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ODDELEK  1:  Identifikacija  snovi/zmesi  in  družbe/podjetja  
 
1.1 Identifikator izdelka: 
 
Trgovska oznaka:  BROS pelete za miši in podgane                                                                                              
 
Številka snov/zmes: zmes 
 
Kategorija: biocidni pripravek,  
 
Vrsta  proizvodov  14:  rodenticidi  
Proizvodi,  ki  se  uporabljajo  za  nadzor  miši,  podgan  ali  drugih  glodavcev,  vendar  ne  z  
njihovim  odganjanjem  ali  privabljanjem.  
 
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: 

 
       Opredeljene uporabe: Izdelek je namenjen zatiranju miši in podgan. 

 
Odsvetovane uporabe: Nastavljen strup naj bo zavarovan pred dostopom otrokom in domačim 
živalim. 

 
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: +48 61 8262512                   
fax: +48 61 8200841       
 

      Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varnostnega lista: msds@bros.pl 
 
 
1.4 Telefonska številka za nujne primere: 
 

V primeru zdravstvene nevarnosti se posvetujte z osebnim ali dežurnim  
zdravnikom, v primeru življenjske nevarnosti pokličite telefonsko številko 112.   
Dodatne informacije so na voljo:   
 Ob delovnikih  od 7 – 15ure         
+386 3 837 09 00  
+386 3 837 09 08 

 
ODDELEK  2:  Ugotovitev  nevarnosti  

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: 
 
UREDBA (ES) št.1272/2008 
Popoln tekst H stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
Izdelek ni razvrščen kot nevaren. 
 
DIREKTIVA 67/548/EGS ali 1999/45/ES 
Popoln tekst R stavkov omenjenih v tem oddelku je naveden v oddelku 16. 
Izdelek ni razvrščen kot nevaren. 
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2.2 Elementi etikete 
 
Razvrstitev na podlagi uredba (ES) št.1272/2008: 
 

 

Pozor 
 
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali  ponavljajoči se izpostavljenosti.  
 
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 
P103 Pred uporabo preberite etiketo. 
P280 Nositi zaščitne rokavice. 
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s  predpisi o ravnanju z odpadki/odpadno embalažo. 

 
 
 
2.3 Druge nevarnosti:  - 

 
ODDELEK  3:  Sestava/podatki  o  sestavinah  

 

3.1. Snovi: - 
3.2. Zmesi: 
 
Kemične lastnosti izdelka: 

Kemijsko 
ime 

EC št. Indek
s št. 

REACH 
reg. št. 

CAS št. Ut.% Razvrstitev 
(Dir.67/548) 

Razvrstitev (Uredba 
1272/2008) 

Bromadiolon  249-205-9 - - 28772-56-7 0,005% 

T+; 
N; 
R26/27/28  
R48/23/24/25 
R50/53 
R61 

Akutna strupenost 
(oralno), kategorija 
nevarnosti 1,  
H300, H310, H330 
Strupenost za 
razmnoževanje 1A, 
H360D  
Specifična strupenost za 
ciljne organe – enkratna 
izpostavljenost, kategorija 
nevarnosti 1 
H372;  
Nevarno za vodno okolje – 
akutna nevarnost, 
kategorija 1 
H400 
Nevarno za vodno okolje – 
kronična nevarnost, 
kategorija 1 
H410 

Denatonijev 
benzoat 223-095-2  - - 3734-33-6  0,002% 

Xn,  
Xi, 
R20/22 
R38 

Akutna strupenost 
(oralno), kategorija 
nevarnosti 4 
H302,  
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R41 
R52/53 

Jedkost za kožo/draženje 
kože, kategorija nevarnosti 
2;  
H315  
Hude poškodbe 
oči/draženje oči, kategorija 
nevarnosti 2    H319  
Specifična strupenost za 
ciljne organe – enkratna 
izpostavljenost, kategorija 
nevarnosti 3, draženje 
dihalnih poti  
H335  

 

       Dodatne informacije:   
 

Mednarodna kemijska terminologija: 3-[3-(4′-bromo[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-

hidroksi-2-benzopiron 

 
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  pomoč  
 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč: 
 
Splošni napotki: Osebo ali osebe, ki so bile v stiku s snovjo, odpeljite iz kontaminiranega območja 
in poiščite zdravniško pomoč.  
Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo 
simptomi, se posvetujte z zdravnikom.  
Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni veki ter oko temeljito 
izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.   
Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe iz etikete. Prizadetemu 
izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.  
Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo 
simptomi, se posvetujte z zdravnikom.   
 
 
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: 
 
Proizvod je antikoagulacijski rodenticid. Pri zastrupitvi pride do motenj strjevanja krvi in povečane 
nagnjenosti h krvavenju. Pri hudi zastrupitvi lahko močne krvavitve povzročijo odpoved krvnega 
obtoka in posledično smrt. Simptomi lahko nastopijo z zakasnitvijo nekaj dni. Protistrup je vitamin 
K1, ki se daje pod zdravniškim nadzorom.  

       
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
 
V primeru nastanka opisanih simptomov je potrebno simptomatično zdravljenje.    
Če ni znakov notranjega krvavenja, je potrebno izprati želodec.    
V primeru notranjih krvavitev vbrizgajte vitamin K1, merite čas koagulacije in če je potrebno, 
opravite transuzijo krvi. 
 
Antidota: vitamin K1 
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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: Ne uporabite vodnih curkov. Z vodo lahko zmočite in delno 
ohladite vnetljiva področja, predmete, receptorje in zabojnike, izpostavljene vročini.  
 
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: 
 
Strupen dim lahko nastane zaradi zgorevanja ali izpostavljanja vročini.  
 
5.3 Nasvet za gasilce: 

 
Posebna varovalna oprema za gasilce: zaščitna oblačila, samostojni dihalni aparat. 
NE VDIHAVAJTE STRUPENEGA DIMA.  
OGENJ, KI NASTANE V ZAPRTEM PROSTORU, MORAJO POGASITI POKLICNI GASILCI ALI 
DRUGI USTREZNO USPOSABLJENI POSAMEZNIKI, KI NOSIJO CERTIFICIRANE DIHALNE 
MASKE OZIROMA DIHALNO OPREMO.   
 

ODDELEK  6:  Ukrepi  ob  nenamernih  izpustih  
 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: 
 
Ne vdihavajte nastalega prahu.    
 Ne zadržujte se v bližini razlitja. 
Zaščitite se z uporabo predpasnika, rokavic, zaščite za oči in maske proti vdihavanju prahu.  

 
 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:   
  
Splošne informacije: Ne dopustiti, da kontaminira vodne vire in rezervoarje. Pazite, da ne 
povzročite onesnaženja zemljišč ali vode. 
Če pride do razlitja v vodi, uporabite ustrezen predmet oziroma predmete in naredite pregrado, s 
čimer boste preprečili nadaljnje razlivanje snovi. Če situacije ne morete sami rešiti, poiščite pomoč 
ustrezne službe. 
  
 6.3 Metode in materiali za  zadrževanje in čiščenje:  
 
Zamejite razlito snov. Da bo onesnaževanje okolja čim manjše, poskrbite, da  snov ne bo tekla v 
jarke in rečne struge.    
Razlito snov zajemite na lopato in jo spravite v zaščiten zaprt zabojnik, pri tem pa navedite tudi 
morebitne nevarne učinke snovi in jih posredujte podjetju z licenco za uničenje tovrstnih snovi. Za 
uničenje snovi priporočamo sežig.  
 
 6.4 Sklicevanje na druge oddelke: 
 
Glej oddelek 8 in 13.  
 

ODDELEK  7:  Ravnanje  in  skladiščenje  
 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: 
 

Poskrbite za pravilno zračenje prostorov. Izogibajte se vdihavanju hlapov ali prahu, ki nastajajo ob 
rokovanju s snovjo.  
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Izogibajte se daljšemu ali pogostemu stiku snovi s kožo. Uporabljajte posebne zaščitene rokavice 
za delo s kemijskimi snovmi (nitril). Po uporabi rokavice očistite z obilico vode in mila.  
Roke umijte po vsakem stiku s snovjo. Po umivanju roke namažite s hidratantno kremo, s čimer 
boste preprečili sušenje in razpokanje kože.  
Izogibajte se stiku z očmi.   
Po delu je potrebna osebna higiena.  
 
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: 
 
Tehnični ukrepi/skladiščni pogoji:  
Shranjujte na suhem in hladnem mestu, v originalni embalaži.  
Ko izdelka ne uporabljajte, naj bo embalaža tesno zaprta.  
Ne shranjujte v bližini hrane, pijač in krmil.  
Hraniti izven dosega otrok in živali.  
Embalažni material, kateremu se morate izogibati: ni določeno.  

 
      7.3 Posebne končne uporabe:  Sestavljena past za nadzorovanje napadov glodavcev. 
 

ODDELEK  8:  Nadzor  izpostavljenosti/osebna  zaščita  
 

 8.1 Parametri nadzora: 
 

AOEL sub chronic/chronic:  0.0012  µg/kg  telesne teže /dan (*) 
AOEL acute:   0.0023  µg/kg  telesne teže /dan (*) 
 
(*) Vsebuje aktivno snov Bromadiolone 
 
8.2 Nadzor izpostavljenosti: 
 
Tehnična navodila: 
Pri uporabljanju snovi sta pomembna primerna zaščita in natančno upoštevanje navodil za 
uporabo. 
Med odmori in ob zaključku delavnika vedno umijte roke. 
Osebna zaščita: 
•  Zaščita dihal: kadar koncentracijo prahu, hlapov in dima ohranjamo na predpisani ravni, zaščitna 
oprema za dihala sicer ni obvezna, je pa priporočljiva. 
•  Zaščitno opremo za dihala je potrebno uporabljati v skladu z navodili proizvajalca ter pravili 
uporabe.  
•  Filter P2 za trdne in tekoče delce, DIN 3181). 
•  Zaščita rok: Za preprečevanje stika s kožo uporabljajte rokavice. 
•  Zaščita oči: V primeru, ko lahko pride do stika snovi z očmi, uporabljajte zaščitna očala ali masko 
za obraz. 
•  Zaščita kože: Uporabljajte samo oblačila za enkratno uporabo; ko so kontaminirana, jih ustrezno 
odvrzite v smeti. Priporočena sta kemično pranje in škrobenje.  
•  Delovna higiena: Tekočina za oči in umivalnica na delovnem območju. Osebna higiena po 
zaključki delavnika. 
  

 
ODDELEK  9:  Fizikalne  in  kemijske  lastnosti  

 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: 
 

Videz trdna snov - granulat v rdečih zavojčkih 
Vonj aromatična 
Mejne vrednosti vonja ni uporabno 
pH ni uporabno 
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Tališče/ledišče ni uporabno 
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/cm3) 0,6 g/cm3 

Topnost  netopno v vodi 
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda log P 4.10 at pH 7 (*) 
Temperatura samovžiga ni uporabno 
Temperatura razpadanja ni uporabno 
Viskoznost ni uporabno 
Eksplozivne lastnosti ni nevarnosti za eksplozijo 
Oksidativne lastnosti ni visoke stopnje oksidacije 

 

(*) Vsebuje aktivno snov Bromadiolone 
 
     9.2 Drugi podatki  ni podano 
 
 

ODDELEK  10:  Obstojnost  in  reaktivnost  
 

     10.1 Reaktivnost: Izdelek ni reaktiven. 
 
     10.2 Kemijska stabilnost: Stabilen izdelek pod običajnimi pogoji. 
 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Nobene nevarne reakcije niso znane.  
 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Izpostavljanje visokim temperaturam. 
 

10.5 Nezdružljivi materiali: Močni oksidantni agenti. 
 

10.6 Nevarni produkti razgradnje: Termalni razkroj lahko povzroči nastanek strupenih spojin. 
 

 
ODDELEK  11:  Toksikološki  podatki  

 

 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 
 

Akutna strupenost, podatki o sestavinah 
 
 
LD50 (podgana - oralno)   1,125   [mg/kg] (*)  
LD50 (kunec - oralno)   1,0   [mg/kg] (*)  
LD50 (pes - oralno)    8,1   [mg/kg] (*)  
LD50 (mačka - oralno)   25,0   [mg/kg] (*)  
 
LD50 (kunec - dermalno)   1,71   [mg/kg] (*)  
 
LC50 (podgana - inhalabilno)  0,43   [µg/L] (moški in ženski spol) (*) 
 
(*) Vsebuje aktivno snov Bromadiolone 
 

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

Preobčutljivost pri vdihavanju  
in preobčutljivost kože       Ne senzibilizira (Buehlerjev test)   
 
Mutagenost za zarodne celice   Ni podatkov 
 
Rakotvornost      Ni podatkov 
 
Strupenost  za razmnoževanje   Ni podatkov 
 
Specifična strupenost za posamezne   
organe (STOT) – enkratna izpostavljenost  Ni podatkov 
 
Specifična strupenost za posamezne organe 
(STOT)  - ponavljajoča se izpostavljenost  Ni podatkov 
 
Nevarnost pri vdihavanju    Ni podatkov 

 
 

ODDELEK  12:  Ekološki  podatki  
 

12.1  Strupenost      
 
Oncorhynchus mykiss    LC50    2.86    mg/L  (96 h.)      ( *)  
Daphnia magna          EC50  5.79    mg/L  (48 h.)      ( *)  
Rainbow  trout:       LC50   1.4    mg/L  (96 h.)      ( *)  
Pseudokirchneriella subcapitata    ErC50   1.14    mg/L  (72 h.)      ( *)  
Activated sludge         EC50    132.8    mg/L (ekstrapolirana)  (3 h.)  ( *)  
 

Eisenia fetida          LC50    918    mg/L mokra zemlja - 13 dni ( *)  
 
Japanese quail         LD 50   134   mg/Kg.       ( *)  
Bobwhite quail        LD 50   138    mg/Kg.       ( *)  

  
(*) Vsebuje aktivno snov Bromadiolone 

 
12.2  Obstojnost  in  razgradljivost  
 

     Razkroj snovi v zemlji je počasen.  
 

Aerobičen razkroj:   polovica življenjske dobe = 53 dni 
Anaerobičen razkroj:  polovica življenjske dobe = 60 dni 

 
12.3  Zmožnost  kopičenja  v  organizmih  
  
Ni podatkov. 
 
12.4  Mobilnost  v  tleh  
 
Ni podatkov. 
 
12.5  Rezultati  ocene  PBT  in  vPvB 
 
Je razvrščena kot PBT snov. 
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12.6  Drugi  škodljivi  učinki 
 
Ni podatkov. 

 
ODDELEK  13:  Odstranjevanje  

 

13.1 Metoda ravnanja z odpadki 
 
Proizvod: 
Znotraj EGS ni konsenza, ki bi uravnaval odstranjevanje kemičnih usedlin. Tovrstno odstranjevanje 
temelji na lokalnih zakonodajah in dogovorih. Za informacije o vsakem posameznem primeru se 
obrnemo na pristojne oblasti. 
 
Zabojniki: 
Odstranjevanje zabojnikov mora potekati v skladu z lokalnimi uradnimi dogovori. Enaka pravila bi 
morala veljati tako za kontaminirane zabojnike kot za sam proizvod. 

 
Za uničenje snovi priporočamo sežig.  
 

 
ODDELEK  14:  Podatki  o  prevozu 

 

14.1  Številka  ZN : Ni uporabno. 
 
14.2  Pravilno  odpremno  ime  ZN : Ni uporabno. 
 
Strupen pesticid v tekoči obliki, izdelan na osnovi kumarina. 
 
14.3  Razredi  nevarnosti  prevoza  
 
Železniški in cestni prevoz ADR/RID: Ni uporabno.  
Prevoz po morju: Ni uporabno.     
Vse vrste transporta: Ni uporabno. 
 
14.4  Skupina  embalaže  
 
Železniški in cestni prevoz ADR/RID: Ni uporabno.  
Prevoz po morju: Ni uporabno.     
Vse vrste transporta: Ni uporabno. 
 
14.5  Nevarnosti  za  okolje  
 
Železniški in cestni prevoz ADR/RID: Ni uporabno.  
Prevoz po morju: Ni uporabno.     
 
14.6  Posebni  previdnostni  ukrepi  za  uporabnika  
 
Ni podatkov. 
 
14.7  Prevoz  v  razsutem  stanju  v  skladu  s  Prilogo  II  k  MARPOL  73/78  in  Kodeksom  
IBC  
 
Ni podatkov. 
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ODDELEK  15:  Zakonsko  predpisani  podatki  
 

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični 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, 
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   Ni ocene kemijske varnosti 
 
 

ODDELEK  16:  Drugi  podatki 
 
Vir varnostnega lista: angleški varnostni list BROS granulat na myszy i szczury z dne 05.08.2006. 
 
Prilagoditev zahtevam Uredbe (ES) št. 453/2010. 
Spremembe v klasifikaciji in označevanju v skladu z evalvacijskim poročilom o snovi 
Bromadiolone. 



 Varnostni list 
v skladu z direktivo (ES) št. 1907/2006 

Stran : 10 / 10 
 

Št.VL: 5 
BROS pelete za miši in podgane                                                

       Datum izdaje : 19.01.10 
       Datum revizije: 14.04.15 

 

Sprememba v skladu s podelitvijo dovoljenja za upravljanje z biocidnimi proizvodi (RMS: Španija), 
november 2013.  
 
Seznam relevantnih R stavkov, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali 
previdnostnih stavkov    
 

N Okolju nevarno 
T+ Zelo strupeno 
Xn Zdravju škodljivo 
Xi Dražilno 
R20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. 

 R26/27/28 Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. 
 R38 Draži kožo. 
 R41 Nevarnost hudih poškodb oči. 
 R48/23/24/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega 
 vdihavanja, stika s kožo in zauživanja. 
 R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne 
 škodljive učinke na vodno okolje. 
 R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne 
 škodljive učinke na vodno okolje. 
 R61 Lahko škoduje nerojenemu otroku. 
 H300 Smrtno pri zaužitju. 
 H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
 H310 Smrtno v stiku s kožo. 
 H315 Povzroča draženje kože. 
 H319 Povzroča hudo draženje oči. 
 H330 Smrtno pri vdihavanju. 
 H335 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 
 3, draženje dihalnih poti. 
 H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku. 
 H372 Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni 
 ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, 
 da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>. 
 H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
 H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 

Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3, H412 
EU predpisi:     Dokument je usklajen z Uredbo 1907/2006/ES  ter s slovenskimi predpisi 
 
Informacije, vključene v teh navodilih za varno uporabo proizvoda so posredovane na podlagi 
našega poznavanja izdelkov in veljavnih regulativ ECC. Navodila za varno uporabo vsebujejo le 
varnostne ukrepe, ki se nanašajo na uporabo tega proizvoda. Pri tem ne nudimo nikakršne 
garancije. 
 
 

Konec varnostnega lista 
 


