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1/ Názov prípravku
Identifikácia látky, alebo prípravku ,
Typ prípravku:
Biocídny výrobok, 18- insekticídy
Názov prípravku:
PROTECT COMBI nástraha na ničenie čiernych mravcov
Výrobca* a disztribútor** :
BÁBOLNA KORNYEZETBIOLÓGIAI KOZPONT KFT. *
Adresa: H – 1107 Budapest, Szállás u. 6.
Tel.: 0036-1432-0400
Fax.: 0036-1432-0401
info@babolna-bio.com
zodp.vedúci:
Dr. Bajomi Dániel
KBU vyhotovil : Mattysovszkyné Giesz Irén , mattyasovszky@babolna-bio.com
**
Zodp.za slovenskú verziu na základe originálu : Juraj Ágoston, babolna@slovanet.sk
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO,s.r.o. Lučenec-Vidiná , Exnárova 23, 985 59 Vidiná
Prevádzka, poštová adresa: Moyzesova 50 , 984 01 Lučenec
0474331653;
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Informácie pre stav ohrozenia :
SR:Toxikologické informačné centrum,
Bratislava Tel . : 02/54774166
2/ Údaje o nebezpečnosti prípravku

Škodlivý pre vodné organizmy
3/ Zloženie prípravku
Informácie o zložení:
Nebezpečné
%
látky -zloženie

CAS

EU

Symboly

Zoznam označení
špecifického rizika
R-vety

Acetamipirid

0,1

160430-64-8

-

Xn,

20/22-52/53

S - metoprén

0,25

65733-16-6

-

N

50
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4/ Pokyny pre prvú pomoc
Pri náhodnom požití- pri malom požití prípravok nie je škodlivý , Po náhodnom požití väčšieho množstva prípravku
vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody alebo mlieka a vyvolajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte
lekársku pomoc!
5/ Pokyny pre hasenie
Vhodné hasiace látky:

voda, vodná hmla, prášok,pena

Riziká :

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal
do tečúcich a stojatých vôd voľnej prírode, pri horení
vznikajú toxické látky

Ochranné pomôcky :

ochranný odev, vhodná výbava na ochranu dýchania

6/ Opatrenia v prípade náhodného úniku
Osobná ochrana :
Osobné ochranné prostriedky:
Vysypanie , únik:

v malom množstve uložte v komunálnom odpade,
Pri úniku väčšieho množstva likvidujte v spalovni
chemických látok
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal
do tečúcich a stojatých vôd voľnej prírode

Ekologické informácie :

7/Manipulácia a skladovanie
Manipulácia:

Dodržať pokyny na etikete a základné bezpečnostné predpisy pri práci. Pri práci nejesť,
nepiť, nefajčiť. V pracovnom priestore neuskladňovať potraviny. Po práci si umyť ruky,

Skladovanie:

Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom , hygienicky čistom, dobre
vetrateľnom a uzatvorenom , mimo potravín a dezinfekčných prostriedkov a obalov od silne
aromatických látok .CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI - !

8/ Podmienky bezpečnej aplikácie
Osobná ochrana:
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia :
dýchacie cesty:

oči:

vyhýbajte sa priamemu kontaktu s prípravkom
Dodržať pokyny na etikete a základné bezpečnostné
predpisy pri práci. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť.
V pracovnom priestore neuskladňovať potraviny. Po
práci si umyť ruky,

-
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9/ Fyzikálno chemické vlastnosti
Skupenstvo:
Farba :
Zápach:
Relatívna hustota:
Rozpustné:
Viskozita:

pevné
žltá
- vo vode
-

Bod tuhnutia:

Iné-

-

-

10/ Stabilita a reaktivita
Stabilita :
Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť :
Nevhodný styk s látkami :
Nebezpečné produkty rozkladu :

v podmienkach bežného použitia stabilné ,spotrebujte do dvoch rokov
zdroje tepla ,vlhko
oxidačnými

11/ Toxikologické informácie

Orálne : /potkan/
Acetamipirid
400mg/kg
S-metoprén
>500mg/kg
Na prípravok
>10000mg/kg

LD 50 :

Dráždivosť:
Senzibilizácia:
nie je
Iné: Podľa dostupných informácií pri dodržaní návodu na použitie nie sú na zdravie škodlivé účinky.
12/ Ekologické informácie
Ekotoxicita :
Acetamipirid
Dúhový pstruh 120mg/l
50mg/l

S-metoprén
LC50(96h)ryba zebrovitá: 4,26mg/l
EC50(48h)daphnia:0,38mg/l

Na prípravok
40mg/l

13/ Likvidácia zostatkového materiálu
Zneškodnenie obalov:
V komunálnom zbere.
Zostatkový prípravok v domovom odpade väčšie množstvo v spaľovni chemických látok, podľa miestnych pravidiel
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd voľnej prírode.
14/ Informácie pre prepravu
-
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15/ Informácie o právnych predpisoch
Zákon č.:163 /2001 o chemických látkach a chem.príp.
Zákon 217/2003 o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
EU výstražné symboly:
Rizikové vety :

R: 52 Škodlivý pre vodné organizmy

Bezpečnostné vety :

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí
S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete
16/ Iné

R vety v bode III.
R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití
R50 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného
prostredia
Zdroj:
Literatúra:

Bábolna Bio sortiment výrobkov

Na bezpečnostnej karte udané dáta a odporučenia sa zakladajú na súčastnom stave vedy, ale pre naše odporučenia
a rady nemôžeme poskytnúť žiadne garancie, pretože na podmienky použitia nemáme žiadny
vplyv. Bezpečnostná karta nie je analytickým atestom, preto neposkytuje dôkazy ohľadom vlastností produktu.
Tento bezpečnostný list je preklad na základe originálu za údaje zodpovedá výrobca a bol pripravený v elektronickej
podobe, je platný aj bez pečiatky a podpisu
2008.11.apríl
.
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