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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
kód CA (Nufarm) : 2420
Výrobný kód : NLI1835
Kód predpisu Oracle (Nufarm) : 600000301
Kódy položky : 100007252
Forma produktu : Zmes
Obchodné meno : Agility
Typ (Nufarm) : Šecifický podľa krajiny
Krajina (Nufarm) : Slovenská republika

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.2.1. Relevantné identifikované použitia
Hlavná kategória použitia : Plant protection
Použitie látky/zmesi :

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Nufarm GmbH & Co KG 
St.-Peter-Str. 25 
Linz - Rakúsko
T +43/732/6918-3187 - F +43/732/6918-63187 
Katharina.Krueger@nufarm.com

1.4. Núdzové telefónne číslo
Číslo pohotovosti : +43/732/6914-2466 (Produktionsstandort Linz/Österreich) +43/1/4064343 

(VergiftungsInformationsZentrale)

Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Číslo pohotovosti Komentár
Slovenská 
republika

Národné toxikologické 
informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava, 
pracovisko Kramáre, Klinika pracovného 
lekárstva a toxikológie

Limbová 5
833 05 Bratislava

+421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Karcinogenita, kategória 2 H351 
Reprodukčná toxicita, kategória 2 H361d 
Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne 
nebezpečenstvo, kategória 1

H400 

Nebezpečné pre vodné prostredie – 
chronické nebezpečenstvo, kategória 1

H410 

Úplné znenie vyhlásenia H a klasifikačných kategórií: pozri kapitolu 16

 

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

2.2. Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] Uviesť dodatočné značenieUviesť dodatočnú(é) klasifikáciu (e) 
Výstražné piktogramy (CLP) :

GHS08 GHS09

Výstražné slovo (CLP) : Pozor
Výstražné upozornenia (CLP) : H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H361d - Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

mailto:Katharina.Krueger@nufarm.com
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H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
P308+P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
P411 - Uchovávajte pri teplotách do …°C/…°F

EUH vety : EUH401 - Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a 
životné prostredie.
EUH208 - Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.

2.3. Iná nebezpečnosť
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látky
Neuplatňuje sa

3.2. Zmesi

Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia 
(ES) č.1272/2008 [CLP]

chlorotolurón (ISO); 3-(3-chlór-4-metylfenyl)-1,1-
dimetylmočovina

(č. CAS) 15545-48-9
(č.v ES) 239-592-2
(č. Indexu) 616-105-00-5

42,4 Carc. 2, H351
Repr. 2, H361d
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

DIFLUFENICAN (č. CAS) 83164-33-4
(č. Indexu) 616-032-00-9

8,5 Aquatic Chronic 3, H412

A MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-
ONE [EC NO 247-500-7] AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-
ONE [EC NO 220-239-6]
látka s limitnou hodnotou/hodnotami národného pracovného vystavenia 
(GB)

(č. CAS) 55965-84-9 0.0002 - 
0.0011

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour), 
H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Pri akejkoľvek pochybnosti, alebo ak symptómy naďalej pretrvávajú, privolajte lekára.
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Odtiahnite danú osobu z kontaminovanej zóny a vyveďte ju na čerstvý vzduch.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Okamžite umyte mydlom a veľkým množstvom vody.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Okamžitý a dlhší výplach s vysokou ochranou viečok.
Opatrenia prvej pomoci po požití : Vypláchnite ústa. Okamžite vyhľadajte lekára. Nevyvolávajte zvracanie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/účinky : Dýchacie ťažkosti. Dýchacie ťažkosti. Mdloba. Kŕče.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodný hasiaci prostriedok : Rozprašovaná voda. Suchý prášok. Piesok. Pena. Oxid dusičitý.
Nevhodné hasiace prostriedky : tryskajúca voda.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nebezpečné produkty rozkladu : Chlorovodík. Chlór. Oxid dusičnatý. Oxid uhoľnatý.
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5.3. Rady pre požiarnikov
Ochrana pri hasení požiaru : Noste odporúčané vybavenie individuálnej ochrany. Použite samostatný dýchací prístroj a 

chemicky odolný ochranný odev.
Iné informácie : Zamedzte rozširovaniu hasiacich médií (produkty, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo 

pre životné prostredie).

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Všeobecné opatrenia : Pozri kapitolu 8.

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

6.1.2. Pre pohotovostný personál
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte akémukoľvek prieniku do odpadov alebo vodných tokov.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Čistiace procesy : Vysajte s inertným absorbentom (napríklad s pieskom, pilinami, univerzálnym spojivom, 

silikagelom). Nahromaďte mechanicky (zametaním alebo s pomocou lopatky) a dajte do 
vhodnej nádoby.

Iné informácie : Rozliaty produkt nikdy nedávajte späť do svojho pôvodného obalu pre jeho ďalšie použitie.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pre viac informácií pozri časť 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie

: Noste individuálne ochranné vybavenie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility
Podmienky skladovania : Uchovávať pri okolitej teplote. Uchovávajte v pôvodných baleniach.
Teplota skladovania : > 0 °C
Informácie týkajúce sa zmiešaného skladovania : Uchovajte mimo potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia
Žiadne.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre

A MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO 247-500-7] AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO 220-
239-6] (55965-84-9)
Veľká Británia WEL TWA (mg/m³) 0,05 mg/m³ 8 H

dodatočné pokyny : Šecifický podľa krajiny

8.2. Kontroly expozície

Materiálny na ochranný odev:

Vyhýbajte sa kontaktu so stravou a nápojmi. ochranný odev
 
Ochrana rúk:

Rukavice odolné proti chemickým látkam (podľa európskej normy EN 374 alebo jej ekvivalentu)

Ochrana očí:

Ochranné okuliare s bočnými ochrannými krytmi. EN 166

Ochrana pokožky a očí:

S ohľadom na užívateľské podmienky noste ochranné rukavice, pracovný plášť, čižmy, ochranu hlavy a tváre. EN ISO 13982. EN 14605
 
Ochrana dýchania:

V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t. j. typu A1 v súlade 
s normou EN 14387)
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Iné informácie:

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Pred pracovnými prestávkami a po ukončení práce si umyte ruky. Počas používanie nejedzte, 
nepite a nefajčte.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo : kvapalina

 

Farba : biela farba.
 

Zápach : bez zápachu.
 

Prah zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

pH : 7,4 (undiluted)
 

Relatívna rýchlosť odparovania 
(butylacetátom=1)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod tavenia / oblasť topenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod varu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod vzplanutia : > 100 °C
 

Teplota samovznietenia : > 400 °C
 

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Horľavosť (pevná látka, plyn) : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Tlak pary : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna hustota pár pri 20 °C : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna hustota : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Hustota : 1,17 g/cm³
Rozpustnosť : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

 

Log Pow : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Viskozita, kinematická : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Viskozita, dynamická : 68 - 1446 mPa·s (20°C)
 

Explozívne vlastnosti : Nevýbušné.
 

Vlastnosti podporujúce horenie : Neoxidujúci materiál.
 

Limity výbušnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta

9.2. Iné informácie
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

10.2. Chemická stabilita
Stabilný za normálnych podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Žiadna známa nebezpečná reakcia za normálnych užívateľských podmienok.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Žiadne.

10.5. Nekompatibilné materiály
Žiadne.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Zabráňte vzniku teplôt vyšších ako  400 °C

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Agility 
LD50 orálne potkan > 2000 mg/kg
LD50 na koži u potkana > 2000 mg/kg
LC50 inhalácia potkan (mg/l) > mg/l/4h
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A MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO 247-500-7] AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC NO 220-
239-6] (55965-84-9)
LD50 orálne potkan 53 mg/kg
LD50 ústne 60 mg/kg myš

Akútna toxicita (perorálna) : Neklasifikovaný
Akútna toxicita (dermálna) : Neklasifikovaný
Akútna toxicita (inhalačná) : Neklasifikovaný
Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný (Žiadne podráždenie pokožky)

pH: 7,4 (undiluted)
dodatočné pokyny : králik
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Neklasifikovaný (Žiadne podráždenie očí)

pH: 7,4 (undiluted)
dodatočné pokyny : králik
Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný (Nemá účinok zvyšujúci precitlivelosť)
dodatočné pokyny : Morské prasiatko (morča)
Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný
Karcinogenita : Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. (Údaje, ktoré nevedú k záveru)

Reprodukčná toxicita : Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
jednorazová expozícia

: Neklasifikovaný

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
opakovaná expozícia

: Neklasifikovaný

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Akútna toxicita pre vodné prostredie : Veľmi toxický pre vodné organizmy.
Chronická toxicita pre vodné prostredie : Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Agility 
LC50 96 h ryby 12 mg/l Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový)
CE50 ostatné vodné organizmy 1 > 100 mg/l Daphnia magna (Dafnia velká)
EC50 72h Riasy 0,137 mg/l Desmodesmus subspicatus (zelená riasa)
Ostatné ekotoxikologické informácieToxicity to algeas:

EC50 Lemna gibba (Duckweed)
Dose: 0.042 mg/l
Exposure time: 7 d

Toxicity to algeas:

EC50 Lemna gibba (Duckweed)
Dose: 0.042 mg/l
Exposure time: 7 d

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Agility 
DT50 28 dní Chlorotoluron
DT50 (Soil) 30 - 40 dní

12.3. Bioakumulačný potenciál
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.4. Mobilita v pôde
Agility 
Mobilita v pôde Kfoc= 1622 - 4428 mL/g; 1/n= 0.875 - 0.991 (Diflufenican)
Povrchové napätie 39,4 mN/m (20°C)
Koc 108 - 384 (Chlorotoluron)

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Agility 
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
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12.6. Iné nepriaznivé účinky
Iné nepriaznivé účinky : Žiadne.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Regionálna legislatíva (odpady) : Odstráňte v súlade so zákonnými predpismi.
Metódy spracovania odpadu : Nevyhadzujte spolu s odpadom z domácnosti. Odstráňte ako nebezpečný odpad. Odneste na 

autorizované zberné miesto odpadu.
Odporúčania týkajúce sa likvidácie výrobkov a 
obalov

: Nepoužívajte znova prázdne nádoby. The empty packaging must be washed three times, 
sealed, unused and placed in collection bags, and these must be delivered to a licenced waste 
contractor.

Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : 02 01 08* - odpadové agrochemikálie obsahujúce nebezpečné látky

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
Platia špeciálne ustanovenia: 375
14.1. Číslo OSN
3082 3082 3082
14.2. Správne expedičné označenie OSN
LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. 
(Chlorotoluron)

LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. 
(Chlorotoluron)

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s. (Chlorotoluron)

Opis dokumentu o preprave
UN 3082 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. 
(Chlorotoluron), 9, III

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Chlorotoluron), 
9, III, MARINE POLLUTANT

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Chlorotoluron), 9, III

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu
9 9 9

 
14.4. Obalová skupina
III III III
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Nebezpečný pre životné prostredie : Áno Nebezpečný pre životné prostredie : Áno

Morský polutant : Áno
Nebezpečný pre životné prostredie : Áno

Žiadne ďalšie dostupné informácie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

- Pozemná doprava
Klasifikačný kód (ADR) : M6 
Osobitné ustanovenia (ADR) : 274, 335, 375, 601
Obmedzené množstvá (ADR) : 5l
Vyňaté množstvá (ADR) : E1
Pokyny k baleniu (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Osobitné ustanovenia o balení (ADR) : PP1 
Ustanovenia na zmiešané balenie (ADR) : MP19 
Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na 
tovar bez obalu (ADR)

: T4

Špeciálne nariadenia pre mobilné cisterny a 
kontajnery pre tovar bez obalu (ADR)

: TP1, TP29

Kód cisterny (ADR) : LGBV
Vozidlo na cisternovú prepravu : AT
Prepravná kategória (ADR) : 3
Špeciálne prepravné nariadenia - balíky (ADR) : V12
Špeciálne prepravné nariadenia - Nakládka, 
vykládka a manipulácia (ADR)

: CV13
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Ident. číslo nebezpečnosti (Kemler-číslo) : 90 
Oranžové tabule :

EAC kód : •3Z 

- Lodná doprava
Osobitné ustanovenia (IMDG) : 274, 335, 969
Obmedzené množstvá (IMDG) : 5 L
Vyňaté množstvá (IMDG) : E1
Pokyny k baleniu  (IMDG) : P001, LP01
Osobitné ustanovenia o balení (IMDG) : PP1
Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : IBC03 
Návod na nádrži (IMDG) : T4 
Špeciálne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP2, TP29 
Č. EmS (požiar) : F-A
Č. EmS (rozliatie) : S-F
Kategória uloženia (IMDG) : A

- Letecká preprava
Očakávané množstvá pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: E1

Obmedzené množstvá pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: Y964

Maximálne obmedzené množstvo netto pre 
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

: 30kgG 

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: 964

Maximálne množstvo pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: 450L

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 964
Maximálne množstvo netto len letecké cargo 
(IATA)

: 450L

Osobitné ustanovenia (IATA) : A97, A158, A197
Kód ERG (IATA) : 9L

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC
Neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII
Neobsahuje látky z REACH

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia : WGK Germany: 3 - Severe hazard to waters.

 

15.1.2. Národné predpisy

Nemecko
Odkaz na prílohu VwVwS : Trieda nebezpečenstva pre vodu (WGK) 3, Vysoko nebezpečné pre vodné prostredie 

(Klasifikácia podľa VwVwS, Príloha 4)
Skladovacia skupina (LGK) : LGK 12 - Nehorľavé kvapaliny
12. vykonávacia vyhláška federálneho zákona 
na kontrolu imisií – 12. BImSchV

: Nepodlieha 12. BlmSchV (nariadenie o ochrane pred emisiami) (Zákonné nariadenie o 
menších nehodách)

Holandsko



Agility
Karta bezpečnostných údajov
v súlade s Nariadením (ES) č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia (EÚ) 2015/830

Print date 3. 4. 2019 SK (slovensky) 8/8
CA 2420

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname
SZW-lijst van mutagene stoffen : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Žiaden komponent sa nenachádza v zozname

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: chlorotolurón (ISO); 3-(3-chlór-4-metylfenyl)-1,1-dimetylmočovina je v zozname

Dánsko
Dánske zákonné odporúčanie : Tento prípravok nesmú používať osoby mladšie ako 18 rokov

Tehotné/dojčiace ženy, ktoré pracujú s prípravkom nesmú s ním prísť do priameho kontaktu
Pri používaní a likvidovaní sa musia dodržiavať požiadavky dánskych úradov pre pracovné 
prostredie týkajúce sa práce s karcinogénnymi látkami

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Žiadne
 

ODDIEL 16: Iné informácie

 Úplné znenie viet H a EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Akútna toxicita (dermálna), kategória 3
Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour) Akútna toxicita (inhalácia:para) Kategória 3
Acute Tox. 3 (Oral) Akútna toxicita (orálna), kategória 3
Aquatic Acute 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1
Aquatic Chronic 3 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3
Carc. 2 Karcinogenita, kategória 2
Repr. 2 Reprodukčná toxicita, kategória 2
Skin Corr. 1B Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1B
Skin Sens. 1 Senzibilizácie kože, kategória 1
H301 Toxický po požití.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H331 Toxický pri vdýchnutí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208 Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

NUFARM SDS TEMPLATE

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely  a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za 
zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku.


