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1.
1.1

Identifikace látky nebo př ípravku a vý robce nebo dovozce
Chemický název látky / obchodní název př ípravku: -/PREGNOLIT UNI
Č íslo CAS: Č íslo ES (EINECS): Dalš ínázvy látky: 1.2. Identifikace vý robce/dovozce:
Jméno nebo obchodní jméno: Bochemie s.r.o.
Místo podnikání nebo sídlo: Lidická 326, 735 95 Bohumín, Č R
Identifikační číslo: 471 50 611
Telefon: 069/6091 111
Telex: 05 22 73
Fax: 069/601 2870
Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informač ní středisko
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
telefon: 02/24919293, 24915402, 24914575

2.

Informace o složení látky nebo př ípravku
Vý robek obsahuje tyto nebezpečné látky:

alkylbenzyldimethyl
-amonium chlorid
20
Obsah v %
63449-41-2
Č íslo CAS
612-140-00-5
Č íslo ES
264-151-6
Č íslo EINECS
Vý stražný symbol C; Xn; N
nebezpečnosti
21/22-34-50
R věta
2-36/37/39-45-61
S věta

Chemický název

tebuconazol
0,5
107534-96-3
N
51-53
61

3.
Ú daje o nebezpečnosti látky nebo př ípravku
3.1. Nejzávažnějš ínepř íznivé účinky na zdraví člověka př i používání látky / př ípravku:
Přípravek způsobuje poleptá ní.
3.2. Nejzávažnějš ínepř íznivé účinky na životní prostř edí př i používání látky / př ípravku:
Přípravek je toxickýpro vodní organismy.
3.3. Možné nesprávné použití látky / př ípravku: 3.4. Dalš íúdaje: -
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4.
Pokyny pro první pomoc
4.1. Vš eobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomit lékaře
a poskytnout mu informace z tohoto bezpeč nostního listu.
4.2. Př i nadý chání: doprovodit postiženého na č erstvývzduch, zabrá nit jakékoliv fyzické ná maze
vč etně chůze.
4.3. Př i styku s ků ží: odstranit zasaženýoděv, pokožku dostateč ně omýt vodou a ošetřit reparač ním
krémem, popř. dle rozsahu potřísnění vyhledat lékařskou pomoc.
4.4. Př i zasažení očí: vymývat proudem pitné vody po dobu nejméně 10 minut, vyhledat lékařskou
pomoc.
4.5. Př i požití: ihned vyplá chnout ústa pitnou vodou, vypít asi 1/2 litru vlažné vody, nevyvolá vat
zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.
4.6. Dalš íúdaje: -

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Opatř ení pro hasební zásah
Vhodnáhasiva: voda, pěna, sníh.
Nevhodnáhasiva: Zvláš tní nebezpečí: přípravek je žíravina, může způsobit poleptá ní.
Zvláš tní ochranné prostř edky pro hasiče: úplnýochrannýoděv.
Dalš íúdaje: Přípravek není hořlavina.

6.
Opatř ení pro př ípad náhodného úniku
6.1. Bezpečnostní opatř ení na ochranu osob: používá ní osobních ochranných prostředků.
6.2. Bezpečnostní opatř ení na ochranu životního prostř edí: uchová vat v těsně uzavřených
obalech; zabrá nit úniku do vody a půdy.
6.3. Doporučené metody čiš tění a zneš kodnění: rozlitý přípravek se nechá nasá knout do
vhodného absorpč ního materiá lu (např. dřevěné piliny), kterýse uloží do zvlá štní uzavíratelné
ná doby.
6.4. Dalš íúdaje: -

7.
Pokyny pro zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení: při manipulaci je nutno dodržovat bezpeč nostní předpisy pro prá ci
s žíravinami.
7.2. Pokyny pro skladování: skladovat v originá lních dobře uzavřených obalech v suchých a proti
povětrnostním vlivům chrá něných prostorá ch. Teplota skladová ní: 0 až +25 oC. Při teplotě nižší
než 0 oC může vykrystalizovat úč inná lá tka, která se při vzrůstu teploty nad 20 oC opět rozpustí
(úč innost přípravku se zachová ).
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8.
8.1.
8.2.
8.3.

Kontrola expozice a ochrana osob
Technickáopatř ení: dodržení podmínek manipulace a skladová ní; zajistit úč inné větrá ní.
Kontrolní parametry: Osobní ochranné prostř edky:
Ochrana dý chacích cest: respirá tor s příslušným filtrem (v případě, že nelze zajistit dostateč né
větrá ní)
Ochrana očí: ochranné brýle nebo oblič ejovýštít
Ochrana rukou: gumové rukavice
Ochrana ků že: pracovní oděv keprový, obuv kožená s gumovou podrá žkou; reparač ní krém
8.4. Dalš íúdaje: -

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství (př i 20 oC): kapalné
Barva: slabě nažloutlá
Zápach (vů ně): charakteristický
Hodnota pH (př i 20 oC): 6-8
Teplota (rozmezí teplot) tání: Teplota (rozmezí teplot) varu: 96-98 oC
Bod vzplanutí: Hoř lavost: nehořlavý
Samozápalnost: nevykazuje
Meze vý buš nosti: Oxidační vlastnosti: nevykazuje
Tenze par (př i oC): Hustota (př i 20 °C): 997 kg/m3
Rozpustnost (př i 20 oC): - ve vodě: neomezeně mísitelný
- v tucích: Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Dalš íúdaje: -

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Stabilita a reaktivita
Podmínky, za nichž je vý robek stabilní: rozmezí teplot skladová ní
Podmínky, který ch je nutno se vyvarovat: vysoké teploty
Látky a materiály, s nimiž se vý robek nesmí dostat do styku: Nebezpečné rozkladné produkty: oxidy dusíku, oxid uhlič itýa uhelnatý, chlorovodík.
Dalš íúdaje: -
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11. Toxikologické informace
11.1. Akutní toxicita: LD50 (orá lně; potkan): 3,5496 ml/kg
LD50 (dermá lně; potkan): > 5 ml/kg
11.2. Subchronická-chronickátoxicita: 11.3. Dráždivost: kožní drá ždivost: stupeň zranění 5 (silně drá ždivý, leptavý)
oč ní drá ždivost: stupeň zranění 4 (silně drá ždivý)
11.4. Senzibilizace: slabýalergen
11.5. Karcinogenita: 11.6. Mutagenita: 11.7. Toxicita pro reprodukci: 11.8. Zkuš enosti u člověka: 11.9. Provedení zkouš ek na zvíř atech: 11.10. Dalš íúdaje: -

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Ekologické informace
Akutní toxicita pro vodní organismy: Rozložitelnost: Toxicita pro ostatní prostř edí: CHSK: BSK5: Dalš í údaje: Přípravek je toxickýpro vodní organismy.

13. Informace o zneš kodňování
13.1 Způ soby zneš kodňování látky/př ípravku: absorpč ní materiá l použitýpro sanaci se likviduje
řízeným spalovacím procesem nebo se uloží na řízenou sklá dku.
13.2. Způ soby zneš kodňování kontaminovaného obalu: řízenýspalovací proces.

14. Informace pro př epravu
14.1. Pozemní př eprava
ADR / RID: žíravá kapalná lá tka, j. n. benzalkonium chlorid, roztok
Tř ída: 8
Č íslice:/ písmeno: 66/c
Vý stražnátabule: 80/1760
Č íslo UN: 1760
Poznámka: 14.2. Vnitrozemskávodní př eprava
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14.3. Námoř ní př eprava
IMDG: 14.4. Leteckápř eprava
ICAO/IATA: 14.5. Dalš íúdaje: -

15. Informace o právních př edpisech
15.1. Klasifikace látky/př ípravku (dle zák. 157/1998 Sb.)
Symbol nebezpečnosti: C (žíravý); N (nebezpeč nýpro životní prostředí)
R-věty: R 34: Způsobuje poleptá ní.
R 50: Vysoce toxickýpro vodní organismy.
R 53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé úč inky ve vodním prostředí.
S-věty: S 2: Uchová vejte mimo dosah dětí.
S 26: Při zasažení oč í okamžitě důkladně vyplá chněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo oblič ejovýštít.
S 45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
(je-li možno, ukažte toto označ ení).
S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. bezpeč nostní list.
15.2. Označení na obalu (dle vyhl. 26/1999 Sb.)
Symbol nebezpečnosti: C (žíravý); N (nebezpeč nýpro životní prostředí)
15.3. Právní př edpisy, které se vztahují na látku/př ípravek:
Zá kon 157/1998 Sb. vč etně prová děcích předpisů
Sdělení Ministerstva zahranič ních věcí 159/1997 Sb.

16.

Dalš í informace
Prohláš ení: Bezpeč nostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpeč nosti a ochrany při
prá ci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají souč asnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou
v souladu s platnými prá vními předpisy. Nemohou být považová ny za zá ruku
vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
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