pH).
Táto látka v pôdnom prostredí podlieha podstatnému rozkladu (aeróbne podmienky).

Ekotoxicita
Toxicita pre ryby LC50: pstruh (96 h) 800 mg/l
Toxicita pre vodné bezstavovce EC50: Daphnia magna (48 h) 160 mg/l
Toxicita pre riasy: zelené riasy EbC50 (72 h) 140 mg/l

zelené riasy ErC50 (72 h) 320 mg/l

Jeho ‰kodlivosÈ pre vodné organizmy nie je pravdepodobná.

13. LIKVIDÁCIA ODPADU

Likvidácia prípravku:
NezneãisÈujte prípravkom a obalmi z neho vodné plochy a toky. Nespotrebovan˘ prípravok sa musí zlikvidovaÈ podºa
podrobn˘ch pokynov, uveden˘ch v "Pokynoch na predchádzanie a obmedzovanie tvorby a likvidáciu odpadov prípravkov
na ochranu rastlín v poºnohospodárstve" GCPF, 1987. Vyprázdnené obaly z prípravku sa musia vypláchnuÈ a zlikvidovaÈ!
Nesmú sa uÏ pouÏívaÈ na iné úãely! Likvidácia odpadu musí prebehnúÈ v súlade s miestnymi a národn˘mi predpismi.

14. PODMIENKY PREPRAVY

Prípravok sa pri preprave neklasifikuje ako nebezpeãná vec.

15. REGULAâNÉ INFORMÁCIE

Klasifikácia: Pri dodávke a pouÏívaní sa neklasifikuje ako nebezpeãn .̆
Osobitné oznaãenie: SO53 Vyprázdnené obaly uÏ nepouÏívajte na iné úãely! Skladujte vo vzduchotesne 

uzavret˘ch obaloch na bezpeãnom mieste.
SO54 Pre‰tudujte si osobitne dodávan˘ návod na pouÏívanie!
DO1 Látku z pokoÏky a z oãí okamÏite vymyte!

Táto látka spadá pod smernicu o nebezpeãn˘ch látkach (predpisy CPL). Musí byÈ preto oznaãená v súlade s t˘mito predpis-
mi. PouÏívatelia musia zabezpeãiÈ dodrÏiavanie ak˘chkoºvek miestnych a národn˘ch predpisov.

16. INÉ INFORMÁCIE

PouÏitie: postemergentn˘ herbicíd urãen˘ na niãenie jednoroãn˘ch a trvácich burín
"TOUCHDOWN WITH SYSTEM 4" je majetkom spoloãnosti Syngenta Group.
Pred zakúpením prípravku si dôkladne preãítajte jeho etiketu! 
Táto karta bezpeãnostn˘ch údajov bola vypracovaná v zmysle smerníc EHS ã. 91/155 a ã. 93/112).

Informácie uvedené v tomto dokumente vychádzajú z na‰ich súãasn˘ch poznatkov so zámerom opísaÈ na‰e prípravky z hºa-
diska bezpeãnostn˘ch poÏiadaviek. Nemali by sa preto chápaÈ ako záruka ich osobit˘ch vlastností. TaktieÏ sa net˘kajú
ne‰tandardného pouÏívania v˘robku, ani prípadov nedodrÏania v Àom uveden˘ch pokynov a doporuãení.


