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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 

1.1. Identifikator izdelka 

Trgovsko ime : SAVVY – (200 g/kg metsulfuron metil – WG) 

Koda izdelka : FH-005 
 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Kategória hlavného použitia : Profesionalna uporaba 

Uporaba snovi/zmesi : Herbicid 
 

1.2.2. Uporabe, ki jih odsvetujemo 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Rotam Europe Ltd      
Hamilton House,  
Mabledon Place 
WC1H 9BB London 
Phone: +44 020 7953 0447 
msds@rotam.com 

 

Izpostava v EU: Picount d.o.o. 
Mošnje 2c,   
4240 Radovljica 
Slovenija 
Phone: 00 386 8 205 32 00 
info@picount.si 

 
1.4. Telefonska številka za nujne primere 

Številka za klic v sili : Center za obveščanje, tel. 112 
 

ODDELEK 2: Določitev  nevarnosti 
 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev v skladu z Uredbo 1272/2008 / ES 

Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410  

 

H stavkov glej točko 16 

Razvrstitev po Direktivi 67/548/EGS oz. 1999/45/ES 

N; R50/53 

Celotno besedilo R-stavkov: glejte oddelek 16 
 
 

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na  zdravje ljudi in okolje 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

2.2. Elementi etikete 

Označevanje v skladu z Uredbo 1272/2008 / ES [ CLP] 

Piktograme za nevarnost (CLP) : 

 

GHS09 

     

Opozorilo (CLP ) : Pozor! 

Stavki o nevarnosti (CLP) 

 

: H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki (CLP) : P391 - Prestreči razlito tekočino. 
P501 - Odstraniti vsebino / posodo v pomorskem prometu je potrebno odlagališče za nevarne . 
 
EUH401 - Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 
SP 1 - S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. (Naprav za nanašanje ne 
čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda./Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in 
odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.) 
SPe 3 - Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk 
upoštevati varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od 
meje brega voda 2. reda. 
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2.3. Druge nevarnosti 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 

3.1. Snov 

n.a 
 

 

3.2. Zmes 
 

Ime Identifikator izdelka % Razvrščanje po Direktivi 
67/548/EGS 

metil tifensulfuron, metil 3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-
ilkarbamoilsulfamoil)tiofen-2-karboksilat 

(Št. CAS) 79277-27-3 
(Indeks št) 016-096-00-2 

68,2 N; R50/53 
 

metsulfuronmetil (ISO), 2-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-
ilkarbamoilsulfamoil) benzojska kislina 

(Št. CAS) 74223-64-6 
(Indeks št) 613-139-00-2 

6,8 N; R50/53 
 

Sodium polycarboxylate (Št. CAS) 37199-81-8 5 - 10 Xi; R36/38 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ime Identifikator izdelka Posebnih mejnih koncentracij 

metsulfuronmetil (ISO), 2-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-
ilkarbamoilsulfamoil) benzojska kislina 

(Št. CAS) 74223-64-6 
(Indeks št) 613-139-00-2 

(0,00025 =< C < 0,0025) R52/53 
(0,0025 =< C < 0,025) N;R51/53 
(0,025 =< C) N;R50/53 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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

metil tifensulfuron, metil 3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-
ilkarbamoilsulfamoil)tiofen-2-karboksilat 

(Št. CAS) 79277-27-3 
(Indeks št) 016-096-00-2 

68,2 Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

metsulfuronmetil (ISO), 2-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-
ilkarbamoilsulfamoil) benzojska kislina 

(Št. CAS) 74223-64-6 
(Indeks št) 613-139-00-2 

6,8 Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000) 

Sodium polycarboxylate (Št. CAS) 37199-81-8 5 - 10 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

 

Besedilo R in H stavkov: glej oddelek 16 
  

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni ukrepi prve pomoči : Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro 
prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba osnovne 
življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. 

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru 
draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko 
oprati 

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto vodo. Če 
draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom 

Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva se 
bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, se 
zdravniku predloži navodila za uporabo. 

 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi/poškodbe : Niso poznani. 
 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje 
in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje je simptomatično in podporno. Specifičen protistrup ni poznan. 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 

5.1. Sredstva za gašenje 

Primerna sredstva za gašenje : Suh prah. Pesek. Ogljikov dioksid. Pena. Razpršena voda 
 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Nevarnost eksplozije : Proizvod ni eksploziven 
 

5.3. Nasvet za gasilce 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

6.1.1. Za neizučeno osebje 

Nezaščitenim osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano. Obvezna je  uporaba zaščitne opreme iz naslova 8. 
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6.1.2. Za reševalce 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Potrebno je preprečiti kontaminiranje podtalnih in drugih voda. Ogroženo področje se evakuira in ustrezno omeji. Omogočiti je  potrebno dobro 
ventilacijo.  
 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Postopki čiščenja : Pri razlitju je potrebno po razliti škropilni brozgi posuti vpojni material (pesek,diatomejska 
zemlja, žaganje). Poškodovano embalažo in razsuto sredstvo je potrebno zbrati v ustrezne večje 
in posebej označene posode (oznake opozoril in nevarnosti). Posode se neprodušno zaprte shrani 
v zračnih prostorih do oddaje pri pooblaščenem podjetju za  uničevanje industrijskih odpadkov. 

 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. 
 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Pogoji skladiščenja : Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem prostoru, pri temperaturah od 
-5 do +40 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živali in krmil. 

Nezdružljivi izdelki : Močne kisline. Močne baze. 

Nezdružljivi materiali : Neposredna sončna svetloba. Viri vročine. 
 

7.3. Posebne končne uporabe 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 
 

8.1. Parametri nadzora 

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnih prostorov. 

 

 

 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

Osebna zaščitna oprema : Preprečuj kakršnokoli nepotrebno izpostavljanje. 

Zaščita rok : Zaščitne rokavice. 

Zaščita kože in telesa : Zaščitna obleka 

Drugi podatki : Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Agregatno stanje : močlijiva zrnca (WG) 
  

Barva : bela 
  

Vonj : nekarakterističen  

Meja vonja : Ni razpoložljivih podatkov 
  

pH : Ni razpoložljivih podatkov 
  

pH (1% vodna raztopina pri 20°C) : 6,12 pri 25 °C 

Relativni čas izhlapevanja (butilacetatom=1) : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Tališče/ talilno območje: : Ni razpoložljivih podatkov 
 

Strdišče : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Vrelišče : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Plamenišče : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Temperatura samovžiga : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Temperatura razgradnje : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Vnetljivost (snov v trdnem stanju, plin) : Ni vnetljivo  

Parni tlak : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Naspina gostota : 0,79 g/mL (s potresanjem) 
  

Omočljivost : 2 sek. (z mešanjem) 
  

Zmožnost kopičenja v organizmih (Log Pow) : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Mokri sejalni test : 0,08% ostanka na situ 75µm 
  

Viskoznost, dinamična : Ni razpoložljivih podatkov 
  

Eksplozivne lastnosti : Ni eksplozivno  

Oksidativne lastnosti : Ni relevatno  

Meje eksplozivnosti : Ni razpoložljivih podatkov 
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9.2. Drugi podatki 

Dodatne informacije niso na voljo 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 

10.1. Reaktivnost 

Sredstvo je pri normalnih pogojih ravnanja, skladiščenja in transporta stabilno. 
 

10.2. Kemijska stabilnost 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Izjemno visoke ali nizke temperature. Neposredna sončna svetloba. 
 

10.5. Nezdružljivi materiali 

Močne kisline . Močne baze. Povzročitelj oksidacije. 
 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Dima. Ogljikov monoksid. 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 
 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

SAVVY 

LD50 oral rat > 5000 mg/kg (OECD Guideline n°425) 

LD50 dermal rat > 5050 mg/kg (OECD Guideline n°402) 

LC50 inhalation rat (mg/l) > 6.4 mg/l/4h (OECD Guideline n°403) 
 

 

Draženje : Ne draži kožo (OECD Guideline n°404), ne draži oči (OECD Guideline n°405) 

Jedkost : Ni zaupno 

Preobčutljivost : Ni preobčutljiv (OECD Guideline n°406) 

Strupenost pri ponovljenih odmerkih : Ni zaupno 

Rakotvornost : Ni zaupno 

Mutagenost : Ni zaupno 

Strupenost za razmnoževanje : Ni zaupno 
 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 
 

12.1. Strupenost 
 

 
 

 
 

 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Metsulfuron-metil in tifensulfuron-metil niso obstojne v okolju. 
Metsulfuron-metil in tifensulfuron-metil niso lahko biorazgradljive. 

 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

 

12.4. Mobilnost v tleh 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Metsulfuron-metil in tifensulfuron-metil ne izpolnjuje meril za PBT ali vPvB snov 

 

 

12.6. Drugi škodljivi učinki 

Drugi škodljivi vplivi: : Preprečiti sproščanje v okolje 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 
 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Priporočila za odstranjevanje odpadkov : Odlagaj na varen način in v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi. 

Ekologija - odpadki : Preprečiti sproščanje v okolje. 

SAVVY 

LC50 (fish) (96h) > 100 mg/L (Cyprinus caprio, OECD 203) 

EC50 (algae) (72h) 0.183 mg/L (Anabaena flos-aquae, OECD 201)  

ErC50 (Lemna) (96h) 0.00299 mg/L (Lemna minor, OECD 221) 
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu 
 

V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 

14.1. Številka ZN 

Številka ZN : 3077 

Številka ZN (IATA) : 3077 

Številka ZN (IMDG) : 3077 

Številka ZN (ADN) : 3077 
 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN 

Pravilno odpremno ime : OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA. N.D.N. (vsebuje: metsulfuron metil) 

Opis prevozne listine : OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA. N.D.N. (vsebuje: metsulfuron metil)9, III, (E) 
 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza 

Razred (ZN) : 9 

Razvrstitveni kod (ZN) : M7 

Razred (IATA) : 9 

Razred (IMDG) : 9 

Razred (ADN) : 9 

Nalepke nevarnosti (ZN) : 9 

 
 

14.4. Skupina embalaže 

Skupina pakiranja (ZN) : III 
 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Okolju nevarno 

Snov, ki onesnažuje morje 

: 

: 

Da 

Da  

 

Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo. 
 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

14.6.1. Transport po kopnem 

Številka nevarnosti : 90 

Razvrstitveni kod (ZN) : M7 

Oranžne table : 

 

Kategorija prevoza (ADR) : 3 

Koda  omejitev za predore : E 

Omejene količine (ADR) : 5kg 

LQ : LQ27 

Izvzete količine (ADR) : E1 

EAC koda : 2Z 

14.6.2. Prevoz po morju 

Dodatne informacije niso na voljo 

14.6.3. Zračni transport 

Dodatne informacije niso na voljo 

14.6.4. Prevoz po celinskih plovnih poteh 

Dodatne informacije niso na voljo 
 

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC 

n.a 
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

15.1.1. Predpisi EU 
 

Ni omejitev po prilogi XVII uredbe REACH 

Ne vsebuje snovi, ki je vključena v seznam kandidatk REACH 
 

 

 

15.1.2. Nacionalni predpisi 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehano, Fitsosanitarna Uprava RS, štev. 3433-579/2009/5, z dne 11.10.2010  

 
 

 

 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Dodatne informacije niso na voljo 
  

ODDELEK 16: Drugi podatki 
®zaščiteno ime ROTAM 
 

 

Besedilo R-, H- in EUH stavkov: 

Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1 

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

Skin Irrit. 2  Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 2 

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

H315 Povzroča draženje kože 

H319 Povzroča hude poškodbe oči 

H400 Zelo strupeno za vodne organizme 

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki 

R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje 

R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje 

R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje 

R36/38 Draži oči in kožo 

Xi Dražilno 

N Okolju nevarno 
 

 

 
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 
 


