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v skladu z direktivo (ES) št. 1907/2006
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Št.VL:2 BROS elektri čni uparjalnik + teko čina 
proti muham /

BROS teko čina proti muham za  
elektri čni uparjalnik

       Datum izdaje : 28.06.12
       Datum revizije: 11.06.14

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/pod jetja

1.1 Identifikator izdelka:

Trgovska oznaka: BROS električni uparjalnik + tekočina proti muham /
BROS tekočina proti muham za električni uparjalnik

Številka  snov/zmes: zmes

Kategorija:  biocidni pripravek
3. GLAVNA SKUPINA: zatiranje škodljivcev
18. vrsta izdelkov: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi  in odsvetovane uporabe:

Opredeljene uporabe: izdelek je namenjen uničevanju letečih insektov (muhe)
Odsvetovane uporabe: ni podatkov

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Proizvajalec:              Vnašalec v RS:

BROS Sp.j. BIOPON d.o.o.
ul. Karpia 24 Kamniška ulica 34 
61-619 Poznań  2000 Maribor
Poljska SLOVENIJA
telefon: +4861  8262512             
fax: +4861 8200841 

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

Varnostni list je prevedel in uskladil:  SUPERIAM, Roman Miklavcic s.p.

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

- Proizvajalec: telefon: +4861 82-62-512 med  uradnimi urami 8:00-16:00
- Informativni biro za zastrupitve v Varšavi, dostopen 24 ur: tel: +4822 619 08 97, tel: +4822 619 66 54
- Center za obveščanje v Sloveniji: pokličite 112

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Klasifikacija v skladu z Direktivo Sveta št. 67/548 /EGS ali Direktivo (ES) št. 1999/45:

N Okolju  nevarno

R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne

Klasifikacija v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in popravki:

Aquatic Acute 1, H400  Zelo strupeno za vodne organizme.

Aquatic Chronic 1, H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
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2.2 Elementi etikete

Razvrstitev na podlagi 1999/45/ES:

Simbol:         N

                           Okolju nevarno

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

       S stavki:  S2 Hraniti izven dosega otrok.
S29 Ne izprazniti v kanalizacijo. 

Vsebuje aktivno snov: transflutrin 2g/100g (2%)

2.3 Druge nevarnosti:

Nevarnost za zdravje  
Zdravju škodljivo  
Nevarnosti za okolje            
Fizikalno kemijske nevarnosti 
Ostale nevarnosti

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi ni podatkov
3.2 Zmesi: Kemične lastnosti izdelka:

Kemijsko ime Ut.%
2,3,5,6-tetrafluorobenzil 
trans-2-(2,2-diklorovinil)-3,3-
dimetilciklopropankarbok-
silat/transflutrin

2,00%  CAS 118712-89-3
WE (EC) 405-060-5
INDEKS 607-223-00-8
REACH ŠT. 
REGISTRACIJE

-

KLASIFIKACIJA V 
SKLADU Z 
DIREKTIVO SVETA 
ŠT. 67/548/EGS

Xi, R38
N, R50/53

KLASIFIKACIJA V 
SKLADU Z UREDBO 
(ES) ŠT. 1272/2008

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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       Dodatne informacije:

Mednarodna kemijska terminologija: Transfluthrin (ISO);  2,3,5,6-tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2-
dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate

Popoln tekst R stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo č

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo č:

Splošni napotki 

Stik z o čmi:  V primeru stika z očmi takoj sperite z veliko količino vode in nemudoma poiščite 
zdravniško pomoč. 

      Stik s kožo: Po stiku s kožo prizadeto mesto nemudoma sperite z veliko količino vode.  Če je 
potrebno, se posvetujte z zdravnikom.
Vdihavanje: Prizadeto osebo prenesite na svež zrak. Če je potrebno, se posvetujte z zdravnikom. 
Zaužitje:  Se posvetujte z zdravnikom
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in u činki, akutni in zapozneli  :   ni podatkov

      
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrb e in posebnega zdravljenja

Navodilo zdravniku: ni antidota. Zdraviti simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje  :       

Primerna sredstva za gašenje: Pena, ogljikov dioksid (CO2), suhi prah, razpršen vodni curek.

Neprimerna sredstva za gašenje: ni uporabno

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo  :  

Posebne nevarnosti:  vendar pa v primeru požara gori.

5.3 Nasvet za gasilce:

Posebna varovalna oprema za gasilce: Rokavice, celotna obleka,   po za gasilce potrebi 
uporabiti samostojni dihalni aparat. Uporabiti standardne postopke za gašenje požara. 

Drugo   

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaš čitna oprema in postopki v sili

Splošne informacije: Nositi osebno varovalno opremo (rokavice, zaščitna obleka) 

   6.2 Okoljevarstveni ukrepi  :        
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 Splošne informacije: Preprečite, da bi izdelek zašel v odtoke ali površinske vode. 

 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  :   Razsut izdelek poberite v ustrezno posodo 
in ga odstranite kot odpadek. Preprečite, da bi izdelek zašel v odtoke in površinske vode.

   6.4 Sklicevanje na druge oddelke  :  

 Osebna varovalna oprema:   glej oddelek 8 za več podrobnosti
 Ravnanje z odpadki: glej oddelek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiš čenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje  :  
Zagotoviti  zadostno  prezračevanje  prostora,  kjer  se  uporablja  izdelek.  Ne  vdihavati  hlapov. 
Preprečiti  stik z očmi. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.  Med premori in nemudoma po 
končanem delu si umijte roke in obraz. Preprečiti stik z očmi in kožo.

Nasveti o splošni higieni

7.2 Pogoji za varno skladiš čenje, vklju čno z nezdružljivostjo  :  

Tehnični ukrepi/skladiš čni pogoji:   Hranite v hladnem in suhem prostoru, ločeno od hrane in 
živalske krme.

Nezdružljivi materiali    

      7.3 Posebne kon čne uporabe  :    Izdelek je namenjen uničevanju letečih insektov (muhe)

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaš čita

 8.1 Parametri nadzora  :  

Mejne vrednosti: Ni indikacij za mejne vrednosti.  

8.2 Nadzor izpostavljenosti  :  

Tehnično/tehnološki nadzor: Pred uporabo izdelka odprite okna ali po uporabi sobo prezračite.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih last nostih:

Videz brezbarvna tekočina

Vonj brez vonja

Mejne vrednosti vonja ni uporabno

pH ni uporabno

Tališče/ledišče ni uporabno
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Začetno vrelišče in območje vrelišča ni uporabno

Plamenišče ni uporabno

Hitrost izparevanja ni uporabno

Vnetljivost ni uporabno

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti ni uporabno

Parni tlak ni uporabno

Gostota hlapov (g/ml) ni uporabno

Topnost netopno v vodi

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda ni uporabno

Temperatura samovžiga ni uporabno

Temperatura razpadanja ni uporabno

Viskoznost ni uporabno

Eksplozivne lastnosti ni uporabno

Oksidativne lastnosti ni uporabno

     9.2 Drugi podatki   ni podano

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

     10.1 Reaktivnost  :   Izdelek ni reaktiven.

     10.2 Kemijska stabilnost  :   stabilen pod običajnimi pogoji.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij  :   Ni tveganja za nevarne reakcije polimerizacije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti  :    Stik z močnimi oksidacijskimi sredstvi, viri vžiga.  

10.5 Nezdružljivi materiali : Pomanjkanje.

10.6 Nevarni produkti razgradnje  :   Pomanjkanje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških u činkih:

 11.1 Podatki o toksikoloških u činkih

Akutna strupenost, lokalni učinek, podatki o izdelku

Stik s kožo - ni dražilno 
Stik z očmi – ni dražilno
Vdihavanje - ni dražilno
Zaužitje  
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transflutrin

LD50 (Podgana - oralno) >5 000 [mg/kg]

LD50 (Podgana - dermalno) >5 000 [mg/kg]

LD50 (Podgana - inhalacijsko) > 513 [mg/m³]

Akutna strupenost, podatki o sestavinah

      Jedkost za kožo/draženje kože        Ni dražilen izdelek
     
      Resne okvare oči/draženje Ni dražilen izdelek

Preobčutljivost pri vdihavanju Ne draži sluznice
 in preobčutljivost kože   

Mutagenost za zarodne celice Ni podatkov

Rakotvornost Ni podatkov

Strupenost  za Ni podatkov
razmnoževanje

Specifična strupenost za Ni podatkov
posamezne organe (STOT)
 – enkratna izpostavljenost

Specifična strupenost za Ni podatkov
posamezne organe (STOT) 

−ponavljajoča se izpostavljenost  

Nevarnost pri vdihavanju Ni podatkov

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

12.2 Obstojnost in razgradljivost ni podatkov
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12.3 Zmožnost kopi čenja v organizmih ni podatkov

12.4 Mobilnost v tleh ni podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Rezultati ocene PBT in vPvB ni podatkov
12.6 Drugi škodljivi u činki ni podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / Za odstranjevanje večjih količin izdelka kontaktirajte ustrezno 
neporabljeni izdelki  pooblaščeno družbo. Odpadke iz ostankov predati  

pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih 
odpadkov.  

Kontaminirana embalaža Embalažo predati  pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu 
nevarnih odpadkov.  

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

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN 3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN OKOLJU NEVARNA SNOV. tekočina , N.D.N.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza 9

14.4 Skupina embalaže III

14.5 Nevarnosti za okolje da

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Glej točki 8 in 13 navodil o varnosti materiala.

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

Kodeks IBC prepoveduje prevoz v razsutem stanju.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in oko lju, 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 
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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,  
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)

ODDELEK 16: Drugi podatki

Vir varnostnega lista: angleški varnostni list BROS płyn do elektro na muchy  z dne 15.06.2011

Seznam  relevantnih  R  stavkov,  stavkov  o  nevarnosti,  varnostnih  stavkov  in/ali 
previdnostnih stavkov   

R38 Draži kožo.
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje.
H315 Lahko  povzroči  alergijski odziv  kože.
H400 Zelo  strupeno  za  vodne organizme
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi  učinki.

EU predpisi:     Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES  ter s slovenskimi predpisi

Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na razpoložljivi literaturi in podatkih na internetu, na 
varnostnih listih podobnih proizvodov, kot tudi na internih raziskavah. Proizvajalec ne odgovarja za 
morebitno škodo ali izgube zaradi neprimernega ravnanja z izdelkom ali da uporabnik ni sprejel 
ustreznih ukrepov. Ekotoksikološke informacije izhajajo iz varnostnih listov snovi dobaviteljev.

Konec varnostnega lista


