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                Varnostni list 

 
Datum izdaje: 08.10.2013 

Datum revizije: 01.12.2016 
     Št.različice: 2 

 
 
ODDELEK  1:  Identifikacija  snovi/zmesi  in  družb e/podjetja 
 
1.1  Identifikator  izdelka :  
BROS Sprej proti klopom 

 

1.2  Pomembne  identificirane  uporabe  snovi  ali  zmesi  in  odsvetovane  uporabe:  

3. GLAVNA SKUPINA : zatiranje škodljivcev. 
Vrsta  proizvodov  18 .: vrsta izdelkov: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev. 
Vrsta  proizvodov  19 .: vrsta izdelkov: repelenti in sredstva za privabljanje (atraktanti). 
 
Opredeljene uporabe:  Sprej z dvojnim učinkom, ki klope ne le odžene, temveč jih tudi ubije. 
Razpršimo na oblačila in čevlje. Pred uporabo dobro pretresite. Z razdalje 15 cm enakomerno 
razpršite po oblačilih in čevljih. 
 
Odsvetovane uporabe: Ne nanašajte na kožo. 
 

1.3  Podrobnosti  o  dobavitelju  varnostnega  list a: 

Proizvajalec:       Vnašalec: 
 
BROS BROS Sp. z o. o. sp. k.     BIOPON d.o.o. 
ul. Karpia 24      Kamniška ulica 034 
61-619 Poznań       2000 Maribor 
Poljska        SLOVENIJA 
telefon: +4861 82 62 512        
faks: +4861 82 00 841       
 
 

      Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo  varnostnega lista: msds@bros.pl  

 

1.4  Telefonska  številka  za  nujne  primere:  

- Proizvajalec: telefon: (+48-61) 82-62-512 med  uradnimi urami 8:00-16:00 
- Informativni biro za zastrupitve v Varšavi, dostopen 24 ur: tel: (+48-22) 619 08 97, 
tel: (+48-22) 619 66 54 
- Center za obveščanje v Sloveniji: pokličite 112 

 

ODDELEK  2:  Dolo čitev  nevarnosti 
 
2.1  Razvrstitev  snovi  ali  zmesi:  
 
Klasifikacija v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in popravki: 

Eye irrit 2,    H319 Povzroča hudo draženje oči.  
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Skin Irrit 2,   H315 Povzroča draženje kože.  
Aquatic Chronic 1,  H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Aquatic Acute 1   H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
Flam. Aerosol 1   H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.  

    H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 

  
2.2 Elementi  etikete:  
 
Oznake so podane v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in popravki: 
 
Nevarno 

 
 
 
 
 
 
 
H319   Povzroča hudo draženje oči.  
H315   Povzroča draženje kože.  
H410   Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H222   Zelo lahko vnetljiv aerosol.  
H229   Posoda  je  pod tlakom: lahko  eksplodira  pri  segrevanju. 
  
P102   Hraniti zunaj dosega otrok. 
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. 

Kajenje prepovedano. 
P251   Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. 
P410+P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50oC. 
P211   Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.  
P264   Po uporabi temeljito umiti roke. 
 
2.3.  

2.4. Druge  nevarnosti: Vrednosti PBT in vPvB – glej točko 12.5. 

 

ODDELEK  3:  Sestava/podatki  o  sestavinah 

 

3.1 Snovi:  ni podatkov 

3.2 Zmesi:  

Kemijsko ime Ut.%   

CAS št. 134-62-3 

EC št. 205-149-7 

Indeks št. 616-018-00-2 

REACH reg. št. - N,N-dietil-m-toluamid 20% 

Razvrstitev 
(Uredba 
1272/2008) 

Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
Acute Tox. 4, H302 
Aquatic Chronic 3, H412 
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Kemijsko ime Ut.%   

CAS št. 52918-63-5 

EC št. 258-256-6  

Indeks št. 607-319-00-X 

REACH reg. št. - 

 
alpha.-ciano-3-
fenoksibenzil [1R-
[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-
dibromovinil)-2,2- 
dimetilciklopropankarbo
ksilat/deltametrin 
 

0,025% 

Razvrstitev 
(Uredba 
1272/2008) 

Acute Tox. 3; H331 
Acute Tox. 3; H301 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

CAS št. 42822-86-6 

EC št. 255-953-7 

Indeks št. - 

REACH reg. št. - 

 
 
 
Zmes cis- in trans-p-
mentan-3,8 diola/ 
citriodiol 
 

0,01% 

Razvrstitev 
(Uredba 
1272/2008) 

Eye irrit. 2; H319 

CAS št. 106-24-1 

EC št. 203-377-1 

Indeks št. - 

REACH reg. št. 01-2119552430-49 

 
 
 
 
Geraniol 
 

0,01% 

Razvrstitev 
(Uredba 
1272/2008) 

Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 4, H413 

CAS št. 68476-85-7 

EC št. 270-704-2 

Indeks št. 649-202-00-6 

REACH reg. št. - 

 
 
 
 
Propan/butan/izobutan < 70% 

Razvrstitev 
(Uredba 
1272/2008) 

Flam. Gas 1; H220  
Press. Gas, H280 

CAS št. 64-17-5 

EC št. 200-578-6 

Indeks št. 603-002-00-5 

REACH reg. št. 01-2119457610-43 

 
 
 
 
Etanol < 25% 

Razvrstitev 
(Uredba 
1272/2008) 

Flam. Liq. 2; H225 

*vsebuje manj kot 0,1 % w/w buta-1,3-diena (EINECS 203-450-8). Velja opomba K. Razvrščanje in označevanje kot rakotvorna ali 

mutagena snov ni potrebno. 

Termini in stavki so v celoti podani v Poglavju 16. 
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ODDELEK  4:  Ukrepi  za  prvo  pomo č 

 

4.1 Opis  ukrepov  za  prvo  pomo č: 

V primeru vdihavanja:  V primeru vdihaovanja se odmaknite na svež zrak. Po potrebi poiščite zdravniško 

pomoč. 

V primeru stika s kožo: Kožo umijte z vodo In milom. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč. 

V primeru stika z o čmi:  Oči izperite z vodo. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč. 

V primeru zaužitja: V primeru zaužitja ali druge nevarnosti, kontaktirajte zdravnika. Po potrebi poiščite 

zdravniško pomoč. 

 

4.2. Najpomembnejši  simptomi  in  u činki,  akutni  in  zapozneli:  Povzroča hudo draženje oči. 
Povzroča draženje kože. 
 

4.3. Navedba  kakršne  koli  takojšnje  medicinske  oskrbe  in  posebnega  zdravljenja:  Začetno 

zdravljenje: simptomatično. 

 
ODDELEK  5:  Protipožarni  ukrepi 

5.1 Sredstva  za  gašenje:  

Ustrezne vrste sredstev za gašenje::  vodno razpršilo, suh prah, pena odporna na alkohol, ogljikov 

dioksid (CO2) 

Neustrezna sredstva za gašenje : močan in gost vodni curek 

 
5.2 Posebne  nevarnosti  v  zvezi  s  snovjo  ali  zmesjo:   Pri gorenju se lahko izločajo dražeči in 

strupeni hlapi in plini, vključno z ogljikovim monoksidom in dioksidom. 

 
5.3 Nasvet  za  gasilce : Če pride do ognja, ne vdihavajte dima. Po potrebi uporabite zaščitni dihalni 

aparat. Oblecite zaščitno obleko, roke pa zaščitite z rokavicami. Ustrezno zberite in odstranite 

onesnaženo gasilno vodo, ki je ne smete izliti v vodovodni sistem. Ostanke ognja in onesnaženo gasilno 

vodo je treba odstraniti v skladu z lokalnimi direktivami. 

 
ODDELEK  6:  Ukrepi  ob  nenamernih  izpustih 

6.1. Osebni  varnostni  ukrepi,  zaš čitna  oprema  in  postopki  v  sili:  Izogibajte se stiku s kožo in 

očmi. Upoštevajte varnostna navodila. Podatki o omejitvah, nadzoru izpostavljenosti, posameznih 

varnostnih ukrepih in navodilih za ravnanje z odpadki so v poglavjih 8 in 13. 

 

6.2 Okoljevarstveni  ukrepi:  Izdelek naj ne pride v stik s prstjo. Izdelek naj ne pride v stik z vodovodnim 

sistemom/površinskimi vodami/podzemnimi vodami. 

 
6.3 Metode  in  materiali  za  zadrževanje  in  čiščenje:  Majhna količina: odstranite mehansko. Velika 

količina: uporabite ustrezno opremo in nevtralizirajte. Razlito tekočino prekrijte z vpojno snovjo (na primer 
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pesek, zeolit, žagovina). Talno površino očistite z vodo.  

Zbrane odpadke je treba nevtralizirati v skladu z veljavnimi direktivami. Odpadke je treba odvreči ločeno v 

označene zabojnike, ki se zapirajo. 

 
6.4 Sklicevanje  na  druge  oddelke:   Glej točki 8 in 13 navodil o varnosti materiala. 

 
ODDELEK  7:  Ravnanje  in  skladiš čenje 

7.1 Varnostni  ukrepi  za  varno  ravnanje:  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi 

pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50oC. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti 

odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Hraniti zunaj dosega otrok. Po uporabi temeljito umiti roke. Ne 

nanašajte na kožo. 

 

7.2 Pogoji  za  varno  skladiš čenje,  vklju čno  z  nezdružljivostjo:  Hraniti ločeno od vročine, vročih 

površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. 

7.3 Posebne  kon čne  uporabe:  Dovoljena je le uporaba v skladu z navodili, navedenimi na nalepki. 

 

ODDELEK  8:  Nadzor  izpostavljenosti/osebna  zaš čita 

8.1 Parametri  nadzora:    

Ime CAS št. MV KTV 

N,N-dietil-m-toluamid 134-62-3 - - 

alpha.-ciano-3-fenoksibenzil 
[1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-
dibromovinil)-2,2- 
dimetilciklopropankarboksilat
/deltametrin 

42822-86-6 - - 

Zmes cis- in trans-p-mentan-
3,8 diola/ citriodiol 
 

52918-63-5 - - 

Geraniol 
 106-24-1 - - 

Propan 74-98-6 1800 [mg/m3] 4 [mg/m3] 

butan 106-97-8 2400  [mg/m3] 4 [mg/m3] 

izobutan 75-28-5 2400  [mg/m3] 4 [mg/m3] 

Etanol 64-17-5 1900 [mg/m3] 4 [mg/m3] 

 

8.2 Nadzor  izpostavljenosti:  

Ko izdelek uporabljate v priporočenih okoliščinah, sledite navodilom na nalepki. Izdelek uporabljajte v 

skladu s pravilnikom o zdravju in varnosti pri delu. Pred odmorom in ob koncu delovnega dne umijte roke. 

Posamezni varnostni ukrepi morajo biti določeni v skladu z lokalno zakonodajo, ki se nanaša na njihovo 

certifikacijo, in v sodelovanju z dobaviteljem. Večje količine izdelka se ne smejo izliti v podzemne vode, 

vodovodne sisteme, sisteme odpadnih voda in v zemljo. 
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ODDELEK  9:  Fizikalne  in  kemijske  lastnosti 

9.1 Podatki  o  osnovnih  fizikalnih  in  kemijskih   lastnostih :  

videz:   tekočina v aerosolnem razpršilniku 

vonj:  značilen 

mejne  vrednosti  vonja: ni podatkov 

pH:  (dla produktu):  4-9 

tališ če/lediš če: ni podatkov 

začetno  vreliš če  in  obmo čje  vreliš ča: ni podatkov 

plameniš če: ni podatkov 

hitrost  izparevanja: ni podatkov 

vnetljivost  (trdno,  plinasto): vnetljiva 

zgornje/spodnje  meje  vnetljivosti  ali  eksploziv nosti: ni podatkov 

parni  tlak: ni podatkov 

parna  gostota: ni podatkov 

relativna  gostota [g/ml]:  0,8-1,2 

topnost: ni podatkov 

porazdelitveni  koeficient:  n-oktanol/voda: ni podatkov 

temperatura  samovžiga: ni podatkov 

temperatura  razpadanja: ni podatkov 

viskoznost: ni podatkov 

eksplozivne  lastnosti:  ni podatkov  

oksidativne  lastnosti: ni podatkov 

 

9. 2 Drugi  podatki :  ni podatkov 

 

ODDELEK  10:  Obstojnost  in  reaktivnost 
10.1 Reaktivnost:  ni podatkov 

10.2 Kemijska  stabilnost:   Izdelek je v normalnih okoliščinah kemijsko stabilen. 

10.3 Možnost  poteka  nevarnih  reakcij : ni podatkov 

10.4 Pogoji,  ki  se  jim  je  treba  izogniti : ni podatkov 

10.5 Nezdružljivi  materiali: ni podatkov 

10.6 Nevarni  produkti  razgradnje:  ni podatkov 

 
ODDELEK  11:  Toksikološki  podatki 

11.1 Podatki  o  toksikoloških  u činkih:  

Za mešanico ni razpoložljivih podatkov o raziskavah.   

Podatki o sestavini so podani spodaj:  
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Ime snovi: N,N-dietil-m-toluamid  

Akutna oralna toksi čnost: LD50 podgana > 1,892 mg/kg 

Akutna dermalna toksi čnost: LD50 podgana > 5000 mg/kg 

Akutna toksi čnost z vdihavanjem: LC50 podgana > 2,02 mg/kg 

Draženje kože: blago draži kožo 

Draženje o či: draži 

Rjavenje: ni podatkov 

Straniski u činki: Ne povzroča preobčutljivosti.  

Toksi čnost pri ponovljenih odmerkih:   NOAEL psi (oralno, 56 dni) 75 mg/kg 

NOAEL podgana (dermalno, 90 dni) >= 1000 mg/kg 

Rakotvornost:   Ni rakotvoren. 

Mutageneza: Ni mutagen. 

Negativni vplivi na razmnoževanje: Ni toksičen za razmnoževanje. 

 

Ime snovi: alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa .(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2- 
dimetilciklopropankarboksilat/deltametrin  

Akutna oralna toksi čnost: LD 50  podgana 9,36 mg/kg 

Akutna dermalna toksi čnost: LD 50  kunec 2000 mg/kg 

Akutna toksi čnost z vdihavanjem: LC 50  podgana > 785 mg/m3 

Draženje kože: ni podatkov 

Draženje o či: ni podatkov 

Rjavenje: ni podatkov 

Straniski u činki: ni podatkov 

Toksi čnost pri ponovljenih odmerkih:  ni podatkov 

Rakotvornost:   ni podatkov 

Mutageneza: ni podatkov 

Negativni vplivi na razmnoževanje: ni podatkov 

 

Ime snovi: Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/ c itriodiol 

Akutna oralna toksi čnost: LD 50  podgana 2408 mg/kg 

Akutna dermalna toksi čnost: LD 50  podgana > 2000 mg/kg 

Akutna toksi čnost z vdihavanjem: LC 50  podgana > 0,83 mg/l – za 40-odstotni aerosol 

Draženje kože: rahlo dražeč 

Draženje o či: zmerno dražeč 

Rjavenje: ni podatkov 

Straniski u činki: Ne povzroča preobčutljivosti. 

Toksi čnost pri ponovljenih odmerkih:  nestrupeno 

Rakotvornost:   Ni rakotvoren. 
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Mutageneza: Ni mutagen. 

Negativni vplivi na razmnoževanje: Ni toksičen za razmnoževanje. 

 

Ime snovi: Geraniol 

Akutna oralna toksi čnost: LD 50  podgana 4300 mg/kg      

Akutna dermalna toksi čnost: LD 50  kunec > 2000 mg/kg 

Akutna toksi čnost z vdihavanjem: ni podatkov 

Draženje kože: draži 

Draženje o či: draži 

Rjavenje: ni podatkov 

Straniski u činki: ni podatkov 

Toksi čnost pri ponovljenih odmerkih:  ni podatkov 

Rakotvornost:   ni podatkov 

Mutageneza: ni podatkov 

Negativni vplivi na razmnoževanje: ni podatkov 

 

Ime snovi: Propan/butan/izobutan  

Akutna oralna toksi čnost: ni razvrščen 

Akutna dermalna toksi čnost: ni razvrščen 

Akutna toksi čnost z vdihavanjem: ni razvrščen 

Draženje kože: Ne draži. 

Draženje o či: Ne draži. 

Rjavenje: Ni jedko. 

Straniski u činki: Ne povzroča preobčutljivosti. 

Toksi čnost pri ponovljenih odmerkih:  Daljša prisotnost v hlapih plina lahko negativno vpliva na 

osrednji živčni sistem. Predolgo ali prepogosto zadrževanje v visoki vsebnosti plina (vohanje, vdihovanje) 

lahko povzroči smrt zaradi zadušitve ali srčno kap. 

Rakotvornost:   ni razvrščen 

Mutageneza: ni razvrščen 

Negativni vplivi na razmnoževanje: Ni toksičen za razmnoževanje. 

 

Ime snovi: Etanol  

Akutna oralna toksi čnost: Etanol:  

LD 50  podgana 7060 mg/kg  

LD 50  miš 3450 mg/kg  

LD 50  kunec 6300 mg/kg  

Benzil alkohol:  

LD 50  podgana 2230 mg/kg  
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Akutna dermalna toksi čnost: Benzil alkohol: LD 50  kunec 780 mg/l 

Akutna toksi čnost z vdihavanjem: Etanol:  

LC 50  podgana 20000 ppm/10 h  

LC 50  miš 39 mg/l/4 h  

Draženje kože: draži 

Draženje o či: draži 

Rjavenje: ni podatkov 

Straniski u činki: ni podatkov 

Toksi čnost pri ponovljenih odmerkih:  ni podatkov 

Rakotvornost:   Ni rakotvoren. 

Mutageneza: Ni mutagen. 

Negativni vplivi na razmnoževanje: Ni toksičen za razmnoževanje. 

 

ODDELEK  12:  Ekološki  podatki 

Za mešanico ni razpoložljivih podatkov o raziskavah.   

Podatki o sestavini so podani spodaj:  

12.1 Strupenost:  

Ime snovi: N,N-dietil-m-toluamid  

Toksi čnost za ribe: LC50 šarenka (Oncorhynchus mykiss)  > 97 mg/l/96 h 

Toksi čnost za vodne nevreten čarje: LC50 velika vodna bolha (Daphnia magna)  75 mg/l/51 h                                                                      

Toksi čnost za vodne rastline: IC50 zelene alge (Desmodesmus subspicatus)  > 43 mg/l/96 h 

 

Ime snovi: alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa .(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2- 
dimetilciklopropankarboksilat/deltametrin  

Toksi čnost za ribe: LC50 šarenka (Oncorhynchus mykiss) 0,25 µg/l/96 h, Smrtnost NOEC krap (Cyprinus 

carpio) 2 µg/l/24 h 

Toksi čnost za vodne nevreten čarje: EC50 velika vodna bolha (Daphnia magna) 0,12 µg/l/48 h 

Toksi čnost za vodne rastline: ni podatkov 

 

Ime snovi: Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/ c itriodiol 

Toksi čnost za ribe: EC50 navadna cebrica (Danio rerio)  > 35 mg/l/96 h 

Toksi čnost za vodne nevreten čarje: EC50 velika vodna bolha (Daphnia magna)  > 26 mg/l/48 h                                                                      

Toksi čnost za vodne rastline: EC50 alge (Pseudokirchneriella) > 37 mg/l/72 h 

 

Ime snovi: Geraniol 

Toksi čnost za ribe: ni podatkov 

Toksi čnost za vodne nevreten čarje: ni podatkov 
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Toksi čnost za vodne rastline: ni podatkov 

 

Ime snovi: Propan/butan/izobutan  

Toksi čnost za ribe: Za tehnični propan-butan: EC50 šarenka (Oncorhynchus mykiss)  > 24,11 mg/l/96 h 

Toksi čnost za vodne nevreten čarje: Za tehnični propan-butan: EC50 velika vodna bolha (Daphnia 

magna)  > 14,22 mg/l/48 h  

Toksi čnost za vodne rastline: Za tehnični propan-butan: EC50 alge (Pseudokirchneriella subcapitata) > 

7,71 mg/l/72h 

 

Ime snovi: Etanol  

Toksi čnost za ribe: LC50 zlati jez (Leuciscus idus) 8140 mg/l/48 h 

Toksi čnost za vodne nevreten čarje: UE50 velika vodna bolha (Daphnia magna) 9268-14221 mg/l/48 h                                  

Toksi čnost za vodne rastline: IC50 morska trava (Scenedesmus quadricauda) 5000 mg/l/7 dni 

 

12.2 Obstojnost  in  razgradljivost:   

N,N-dietil-m-toluamid : preprosto biorazgradljiv 

alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alf a.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-

dimetilciklopropankarboksilat /deltametrin: ni podatkov 

Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/ citriodiol: preprosto biorazgradljiv 

Geraniol:  preprosto biorazgradljiv 

Propan/butan/izobutan: hitro se razprši v zraku. V zraku pride do hitre oksidacije zaradi fotokemične 

reakcije. 

Etanol: enostavno biorazgradljiv BOD20=84 %. Izdelek se preprosto razgradi v čistilnih napravah 

odpadne vode. 

 

12.3 Zmožnost  kopi čenja  v  organizmih:   

N,N-dietil-m-toluamid : BCF: 22 

alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alf a.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-

dimetilciklopropankarboksilat /deltametrin: šarenka (Oncorhynchus mykiss) 0,0599 µg/l , 

biokoncentracijski faktor (BCF): 817 

Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/ citriodiol: se preprosto presnavlja v človeškem telesu, 

mikroorganizmih in zemlji. 

Geraniol: človek in živali ga preprosto presnavljajo 

Propan/butan/izobutan: se ne nabira 

Etanol: nizka tendenca za biorazgradnjo 

 

12.4 Mobilnost  v  tleh:   

N,N-dietil-m-toluamid : ni podatkov 
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alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alf a.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-

dimetilciklopropankarboksilat /deltametrin: ni podatkov 

Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/ citriodiol: ni podatkov 

Geraniol: ni podatkov 

Propan/butan/izobutan: hitro in popolnoma izhlapi iz vode in prsti. 

Etanol: pri dodajanju v vodo ali zrak se izdelek hitro razprši. Pri dodajanju v prst izdelek hitro izhlapi. 

Izdelek je hlapen in topen v vodi. Če se izdelek sprosti v okolico, se razgradi v vodi in zraku. Prst ga slabo 

vpija. 

 

12.5 Rezultati  ocene  PBT  in  vPvB :  

N,N-dietil-m-toluamid : Ne izpolnjuje kriterijev PBT in vPvB. 

alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alf a.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-

dimetilciklopropankarboksilat /deltametrin: Ni podatka, saj ocena kemijske varnosti ni potrebna. 

Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/ citriodiol: Ne izpolnjuje kriterijev PBT in vPvB. 

Geraniol: Ni podatka 

Propan/butan/izobutan: Ni podatka 

Etanol: Ne izpolnjuje kriterijev PBT in vPvB. 

 

12.6 Drugi  škodljivi  u činki:   

N,N-dietil-m-toluamid : ni podatkov 

alpha.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alf a.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-

dimetilciklopropankarboksilat /deltametrin: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Zmes cis- in trans-p-mentan-3,8 diola/ citriodiol: ni podatkov 

Geraniol: ni podatkov 

Propan/butan/izobutan: ne onesnažuje odpadnih voda in ni nevaren vodnemu življenju. 

Etanol: dopustno onesnaženje odpadnih voda, ki se izlivajo v kopenska in teritorialna morja:odpadna 

voda ne sme vsebovati etanola v količinah, ki so nevarne zdravju človeka in morskemu življenju. 

Dopustno onesnaženje odpadnih voda v kanalizacijskih sistemih: raztopine s koncentracijo nad 3 % niso 

dovoljene, saj odpadna voda ne sme vsebovati vnetljivih snovi, katerih temperatura vžiga je nižja od 85°. 

 

ODDELEK  13:  Odstranjevanje 

13.1 Metode  ravnanja  z  odpadki:   

Z odpadki je treba ravnati v skladu z veljavnimi določili.  

Koda odpadka (EWC)   
 

Nacionalni predpisi glede odpadkov: 
- Uredba o ravnanju z odpadki z vsemi njenimi dopolnitvami in spremembami 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo z vsemi njenimi dopolnitvami in spremembami 
- Zakon o varstvu okolja z vsemi njegovimi dopolnitvami in spremembami 

Pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov. 
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ODDELEK  14:  Podatki  o  prevozu  

14.1 Številka  ZN:  1950 

14.2 Pravilno  odpremno  ime  ZN:  RAZPRŠILA, vnetljivo 

14.3 Razredi  nevarnosti  prevoza:  2.1 

14.4 Skupina  embalaže:  ni 

14.5 Nevarnosti  za  okolje:  da 

14.6 Posebni  previdnostni  ukrepi  za  uporabnika:  Glej točki 6 in 8 navodil o varnosti materiala. 

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II  k MARPOL in Kodeksom IBC:   Kodeks IBC 

prepoveduje prevoz v razsutem stanju. 

 

ODDELEK  15:  Zakonsko  predpisani  podatki 
 

15.1 Predpisi/zakonodaja  o  zdravju,  varnosti  in   okolju,  specifi čni  za  snov  ali  zmes:  

 
 
Evropska unija:  

 
1. UREDBA (ES) št.  1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), 

 ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, o spremembi direktive 1999/45/ES in razveljavitvi 
Uredbe sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta  76/769/EGS 
in Direktiv Komisije  91/155/EEC, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES 

2. UREDBA KOMISIJE (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju 
kemikalij (REACH) 

3. Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 
2008 on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, and amending and 
repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC ) No 1907/2006 
(Official Journal of the European Union L series No 353 / 1 dated 31 December 2008, as amended. 
d...)  

4. UREDBA  (EU)  št.  528/2012  EVROPSKEGA  PARLAMENTA  IN  SVETA z  dne  22.  maja  2012 o  
dostopnosti  na  trgu  in  uporabi  biocidnih  proizvodov (Besedilo  velja  za  EGP).  

5. Snov ne zapade pod Uredbo (ES) št 304/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede na izvozu in 
uvozu nevarnih kemikalij 

6. 12. ADR - European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (in 
force since 1.01.2003r.). 
 
Zakonodaja na področju zdravja, varnosti in okolja v zvezi s snovjo: 
1. Snov ne zapade pod Uredbo 8(ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 
2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč 
2. Snov ne zapade pod Uredbo (ES) št 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS 
3. Snov ne zapade pod Uredbo (ES) št 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu 
nevarnih kemikalij 
 
Nacionalna zakonodaja:  
 
Predpisi v Sloveniji 
- Zakon o kemikalijah (Zkem-B - Ur.l.RS, št.110/2003, 16/2008) 
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l.RS št. 35/2005, 54/07, 88/08) 
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l.RS št. 67/05, 137/06, 
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88/08, 8/09) 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št.39/2006-  ZVO-1-UPB1, 70/08, 108/09) 
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS, št.34/2008) 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l.RS, št.84/2006, 106/2006, 110/2007) 

 

15.2 Ocena  kemijske  varnosti:  Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana. 

 

ODDELEK  16:  Drugi  podatki 

 

Vir varnostnega lista: poljski varnostni list BROS spray na odzież  z dne 29.01.2016 

 

Informacije, podane v teh navodilih za varno uporabo materialov, so v skladu z Uredbo (ES) št. 

1907/2006 in Uredbo Evropske komisije (EU) št. 453/2010 ter spremembami Uredbe (ES) št. 1907/2006 

(nadaljnje spremembe). Ta navodila za varno uporabo materialov so dodatek informacijam, podanim na 

nalepki, vendar jih ne nadomestijo. Podane informacije so v skladu s podatki, dostopnimi v času priprave 

navodil za varno uporabo materialov. Informacije so podane v skladu s trenutno veljavno zakonodajo 

Evropske komisije. Uporabnik se mora zavedati morebitnih tveganj ob nepravilni uporabi izdelka ter svoje 

odgovornosti za upoštevanje in izpolnjevanje vseh dodatnih lokalnih zahtev. 

 

Klasifikacija: Mešanica je bila pripravljena v skladu s kalkulacijsko metodo. 
 
Proizvajalec: telefon: (+48-61) 82-62-512 med  uradnimi urami 8:00-16:00 
nformativni biro za zastrupitve v Varšavi, dostopen 24 ur: tel: (+48-22) 619 08 97, tel: (+48-22) 619 66 54 
Center za obveščanje v Sloveniji: pokličite 112 

 

Acute Tox. 3  Akutna strupenost, kategorija nevarnosti 3 
Acute Tox. 4   Akutna strupenost, kategorija nevarnosti 4 
Aquatic Acute 1  Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija  1 
Aquatic Chronic 1    Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 
Aquatic Chronic 3  Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 
Aquatic Chronic 4 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 4 
Eye irrit. 2   Draženje oči, kategorija nevarnosti 2 
Flam. Gas 1   Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1 
Flam. Liq. 2    Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2 
Press. Gas   Plini pod tlakom 
Skin Irrit. 2   Draženje kože, kategorija nevarnosti 2 
H220    Zelo lahko vnetljiv plin. 
H225   Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 
H280   Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
H301   Strupeno pri zaužitju. 
H302   Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
H315   Povzroča draženje kože. 
H319   Povzroča hudo draženje oči.  
H331   Strupeno pri vdihavanju. 
H400   Zelo strupeno za vodne organizme. 
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H410   Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H412   Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
H413   Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. 
 

Okrajšave in akronimi 

Pojasnilo okrajšav in akronimov je na spletni strani www.wikipedia.org 

 

Spremembe v primerjavi s predhodno verzijo: 1-16.  Ta  različica  nadomešča  vse  prejšnje  

različice. 


