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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
1.1. Identifikator izdelka 
Oblika izdelka : Zmes 

Trgovsko ime : Metric 

Koda izdelka : BCP205H 

Vrsta izdelka : kombinacija kapsulirane suspenzije (CS) in koncentrirane suspenzije (SC): 

ZC formulacija 

Drugi načini za identifikacijo : Metribuzin 233 g/L; Clomazone 60 g/l 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Glavna kategorija uporabe : Profesionalna uporaba 

Uporaba snovi/zmesi : Herbicid 

Funkcija ali kategorija uporabe : Fitofarmacevtska sredstva 

1.2.2. Uporabe, ki jih odsvetujemo 

Dodatne informacije niso na voljo 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 
Številka za klic v sili : +32(0)14584545 

24 H/7 days 
 

Država Organizacija/podjetje Naslov Številka za klic v sili Opombe 

Slovenija Center za klinično 
toksikologijo in farmakologijo 

Interna klinika, UKCL 

Zaloška cesta 7 
1525 Ljubljana 

+386 41 650 500  

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] Zmesi/Snovi: SDS EU 2015: V skladu z Uredbo (EU) št. 2015/830 (Priloga II Uredbe REACH) 

Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 H400   

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 H410   

Celotno besedilo stavkov H: glej oddelek 16 

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na  zdravje ljudi in okolje 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

2.2. Elementi etikete 

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]Dodatno označevanje, ki ga je treba prikazatiDodatno(-na) razvrščanje(-ja), ki ga(jih) je treba prikazati 

Piktogrami za nevarnost (CLP) : 

 

     

  GHS09      

Opozorilna beseda (CLP) : Pozor 

Stavki o nevarnosti (CLP) : H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki (CLP) : P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. 
P391 - Prestreči razlito tekočino. 

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z veljavnimi predpisi. 

Stavki EUH : EUH401 - Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 

Belchim Crop Protection NV/SA 
Technologielaan 7 

1840 Londerzeel - Belgium 
T +32 (0)52 30 09 06 - F +32 (0)52 30 11 35 
info@belchim.com - www.belchim.com 

 

Distributer:  

BELCHIM CROP PROTECTION SI d.o.o. 
Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija 

Tel: +386 51 262 209  
e-mail: info.si@belchim.com 
 

mailto:info@belchim.com
file://///tsclient/S/Registrations/Msds/Dossier/Master%20EU%20Lisam/MSDS'en%20under%20construction/www.belchim.com
mailto:info.si@belchim.com
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2.3. Druge nevarnosti 
PBT: ne zadeva – registracija ni potrebna 

vPvB: ne zadeva – registracija ni potrebna 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
3.1. Snovi 
Se ne uporablja 

3.2. Zmesi 
 
 

 

Ime Identifikator izdelka % Razvrstitev po Uredbi (ES) 
št. 1272/2008 [CLP] 

metribuzin (ISO); 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-

triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-
dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-on 
(Pesticidi in aktivne snovi) 

(Št. CAS) 21087-64-9 

(Št. EC) 244-209-7 
(Indeks št) 606-034-00-8 

≈ 19,3 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

Sodium Nitrate (Št. CAS) 7631-99-4 

(Št. EC) 231-554-3 

10 - 15 Ox. Sol. 3, H272 

Eye Irrit. 2, H319 

Calcium Chloride (Št. CAS) 10043-52-4 
(Št. EC) 233-140-8 

(Indeks št) 017-013-00-2 

< 10 Eye Irrit. 2, H319 

Polymer of Lignosulfonic acid, sodium salt, 
sulfomethylated 

(Št. CAS) 68512-34-5 
(Št. EC) 614-547-3 

<= 10 Eye Irrit. 2, H319 

Clomazone (active ingredient of capsule suspension) 

(Pesticidi in aktivne snovi) 

(Št. CAS) 81777-89-1 

(Št. EC) 617-258-0 

≈ 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

 

 

 

 

Celotno besedilo H-stavkov: glejte oddelek 16 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 
Splošni ukrepi prve pomoči : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. 

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. 

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Kožo umiti z veliko količino vode. 

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : Oči iz previdnosti sprati z vodo. 

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Simptomi/ učinki : Upoštevati je treba možne kronične učinke za zdravje. 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Simptomatično zdravljenje. 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
5.1. Sredstva za gašenje 
Primerna sredstva za gašenje : Razpršena voda. Suh prah. Pena. Ogljikov dioksid. 

Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljati gasilnih sredstev, ki vsebujejo vodo. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Lahko se sprošča strupen dim. 

5.3. Nasvet za gasilce 
Zaščitna oprema pri gašenju : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna 

zaščita telesa. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

6.1.1. Za neizučeno osebje 

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. 

6.1.2. Za reševalce 

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: 
« Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ». 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 
Preprečiti sproščanje v okolje. Ne zavreči v kanalizacijo ali okolje. 
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6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 
Za zadrževanje : Prestreči razlito tekočino. 

Postopki čiščenja : Razlito tekočino absorbirati z vpojnim materialom. 

Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu. 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 
Za več informacij glejte oddelek 13. 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Nositi osebno zaščitno opremo. 

Higienski ukrepi : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi. 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
Pogoji skladiščenja : Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Keep out of reach of children. 

Hraniti ločeno od hrane in pijače ter živalske krme. Embalažo imeti dobro zaprto, ko se 
izdelek ne uporablja. 

Najdaljše obdobje skladiščenja : > 2 meseci 

Materiali embalaže : Polietilen (visoke gostote). 

7.3. Posebne končne uporabe 
Herbicid. 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
8.1. Parametri nadzora 
Dodatne informacije niso na voljo 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: 

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.  

Osebna zaščitna oprema: 

Zaščitna oblačila. Rokavice. 
 

  

Zaščita rok: 

Zaščitne rokavice 
 

Zaščita oči: 

Varnostna očala 
 

Zaščita kože in telesa: 

Nositi ustrezno zaščitno obleko 
  

Zaščita dihal: 

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezen dihalni aparat 
 

Simbol(i) za osebno varovalno opremo: 

  

Nadzor izpostavljenosti okolja: 

Preprečiti sproščanje v okolje. 

Drugi podatki: 

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke z milom in vodo. Wash hands and face before break and at end of works. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 
Agregatno stanje : Tekočina 

Videz : Viskozno. 

Barva : svetlo rjava. 

Vonj : rahlo. aromatičen. 

Meja vonja : Ni razpoložljivih podatkov 

pH : 6 

pH raztopine : ≈ 8,3 (1%; 20°C) 
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Relativna hitrost izparevanja  (butilacetat = 1) : Ni razpoložljivih podatkov 

Tališče/ talilno območje: : Se ne uporablja 

Strdišče : Ni razpoložljivih podatkov 

Vrelišče : Ni razpoložljivih podatkov 

Plamenišče : Ni razpoložljivih podatkov 

Temperatura samovžiga : 330 °C 

Temperatura razgradnje : Ni razpoložljivih podatkov 

Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) : Se ne uporablja,Nevnetljivo 

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov 

Relativna gostota pare pri 20 °C : Ni razpoložljivih podatkov 

Relativna gostota : Ni razpoložljivih podatkov 

Gostota : ≈ 1,207 g/ml (20 °C) 

Topnost : Ni razpoložljivih podatkov 

Log Pow : Ni razpoložljivih podatkov 

Viskoznost, kinematična : 61,6 - 133,1 mm²/s (40 °C - 20 °C) 

Viskoznost, dinamična : Ni razpoložljivih podatkov 

Eksplozivne lastnosti : Ni. 

Oksidativne lastnosti : Ni. Ni oksidativno v skladu s kriteriji ES. 

Meje eksplozivnosti : Ni razpoložljivih podatkov 

9.2. Drugi podatki 
Dodatne informacije : Površinska napetost : 55.2 mN/m (20 °C) 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
10.1. Reaktivnost 
Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven. 

10.2. Kemijska stabilnost 
Stabilno v normalnih pogojih. 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 
V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7). 

10.5. Nezdružljivi materiali 
Dodatne informacije niso na voljo 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 
Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih produktov razgradnje.  

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 
Akutna strupenost (oralno) : Ni zaupno 

Akutna strupenost (dermalno) : Ni zaupno 

Akutna strupenost (pri vdihavanju) : Ni zaupno 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 
 

Metric  

LD50, pri zaužitju, podgana > 2000 (≤ 5000) mg/kg (OECD 423) 

DL50, pri stiku s kožo, podgana > 2000 mg/kg (OECD 402) 

 

metribuzin (ISO); 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-
1,2,4-triazin-5-on (21087-64-9) 

LD50, pri zaužitju, podgana 322 mg/kg 

DL50, pri stiku s kožo, podgana > 5000 mg/kg 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) > 2,045 mg/l/4 h 

 

Clomazone (active ingredient of capsule suspension) (81777-89-1) 

LD50, pri zaužitju, podgana 768 mg/kg (OECD 425) 

LD50, pri stiku s kožo, kunec > 2000 mg/kg (OECD 402) 

LC50, pri vdihavanju, podgana (mg/l) > 5,02 mg/l/4 h (OECD 403) 
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Jedkost za kožo/draženje kože : Ni zaupno 

pH: 6 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 
(metoda OECD 404) 

Resne okvare oči/draženje : Ni zaupno 

pH: 6 

Dodatne informacije : Rahlo dražilno ob nanosu v oko pri zajcu 

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 
(metoda OECD 405) 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost 
kože 

: Ni zaupno 

Dodatne informacije : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 
(metoda OECD 406) 

Mutagenost za zarodne celice : Ni zaupno 

Rakotvornost : Ni zaupno 
 

Strupenost za razmnoževanje : Ni zaupno 
 

STOT – enkratna izpostavljenost : Ni zaupno 
 

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost : Ni zaupno 
 

Nevarnost pri vdihavanju : Ni zaupno 
 

Metric  

Viskoznost, kinematična 61,6 - 133,1 mm²/s (40 °C - 20 °C) 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
12.1. Strupenost 
Ekologija - splošno : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Akutna strupenost za vodno okolje : Zelo strupeno za vodne organizme. 

Kronična strupenost za vodno okolje : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 

Metric  

LC50 ribe 1 > 100 mg/l (96 H; Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Daphnia 1 ≈ 72 mg/l (48 H; Daphnia magna) 

ErC50 (alge) 0,151 mg/l (72 H;  Desmodesmus subspicatus) 

NOEC kronično alge 0,05 mg/l (72 H; Desmodesmus subspicatus) 

 

metribuzin (ISO); 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-
1,2,4-triazin-5-on (21087-64-9) 

LC50 ribe 1 74 mg/l (96 H; Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Daphnia 1 49,6 mg/l (48 H; Daphnia magna) 

ErC50 (alge) 0,022 mg/l (72 H; Desmodesmus subspicatus) 

 

Clomazone (active ingredient of capsule suspension) (81777-89-1) 

LC50 ribe 1 34 mg/l (96 H; Lepomis macrochirus) 

EC50 Daphnia 1 40,8 mg/l (48 H; Daphnia magna) 

EC50 72h Alge 1 2 mg/l (72 H; Selenastrum capricornutum) 

NOEC kronično ribe 2,3 mg/l (57 d; Oncorhynchus mykiss ) 

NOEC kronično lupinarji 2,2 mg/l (21 d; Daphnia magna) 

NOEC kronično alge 0,136 mg/l (120 H; Navicula pelliculosa) 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Metric  

Obstojnost in razgradljivost Dodatne informacije niso na voljo. 
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metribuzin (ISO); 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-
1,2,4-triazin-5-on (21087-64-9) 

Obstojnost in razgradljivost Težko biološko razgradljiv. 

 

Clomazone (active ingredient of capsule suspension) (81777-89-1) 

Obstojnost in razgradljivost Težko biološko razgradljiv. 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Metric  

Zmožnost kopičenja v organizmih Ni določeno. 

 

metribuzin (ISO); 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-
1,2,4-triazin-5-on (21087-64-9) 

Zmožnost kopičenja v organizmih Se ne kopiči v organizmih. 

 

Clomazone (active ingredient of capsule suspension) (81777-89-1) 

Log Kow 2,5 

Zmožnost kopičenja v organizmih Majhna možnost kopičenja v organizmih. 

12.4. Mobilnost v tleh 

metribuzin (ISO); 4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on; 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-
1,2,4-triazin-5-on (21087-64-9) 

Log Koc 24 - 106 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Metric  

PBT: ne zadeva – registracija ni potrebna 

vPvB: ne zadeva – registracija ni potrebna 
 

12.6. Drugi škodljivi učinki 
Drugi škodljivi učinki : Dodatne informacije niso na voljo. 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
13.1. Metode ravnanja z odpadki 
Regionalna zakonodaja (odpadki) : Ostanki snovi/zmesi: 

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki 

mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. 
Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki in o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 

 
Kontaminirana embalaža: 

Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren 

odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od 
izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako očiščeno embalažo brezplačno prepustimo 
pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče 

odpadne embalaže. 
Veljavni predpisi: Uredba o  ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki 
vsebujejo nevarne snovi, Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z embalažo in 

odpadno embalažo. 

Metode ravnanja z odpadki : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča 

odpadkov. 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

Posebna(-ne) določb(a/e), 
ki se uporabljajo: 375 

Posebna(-ne) določb(a/e), 
ki se uporabljajo: 969 

Posebna(-ne) določb(a/e), 
ki se uporabljajo: A197 

Posebna(-ne) določb(a/e), 
ki se uporabljajo: 375 

Posebna(-ne) določb(a/e), 
ki se uporabljajo: 375 

14.1. Številka ZN 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 
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14.2. Pravilno odpremno ime ZN 

OKOLJU NEVARNA 
SNOV, TEKOČA, N.D.N. 

(Metribuzin, Clomazone) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (Metribuzin, 

Clomazone) 

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. 

(Metribuzin, Clomazone) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (Metribuzin, 

Clomazone) 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (Metribuzin, 

Clomazone) 

Opis prevozne listine 

UN 3082 OKOLJU 
NEVARNA SNOV, 
TEKOČA, N.D.N. 

(Metribuzin, Clomazone), 9, 
III, (-) 

 

UN 3082 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (Metribuzin, 

Clomazone), 9, III, MARINE 

POLLUTANT 
 

UN 3082 Environmentally 
hazardous substance, 

liquid, n.o.s. (Metribuzin, 

Clomazone), 9, III 
 

UN 3082 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (Metribuzin, 
Clomazone), 9, III 

 

UN 3082 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (Metribuzin, 
Clomazone), 9, III 

 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

9 9 9 9 9 

      

14.4. Skupina embalaže 

III III III III III 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da 
Snov, ki onesnažuje morje : 

Da 

Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da Okolju nevarno : Da 

Dodatne informacije niso na voljo 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

Transport po kopnem 

Posebne določbe (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Oranžne table : 

 

Prevoz po morju 

Ni razpoložljivih podatkov 

Zračni transport 

Ni razpoložljivih podatkov 

Prevoz po celinskih plovnih poteh 

Razvrstitveni kod (ADN) : M6  

Število modrih stožcev/luči (ADN) : 0 

Železniški prevoz 

Ni razpoložljivih podatkov 

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC 
Se ne uporablja 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

15.1.1. Predpisi EU 

 

Ne vsebuje snovi, za katere veljajo omejitve iz Priloge XVII Uredbe REACH 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatk REACH 

Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH 

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA (EU) Št. 649/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu 

nevarnih kemikalij. 
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Za snov(i) ne velja Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in 

spremembi Direktive 79/117/EGS. 

 

15.1.2. Nacionalni predpisi 

Avtorizacija ali/in omejitve uporabe 

Avtorizacija: Ne. 

Omejitve uporabe: Ne. 

Druga EU zakonodaja:  

Uredba ES 1907/2006 (REACH) z dopolnitvami, 

Uredba ES 1272/2008 (CLP) z dopolnitvami, 

Uredba ES 453/2010, 

Uredba (ES) št. 1107/2009 o dajanju FFS v promet, Uredba komisije (EU) št. 547/2011 v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih 

sredstev.  

VOC direktiva 1999/13/EC: Ni podatka. 

Nacionalna zakonodaja (Slovenija):  

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, 

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, 

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk. 
 

 
 

15.2. Ocena kemijske varnosti 
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena 

ODDELEK 16: Drugi podatki 

Navedba sprememb: 

Oddelek Spremenjena postavka Sprememba Opombe 

 Vnetljivost (snov v trdnem stanju, 

plin) 

Spremenjeno  

 Datum obdelave Spremenjeno  

1.1 Drugi načini za identifikacijo Dodano  

1.2 Funkcija ali kategorija uporabe Dodano  

3 Sestava/podatki o sestavinah Spremenjeno  

7.2 Najdaljše obdobje skladiščenja Dodano  

7.2 Materiali embalaže Dodano  

9.1 Oksidativne lastnosti Spremenjeno  

9.1 Viskoznost, kinematična Spremenjeno  

9.1 Vonj Spremenjeno  

9.2 Dodatne informacije Dodano  

11.1 Dodatne informacije Dodano  

11.1 Dodatne informacije Dodano  

11.1 Dodatne informacije Dodano  

12.1 ErC50 (alge) Dodano  

12.1 NOEC kronično alge Dodano  

12.1 LC50 ribe 1 Spremenjeno  

12.1 EC50 Daphnia 1 Spremenjeno  

16 Viri podatkov Dodano  
 

 

Viri podatkov : SDS dobaviteljev.  

ECHA (Evropska agencija za kemikalije).  

UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o 

razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006. 

 
 

 Celotno besedilo stavkov H in EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna strupenost (oralno), kategorija 4 
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Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 

Aquatic Chronic 1 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 

Eye Irrit. 2 Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2 

Ox. Sol. 3 Oksidativne trdne snovi, kategorija 3 

H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov. 

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 
 

 
 

 

 

 

VL EU (Priloga II REACH) 

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se 

ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka. 


