BEZPEČNOSTNÍ LIST
Přípravek :
Datum vyhotovení :

STOP Z
27.05.1998

01 - Identifikace přípravku a výrobce
-

Obchodní název přípravku :
Obchodní jméno a sídlo výrobce :

-

Toxikologické informační středisko :

STOP Z
La Bellsudiere
37230 Luynes ( Francie)
tel. 33 2 47 52 43 73
Fax. 33 2 47 52 48 42
Vyšehradská 49, 128 21 Praha 2
(tel. 2 293868)

02 - Chemické složení
-

Složení : ichtiolový komplex (rybí olej)

03 - Informace o možném nebezpečí
-

Účinek na lidské zdraví: bez rizika pro pokožku, oči a při požití.
Může způsobit mírné podráždění očí v případě opakované
expozice. Bez nebezpečí v případě nadýchání.

04 - Pokyny pro první pomoc
-

Při zasažení pokožky: umýt se důkladně vodou a mýdlem. V případě déletrvajícího
podráždění, vyhledat lékaře.
Při zasažení očí: vymývat oči okamžitě velkým množstvím vody. Kontaktovat očního
lékaře v případě déle trvajícího podráždění.
Při požití: vypít co nejrychleji větší množství mléka či vaječných bílků,nebo,
v případě, že uvedené potraviny nejsou k dispozici, 2 sklenice vody a poté
vyvolat zvracení. V případě potřeby vyhledat lékaře.

05 - Pokyny pro případ požáru
-

-

Vhodné hasební prostředky: CO2, prášek, rozprašovaná voda.
Specifická rizika: v případě požáru vznikají následující látky: HCI, CO. Kontakt přípravku
s některými chemickými látkami může způsobit vytváření jiných toxických látek ve
stopovém množství.
Specifické pokyny: v případě požáru, používat plynovou masku a ochranný oděv.

06 - Pokyny pro případ náhodného úniku
-

V případě většího úniku přípravku, použít písek, zeminu či jiný materiál s
absorpčními vlastnostmi a poté jej likvidovat podle platných předpisů. Zasažený
prostor spláchnout velkým množstvím vody.
Zabránit úniku přípravku do kanalizace a do vodních toků.
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07 - Manipulace a skladování
-

Manipulace: při vhodném skladování nejsou nutná žádná speciální manipulační
opatření.
Skladování: skladovat v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, v dobře
uzavřených obalech.

08 - Omezení expozice a osobní ochranné pracovní prostředky
-

Osobní ochranné pracovní prostředky: používat nepropustné rukavice (PVC),
ochranné brýle či ochranný štítek a vhodný
pracovní oděv (nepoužívat potřísněný oděv).

09 - Fyzikální a chemické vlastnosti
-

Skupenství při 20°C:
Barva:
Zápach:
Hodnota pH:
Teplota vzplanutí:
Viskozita při 20°C:
Relativní hustota (kg/m2):
Oxydační vlastnosti:
Korozita:

tekuté
bílá
rybí
4,0
76°C
200 Cst.
1,038
může být mírně oxidační
nekorozivní

10 - Stabilita a reaktivita
-

Stabilita: stabilní při běžných skladovacích podmínkách.
Reaktivita: není známé žádné riziko nežádoucí chemické reakce.

11 - Toxikologické informace
-

Při nadýchání: bez rizika
Při požití: LD50 akutní (krysa) je > 2000 mg/kg
Při zasažení pokožky: LD50 akutní (krysa) je > 4000mg/kg
Primární dermální dráždivost (králík): není dráždivý
Senzitivita (morče): není senzitivní
Při zasažení očí: není dráždivý (králík). Opakovaná expozice může způsobit mírné
podráždění.

12 - Ekologické informace
-

Složky přípravku jsou přirozeně biologicky odbouratelné.
Nevylévat přípravek do vodních toků či do vodních nádrží.

13 - Způsob zneškodňování odpadů
-

Likvidace zbytku přípravku: provádět v místech, které jsou v souladu s místními,
regionálními či státními předpisy.
Likvidace obalů: vypláchnout obaly 3x vodou, poté je likvidovat v souladu
s místními předpisy.
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14 - Informace pro dopravu
-

-

Pozemní doprava: není zařazen mezi jedovaté či nebezpečné látky.
ADR/RID:
"
Třída:
"
Číslice a písmeno:
"
Číslo UN:
"
Jiný druh dopravy:
"

15 - Vztah k právním předpisům
-

Direktivy EU: není zařazen mezi jedovaté či nebezpečné látky.
Čísla a slovní znění přiřazených S-vět:
S2:
Skladovat mimo dosah dětí.
S3:
Skladovat v chladných prostorách.
S 13 :
Skladovat mimo dosah potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.
S 20/21: Nejíst, nepít a nekouřit během aplikace a manipulace s přípravkem.
S 24/25: Zabránit kontaktu přípravku s očima a pokožkou.
S 29 :
Nevylévat do kanalizace.

16 - Další informace
-

Prohlášení: Bezpečnostní list se vztahuje k přípravku v původním stavu. Doplňuje
informace technicko-specifikačního listu, ale nenahrazuje jej. Uvedené
údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností. Užívatel je
upozorněn na případná rizika v případě, že přípravek je použit pro jiné
účely, než ke kterým je určen. Výběr zde uvedených předpisů nenahrazuje celkový souhrn právních předpisů a norem vztahujících se k
činnosti uživatele.
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