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Informační list pro následného uživatele nebezpečných látek a směsí v souladu s čl. 32 nařízení ES 
1907/2006 (REACH) 
 
Obchodný název: ORGAZOT Micro 
Popis látky: produkt získaný sušením (vysokou teplotou) krevních produktů (plná krev) 
Použití produktu: hnojivo 
Výrobce: AGM SRL Via Prato Grande, 4-42024 Castelnovo di Sotto RE- IT 
Tel +39 0522 685224 Fax +39 0522 685225 segreteria@agmsrl.info 
Dovozce: Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel.: 257 830 138; info@agroaliance.sk 
 
Produkt se skládá z látek, které nejsou klasifikovány ani zařazeny jako nebezpečné v souladu s platnými předpisy. 
Vzhled: tuhý, granulovaný 
Barva: tmavě hnědá 
Zápach: 
pH: 6,9 až 7,1 
Nízká rozpustnost ve vodě 
 
Použitá surovina splňuje specifické požadavky nařízení EU č. 142/2011 Příloha. X, KAPITOLA 2 Sekce. 2, písmeno. 
A a B - co jejich konfiguruje jako krevní produkt. 
Výrobní místo je uznáno v souladu s čl. 24 nařízení ES 1069/09 pod číslem ABP201UFERT3. 
Produkt se používá v ekologickém zemědělství v souladu s nařízením ES č. 889/2008, kterým se provádí nařízení 
834/2007, a je zařazen do přílohy 13 vyhlášky č. 75/2010 o hnojivech. 
 
Podle ustanovení čl. 31 a 32 nařízení REACH, není povinností připravit bezpečnostní list, ale pouze zaslat určité 
informace koncovému uživateli v dodavatelském řetězci. 
 
1. Registrační číslo směsi: 
Látky nemají být registrované podle nařízení REACH, protože splňují definici polymeru, který je podle čl. 2 odst. 9 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) vyňat z působnosti hlavy II o registraci. 
 
2. Látky podléhající autorizaci: žádné 
 
3. Omezení pro obsažené látky: žádné 
 
4. Informace o bezpečném použití směsi: 
OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 
- V případě kontaktu s očima: vypláchněte je čistou vodou po dobu 10-15 minut, 
- Při styku s kůží: omýt vodou a neutrálním mýdlem, odstraňte potřísněný oděv a obuv, před opětovným použitím 
vyperte. 
- V případě nadýchání: postiženého přeneste na čerstvý vzduch. 
- Při požití: vypijte vodu, nevyvolávejte zvracení, v případě potřeby vyhledejte lékaře. 
 
PROTIPOŽÁŘNÍ OPATŘENÍ 
Není hořlavý. 
Hasiva: k hašení můžete použít všechny hasiva. 
Protipožární ochrana: používejte vhodný respirátor, noste celotělovou nepromokavou ochrannou obuv a oděv, 
používejte ochranné rukavice. 
 
V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO UVOLNĚNÍ 
Opatření na ochranu osob: Používejte nepromokavou gumovou ochrannou obuv, noste ochranný oděv a ochranu 
očí. Lidi udržujte mimo zasaženou oblast. 
Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte vniknutí do kanalizace a vodních toků. 
Po rozlití a / nebo úniku: Zachyťte práškem a přemístěte do vhodných nádob. Získaný produkt, pokud není 
znečištěn, může byť použitý jako hnojivo. Po manipulaci se umyjte. 
 
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě.  
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Manipulace: Před jídlem, pitím nebo kouřením se vyhněte kontaktu kůží a očima. Omyjte si ruce a jiné exponované 
místa mádlem a vodou zejména když opouštíte pracoviště. Nevdychujte žádny prach. 
 
KONTROLA EXPOZICE 
- Ochrana rukou: Používejte gumové rukavice. 
- Ochrana pokožky: Používejte ochranný oděv. 
- Ochrana dýchacích cest: Pokud se při manipulaci v uzavřených prostorách a při dlouhodobém kontaktu vytváří 
mnoho par (aerosolů), měly by se používat schválené protiprachové masky. 
 
STABILITA A REAKTIVITA 
Stabilní za normálních podmínek použití. 
Materiály, kterým je třeba se vyvarovat: žádné zvláštní podmínky kterým se třeba vyhnout: vysoké a nízké teploty.  
Nebezpečné produkty rozkladu: žádné 
 
LIKVIDÁCE 
Zneškodnění v souladu se platnou legislativou o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho vykonávací 
předpisy zejména Vyhláška 381/2001 (katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů). 
Tento produkt se nepovažuje za nebezpečný odpad. 
Balení: prázdný obal může obsahovat zbytky a podléhá řádnému zneškodnění odpadu podle výše uvedené normy. 
 
Pokud potřebujete urgentní informace, kontaktujte Toxikologické informační středisko (TIS). Telefonní číslo - 
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 (jazyk telefonické služby: čeština) 
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
 
 
Datum vydání: 19. říjen 2015 


