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1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.

1.1. Identifikátor výrobku
Spectre M
Evidenční číslo přípravku: 4523-2D/1 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICID PRO POUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Identifikace dovozce: AgriStar – agrochemicals s.r.o.
Místo podnikání nebo sídlo: Liboš 98, 78313 Štěpánov u Olomouce, Česká republika
Telefon: +420 731 465 817
Odborně způsobilá osoba: agristar@agristar.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace při ohrožení života a zdraví v ČR
Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace směsi

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) č.1272/2008, ve znění pozdějších předpisů
Eye Dam./Irrit. 2 - H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 - H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Aquatic Acute 1 - H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 - H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení

Označení směsi podle Nařízení (ES) č.1272/2008, ve znění pozdějších předpisů

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
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Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
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.
P308 + P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO nebo lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P410 Chraňte před slunečním zářením.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

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

Další označení:
SP1 Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v 
blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

SPe 3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného 
ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje 
účinnou látku ze skupiny azolu vícekrát než 2x v průběhu vegetace. V obilninách proti padlí 
travnímu a hnědé skvrnitosti ječné neaplikujte vícekrát než 1x v průběhu vegetace.

Profesionální uživatel

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Komponent(y) určující nebezpečí pro označování: 3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2-[2-(1-
chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-, N,N-
dimethyldekan-1-amid

2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky 
Nevztahuje se

3.2. Směsi
Přípravek je ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG).
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Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení (ES) 
č.1272/2008 (CLP)

3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2-[2-(1-
chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-

178928-70-6 25 Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
M-faktor akutní: 10
M-faktor chronický: 10
H400, H410

2-[2-(1-chloro cyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenyl 
propyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione 

- < 1 % Skin Sens. 1
H317

N,N-dimethyldekan-1- amid 14433-76-2
238-405-1
01-2119485027-36

< 75 % Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
STOT SE 3 (dráždí dých. soustavu)
Aquatic Chronic 3
H319, H315, H335, H412

Úplné znění H-vět a použitých zkratek v tomto oddíle, viz oddíl 16.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci
Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí 
postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Znečištěný oděv okamžitě 
odstraňte.
Při nadýchání: Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou
pomoc.
Při styku s kůží: Důkladně omyjte mýdlem a vodou.
Při kontaktu s očima: Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí 
vodou, konzultujte s očním lékařem.
Při požití: Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.
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: Informace, tj. další informace o symptomech a účincích mohou být uvedeny v 
GHS větách o značení, dostupných v Oddíle 2 a v toxikologických hodnoceních dostupných v
Oddíle 11., (Další) symptomy a/nebo příznaky nejsou známy.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.

5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva
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Vhodná hasiva: CO2 , prášek, alkoholu odolná pěna. Vodu použít jen ve formě jemného 
zamlžování a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda 
nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních a povrchových vod a 
nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.
Nevhodná hasiva: Vysoko objemový vodní proud

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi
oxid uhelnatý, Oxid uhličitý, chlorovodík, kyanovodík, oxidy dusíku
V případě požáru může dojít k uvolnění zmíněných látek/skupin látek.

5.3. Pokyny pro hasiče
Speciální ochranné vybavení: Použijte autonomní dýchací přístroj a protichemický oblek.
Další informace: Při vystavení ohni ochlazujte nádoby stříkáním vody. V případě požáru nebo
výbuchu nevdechujte dýmy. Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte 
ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadních vod. Zbytky po požáru a voda 
kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Nevdechovat páru/aerosol. Používat osobní ochranný oděv. Zamezte kontaktu s pokožkou, 
očima a s oděvem.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Nevylévejte do podzemní vrstvy země/do země. Nevypouštějte do odpadů, povrchových a 
podzemních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pro malá množství: Nabírat s vhodným absorbujícím materiálem (např. pískem, pilinami 
nebo víceúčelovým pojivem, křemelinou).
Pro velká množství: Zahradit/zadržet hrází. Produkt odčerpejte.
Zlikvidujte absorbovanou látku v souladu s předpisy. Odpad zachycovat do vhodných nádob,
které lze označit a utěsnit. Kontaminované podlahy a předměty důkladně očistit vodou a 
čistícími prostředky při současném dodržení ekologických předpisů.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Informace ohledně bezpečného zacházení jsou uvedeny v oddíle 7.
Informace ohledně doporučených osobních ochranných prostředků jsou uvedeny v oddíle 8.
Informace ohledně likvidace zbytků a odpadů jsou uvedeny v oddíle 13.

7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
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Při správném skladování a manipulaci nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Zajistěte 
důkladné větrání skladů a pracovních prostor. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Před 
přestávkami a na konci směny musí být umyty ruce, popř. obličej.
Ochrana před ohněm a výbuchem: Výpary mohou vytvořit vznětlivou směs se vzduchem. 
Zamezte vzniku elektrostatického náboje - zápalné zdroje musí být udržovány v dostatečné 
vzdálenosti - hasicí přístroje musí být připraveny v pohotovosti.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování směsí včetně neslučitelných směsí
Izolovat od potravin, poživatin a krmiv pro zvířata.

Další informace k podmínkám skladování: Chraňte před teplem. Chraňte před přímým 
slunečním svitem. Při skladování chraňte proti mrazu.
Stabilita při skladování:
Doba skladování: 24 měs.
Ochrana před teplotami nižšími než: 5 °C
Ochrana před teplotami vyššími než: 30 °C

7.3. Specifická konečná použití
Spectre M je určen pro profesionální použití jako přípravek na ochranu rostlin: fungicid.

8. Omezování expozice/osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

8.1. Kontrolní parametry
nestanoveny (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

8.2. Omezování expozice
Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacího ústrojí: Vhodná ochrana dýchacího ústrojí při nižší koncentraci nebo 
krátkodobém účinku: Plynový filtr EN141 Typ A pro plyny/páry organických sloučenin (bod 
varu > 65 °C).
Ochrana rukou: Vhodné materiály rovněž pro delší, přímý kontakt (Doporučeno: Index 
ochrany 6, odpovídající> 480 minutám doby pronikání podle EN 374): nitrilový kaučuk (NBR) 
– 0,4 mm tloušťka nátěru. Pokyny výrobce pro používání je nutno dodržovat kvůli velkému 
množství různých typů.
Ochrana očí: Ochranné brýle s bočními štíty (rámové brýle) (EN 166).
Ochrana těla: Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. zástěra, 
ochranné vysoké boty, protichemický ochranný oděv (podle DIN-EN 465).

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření: Při zacházení s prostředky na ochranu rostlin v 
balení pro konečného spotřebitele platí údaje o osobních ochranných prostředcích 
uvedených v návodu k použití. Doporučuje se používání nepropustných pracovních oděvů. 
Uchovávejte pracovní oděv odděleně. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti



Bezpečnostní list 
Spectre M

dle nařízení komise EU č. 453/2010 
Datum vyhotovení: 02.02.2022
Datum revize: --.--.----                         Strana: 6/15

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Forma: kapalina
Barva: žlutohnědá
Zápach: aromatický
Práh zápachu: Není stanovena vzhledem k možnému zdravotnímu riziku při 

inhalaci.
Hodnota pH: cca. 5 - 6 (deionizovaná voda, 10 g/l, 23 °C)
Bod tání: < 20 °C Specifikace jsou odvozeny z vlastností jednotlivých 

složek.
Bod varu: nepoužitelný
Bod vzplanutí: 152 °C
Rychlost odpařování: nepoužitelný
Vznětlivost: nepoužitelný
Spodní mez výbušnosti: Na základě složení produktu a našich dosavadních zkušeností s 

tímto výrobkem se při odborném zacházení a v souladu s 
předepsaným použitím neočekává žádné ohrožení.

Horní mez výbušnosti: Na základě složení produktu a našich dosavadních zkušeností s 
tímto výrobkem se při odborném zacházení a v souladu s 
předepsaným použitím neočekává žádné ohrožení.

Zápalná teplota: 340 °C
Tenze par: cca. 0,001 hPa

(25 °C)
Informace se vztahuje na rozpouštědlo.

Hustota: cca. 1,00 g/cm3
(20 °C)

Relativní hustota par nepoužitelný
(vzduch):
Rozpustnost ve vodě: Specifikace jsou odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

cca. 0,3 g/l (20 °C)
Rozdělovací koeficient nepoužitelný
n-oktanol/voda (log Kow):
Tepelný rozklad: Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k rozkladu.
Kinematická viskozita: cca. 35,1 mm2/s

(40 °C)
Nebezpečí výbuchu: neexplozivní (Směrnice 92/69/EHS, A.14)
Vlastnosti podporující Na základě své struktury se produkt klasifikuje jako 
oheň/požár: nepodněcující vznik požáru

9.2. Další informace
Povrchové napětí: 29,9 mN/m

(20 °C)

10. Stálost a reaktivita
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10.1. Reaktivita
Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2. Chemická stabilita
Produkt je stabilní, pokud je skladován/manipulován, jak je předepsáno či uvedeno.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Při skladování a manipulaci podle pokynů nedochází k nebezpečným reakcím.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Viz. Oddíl 7. Pokyny pro zacházení a skladování.

10.5. Neslučitelné materiály
Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné nebezpečné produkty rozkladu, jsou-li dodržovány předpisy/instrukce pro skladování
a manipulaci.

11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Vyhodnocení akutní toxicity:
Při jednorázovém požití mírně toxický. Při kontaktu s kůží mírně toxický. Při jednorázovém 
vdechnutí prakticky netoxický (á).

Experimentální/vypočtené údaje:
LD50 potkan (orální): > 2.500 mg/kg
LC50 potkan (inhalace): > 5 mg/l 4 h

Výsledek testu se vztahuje pouze na látku přenesenou do dýchatelného aerosolu (částice < 
20 m).μ
Nejvyšší možná koncentrace pro testování.
LD50 potkan (dermální): > 4.000 mg/kg

Podráždění:
Vyhodnocení dráždivých účinků:
Při kontaktu s očima působí dráždivě. Nedráždí pokožku.

Experimentální/vypočtené údaje:
Poleptání/podráždění kůže králík: nedráždivý
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury 
nebo složení.



Bezpečnostní list 
Spectre M

dle nařízení komise EU č. 453/2010 
Datum vyhotovení: 02.02.2022
Datum revize: --.--.----                         Strana: 8/15

Vážná poškození/podráždění očí králík: Dráždivý.
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury 
nebo složení.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže:
Vyhodnocení senzibilizace:
Při zkouškách na zvířatech nebyl zjištěn senzibilizační účinek na pokožku. Senzibilizační 
účinek u obzvláště citlivých osob není vyloučen.

Experimentální/vypočtené údaje:
modifikovaný Buehlerův test morče: Nesenzibilizující Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo
odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení.

Mutagenita zárodečných buněk:
Vyhodnocení mutagenity:
Test mutagenity neodhalil žádný genotoxický potenciál. Produkt nebyl testován. Informace 
byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Karcinogenita:
Vyhodnocení karcinogenity:
Různé testy na zvířatech neprokázali rakovinotvorný účinek. Produkt nebyl testován. 
Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Reprodukční toxicita:
Odhad reprodukční toxicity:
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: 3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
Odhad reprodukční toxicity: Při podávání vysokých dávek, které způsobují i jiná poškození 
zdraví u rodičovských zvířat, nelze vyloučit i možnost snížení plodnosti.

Vývojová toxicita:
Vyhodnocení teratogenity:
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: 3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]- 2,4-dihydro-
Vyhodnocení teratogenity: Při zkouškách na zvířatech látka nezpůsobovala malformace; při 
vysokých dávkách toxických pro rodičovská zvířata však bylo zjištěno poškození plodu.

Údaje o: N,N-dimethyldekan-1-amid
Vyhodnocení teratogenity: Při zkouškách na zvířatech látka nezpůsobovala malformace; při 
vysokých dávkách toxických pro rodičovská zvířata však bylo zjištěno poškození plodu. 
Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo odvozeno od látek/produktů podobné struktury 
nebo složení.
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Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice):
Hodnocení STOT jednorázové:
Může působit dráždivě na dýchací cesty.

Poznámky: Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých 
složek.

Toxicita po opakované dávce a toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice):
Vyhodnocení toxicity při opakované dávce:
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: N,N-dimethyldekan-1-amid
Vyhodnocení toxicity při opakované dávce: Produkt nebyl testován. Vyhlášení bylo 
odvozeno od látek/produktů podobné struktury nebo složení. Po opakovaném podání 
dochází zejména k místnímu podráždění.

Nebezpečí aspirace:
Nepředpokládá se nebezpečí aspirace.
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Další informace o toxicitě:
Nesprávné použití může poškodit zdraví.

12. Ekologické informace

12.1. Toxicita
Vyhodnocení vodní toxicity:
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Toxicita pro ryby: LC50 (96 h) cca. 4,02 mg/l, Pstruh duhový
Vodní bezobratlí: EC50 (48 h) cca. 2,9 mg/l, Daphnia magna
Vodní rostliny: EC50 (72 h) 12,7 mg/l (rychlost růstu), Pseudokirchneriella subcapitata

Údaje o: 3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
Vodní rostliny: EC50 (72 h) 0,046 mg/l (rychlost růstu), Scenedesmus subspicatus

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O):
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: 3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O): Není snadno biologicky odbouratelný (podle 
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kritérií OECD).

Údaje o: N,N-dimethyldekan-1-amid
Vyhodnocení biodegradace a vylučování (H2O): Snadno biologicky odbouratelný.

12.3. Bioakumulační potenciál Bioakumulace:
Posouzení bioakumulačního potenciálu.:
Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých složek.

Údaje o: 3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
Bioakumulační potenciál: Biokoncentrační faktor (BCF): 19,7, Lepomis macrochirus, 
Neakumuluje se v organismu.

12.4. Mobilita v půdě
Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.:
Adsorpce v půdě: Produkt nebyl testován. Informace byly odvozeny z vlastností jednotlivých
složek.

Údaje o: 3H-1,2,4-Triazole-3-thione, 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
Posouzení mobility mezi složkami životního prostředí.: Adsorpce v půdě: Nízká mobilita v 
půdě.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za odolnou, hromadící se v organismu 
nebo toxickou (PBT).
Tato směs neobsahuje žádnou látku považovanou za velmi odolnou nebo velmi se hromadící 
v organismu (vPvB).

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.7. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady
Technologicky již nepoužitelnou směs včetně nevyplachovaného obalu je v souladu s místní 
a národní právní úpravou (zákon o odpadech) nutno likvidovat jako nebezpečný odpad.
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku 
vystříkejte na ošetřovaném pozemku, přičemž nesmějí být zasaženy zdroje podzemních a 
recipienty povrchových vod.
Prázdné obaly od směsy 3x důkladně vypláchněte (oplachovou vodu použijte pro přípravu 
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postřikové kapaliny), znehodnoťte a předejte prostřednictvím sběrného místa do sběru k 
recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně.
Obaly od směsy nikdy nepoužívejte k jiným účelům! Zabraňte kontaminaci podzemních a 
povrchových vod.

Katalogové číslo odpadu: 020108 – agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky

Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
Směrnice 2008/98/ES 
Vyhláška MŽP a MZd 94/2016 Sb, o hodnocení nebezpečných odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů
Vyhláška MŽP 93/2016 Sb, Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů

14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo UN 
3082

14.2. Náležitý název UN pro zásilku 
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N. (OBSAHUJE PROTHIOKONAZOL)

14.3. Třída/Třídy nebezpečnosti pro přepravu
9

14.4. Obalová skupina 
III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
ano

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Identifikační číslo nebezpečnosti: 90
Kód pro tunely: (E)

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Nesmí se přepravovat nebalené podle IBC kódu.
Není relevantní pro podmínky v České republice.

15. Informace o předpisech
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15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi
Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. EU L 396), ve znění pozdějších 
předpisů
NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. EU L 353), ve znění pozdějších 
předpisů
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH)
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o 
sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. ES L 200), ve znění pozdějších předpisů
EVROPSKÁ DOHODA o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), verze platná 
od 1.1.2011
VYHLÁŠKA č. 1 ministra hospodářství, práce a sociální politiky ze dne 12.02.2003 o ADR; 
VYHLÁŠKA č. 8 ministra hospodářství a práce ze dne 21.07.2004 o RID
Směrnice Rady č. 75/442/EHS o odpadech
Směrnice Rady č. 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, Rozhodnutí Komise č. 
2000/532/ES z 3. května 2000 o seznamu odpadů, OJ č. L 226/3 z 6. září 2000, včetně 
měnících rozhodnutí.
NAŘÍZENÍ Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím matkám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 
přípravy na povolání
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, včetně jeho prováděcích předpisů v platném a účinném 
znění
Zákon č. 201/2012 Sb.Zákon o ochraně ovzduší
Zákon č. 254/2001 Sb.Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Vyhláška č. 432/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
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prací s azbestem a biologickými činiteli
Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh
Nařízení (ES) č. 547/2011, kterým se provádí Nařízení č. 1107/2009 pokud jde o požadavky na
označování přípravků na ochranu rostlin
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon)
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových 
organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým
Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 
chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Zpráva o posouzení chemické bezpečnosti se nevyžaduje.

16. Další informace

Úplné znění klasifikace včetně tříd nebezpečnosti a výstražných upozornění, pokud jsou 
uvedeny v kapitole 2 nebo 3:
Eye Dam./Irrit. - Těžké poškození/podráždění očí
STOT SE - Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Aquatic Acute - Toxicita pro vodní prostředí – akutní
Aquatic Chronic - Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky
Skin Corr./Irrit. - Poleptání/podráždění kůže
Skin Sens. - Senzibilizace kůže
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 
životní prostředí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H315 - Dráždí kůži.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
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Seznam použitých zkratek:
ADR = Evropské Nařízení o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADN = 
Evropské Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních 
cestách. ATE = Acute Toxicity Estimates / odhady akutní toxicity. CAO = Cargo Aircraft 
Only / Pouze nákladní letadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nařízení o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí. DIN = Německá národní organizace pro normalizaci. DNEL
= Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián efektivní koncentrace pro 50 % populace. ES
= Evropské společenství. EN = evropská norma. IARC = Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny. IATA = Mezinárodní asociace letecké dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontejneru. IMDG
= Mezinárodní námořní předpis pro nebezpečné zboží. ISO = Mezinárodní organizace pro 
normalizaci. STEL = Limitní hodnota krátkodobé expozice. LC50 = Medián smrtelné 
koncentrace pro 50 % populace. LD50 = střední smrtelná dávka pro 50 % populace. TLV = 
Maximální přijatelná koncentrace. MARPOL = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z 
lodí. NEN = nizozemská norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku. OEL = 
Expoziční limit na pracovišti. OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. PBT 
= perzistentní, bioakumulativní a toxický. PNEC = Předpokládaná úroveň bez účinku. ppm = 
počet částic na milion. RID = Evropské Nařízení o mezinárodní železniční přepravě 
nebezpečných věcí. TWA = časově vážený průměr. UN-číslo = UN číslo při přepravě. vPvB = 
velmi perzistentní a velmi bioakumulativní.

Pokyny pro školení:
Viz § 86 Zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů,  ve znění  pozdějších předpisů.  Každý,  kdo přímo zachází  s  přípravky na ochranu
rostlin,  musí  být  prokazatelně proškolen o pravidlech správné praxe v  ochraně rostlin  a
bezpečného zacházení s přípravky.

Doporučená omezení použití:
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v
textu  etikety  anebo  nejsou  součástí  písemných  doporučení  společnosti  AgriStar  –
agrochemicals  s.r.o.,  platných  pro  aplikaci  dodávaných  přípravků  na  ochranu  rostlin.
Společnost  AgriStar  –  agrochemicals  s.r.o. nepřebírá  zodpovědnost  za  škody  způsobené
odlišným použitím či nesprávným skladováním přípravku.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Pouze pro profesionální použití!

Kontaktní místo pro poskytování technických informací:
AgriStar – agrochemicals s.r.o.
Liboš 98, 78313 Štěpánov u Olomouce, Česká republika
Telefon: +420 731 465 817

Zdroje údajů použitých při sestavování Bezpečnostního listu:
Bezpečnostní list referenčního přípravku verze 1.1 ze dne 27.8.2020
Podklady pro rozhodnutí a závěry hodnocení UKZUZ 051741/2021 ze dne 24. 3. 2021
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Pro účely klasifikace byly použity tyto metody hodnocení informací:
Na základě údajů ze zkoušek.

Prohlášení: 
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a
ochrany  životního  prostředí.  Uvedené  údaje  odpovídají  současnému  stavu  vědomostí  a
zkušeností  a  jsou v  souladu s  platnými  právními  předpisy.  Nemohou být  považovány za
záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti výrobku
pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně platnou základnu kontraktačních
vztahů.


