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

Stran : 1 / 11

Št.VL: 2 BROS spray proti muham in 
komarjem

    Datum izdaje: 24.01.12
    Datum revizije: 19.03.15
       

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

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka BROS spray proti muham in komarjem

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

Identificirane uporabe:  Razpršite za učinkovito zatiranje letečega mrčesa: muhe, komarji, 
mušice, molji, itn.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec : Vnašalec v RS:
BROS Sp.j. BIOPON d.o.o.
ul. Karpia 24 Kamniška ulica 034 
61-619 Poznań  2000 Maribor
Poljska SLOVENIJA
telefon: +4861  8262512             
fax: +4861 8200841 

Elektronski naslov odgovorne osebe za sestavo varno stnega lista: 
e-mail: biuro@bros.pl 

1.4 Telefonska številka za nujne primere
- Proizvajalec: telefon: (+48 (0)61) 82-62-512 med  uradnimi urami 8:00-16:00
- Informativni biro za zastrupitve v Varšavi, dostopen 24 ur: tel: (-+48(0)22 619 08 97, 

tel: (+48(0)22 619 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:

Razvrstitev: R50/53
Simboli: F+/R12

N

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.

Flam. Aerosol 1, H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
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2.2 Elementi etikete
Razvrstitev na podlagi 1999/45/ES:

Simbol: F+/R12 Zelo lahko vnetljivo
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.

S16 Hraniti ločeno od virov vžiga — ne kaditi.
S23 Ne vdihavati meglice.
S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.
S29 Ne izprazniti v kanalizacijo. 
S51  Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Vsebuje: d-fenotrin, praletrin, PBO

2.3  Druge  nevarnosti:  Posoda  je  pod  tlakom:  zaščitite  jo  pred  sončno  svetlobo  in  je  ne 
izpostavljajte temperaturi višji od 50 °C. Posode tudi po uporabi ne luknjajte ali sežigajte.Ne pršite 
po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu.    

      
 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi:  ni podatkov
         3.2. Zmesi:  
Kemijsko ime Ut.%

2-(2-butoksietoksi)etil 
6-propilpiperonil 
eter (piperonil 
butoksid/PBO) 

0,45% CAS št. 51-03-6

EC št. 200-076-7

Indeks št. -

REACH ŠT. REGISTRACIJE 01-2119537431-46

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

N, R50/53

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

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

d-fenotrin 0,1% CAS št. 188023-86-1

EC št. 247-404-5
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Indeks št. -

REACH ŠT. REGISTRACIJE -

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

N, Xn, R20, R50/53, R57

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

Acute Tox. 4; H332 
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1 H410

2-metil-4-okso-3-(prop-
2-inil)ciklopent-2- 
en-1-il  2,2-dimetil-3-(2-
metilprop-1-enil) 
ciklopropankarboksila
t (praletrin) 

0,09% CAS št. 23031-36-9

EC št. 245-387-9

Indeks št. 607-431-00-9

REACH ŠT. REGISTRACIJE -

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

T, R23
Xn, R22
N, R50/53

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

Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Propan/Butan/Izobuta
n*

< 80% CAS št. 68476-85-7

EC št. 270-704-2

Indeks št. 649-202-00-6

REACH ŠT. REGISTRACIJE -

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

F+, R12

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

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

Destilati (zemeljsko 
olje), z vodikom 
obdelana srednja 
frakcija**

< 20% CAS št. 64742-48-9

EC št. 265-150-3

Indeks št. 649-327-00-6

REACH ŠT. REGISTRACIJE 01-2119457273-39

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

Xn, R65, 
R66

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

Asp. Tox. 1, H304 
EUH066

Etanol < 10% CAS št. 64-17-5

EC št. 200-578-6
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Indeks št. 603-002-00-5

REACH ŠT. REGISTRACIJE 01-2119457610-43

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

F, R11

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

Flam. Liq. 2, H225

Dodatne informacije  

Mednarodna kemijska terminologija:  

CAS 188023-86-1: 3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-

enyl)cyclopropanecarboxylate 

CAS 23031-36-9: 2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-

dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate

CAS 51-03-6: 5-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole 

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 s tekočo vodo in nemudoma poiščite 
zdravniško pomoč.

Stik s kožo Kožo temeljito sperite z veliko količino vode. V primeru draženja poiščite 
zdravniško pomoč. 

       Vdihavanje Prizadeto osebo prenesite na svež zrak. V primeru težav z dihanjem se 
posvetujte z zdravnikom

       Zaužitje Nemudoma poiščite zdravniško pomoč.  

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 podatkov

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje       Izvedite standardne postopke gašenja. Uporabite: peno, 
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ogljikov dioksid in suhi prah. Uporabite razpršeni vodni curek 
za hlajenje ogrožene embalaže.

Neprimerna sredstva za gašenje:  jih ni

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti  Izdelek je zelo lahko vnetljiv. POZOR!!! Posode lahko 
eksplodirajo pri 50°C. Med požarom se lahko razvijejo dražilni 
in/ali strupeni plini/hlapi.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema zaščitna oblačila, rokavice, zaščita za obraz, samostojni 
za gasilce                                   dihalni aparat. Zavarujte se pred embalažo, ki lahko 

eksplodira. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

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

Splošne informacije  Zaščitna oblačila, rokavice. Preprečite stik z očmi in kožo. 

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

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Uporabite ustrezen material, ki vpija tekočine: pesek ali druge 
materiale. Kontaminiran material odložite v označene posode. 
Preprečite, da bi izdelek zašel v kanalizacijo 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
 
Napotki za varno ravnanje  Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne uporabljajte v bližini 

virov vžiga, odprtega ognja in vročih površin. Ne luknjajte embalaže, 
niti ko je prazna. Zagotovite zadostno izmenjavo in/ali odvod zraka v 
prostorih ob uporabi. Ne vdihujte razpršenega izdelka. Preprečiti stik 
z očmi in kožo.   

7.2 Pogoji za varno skladiš čenje, vklju čno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi/skladiš čni  Hraniti v suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru.
pogoji  Hraniti ločeno od hrane, krmil, oksidacijskih sredstev, virov  vžiga in 

vročine.  
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 7.3 Posebne kon čne uporabe  jih ni

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaš čita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti: 
Ime / CAS  MV KTV

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

Butan / 106-97-8 1900 [mg/m3] 3000 [mg/m3]

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnično/tehnološki nadzor  Kjer se uporablja izdelek uporabiti dobro prezračevanje, da se   
zagotovi vzdrževanje minimalnih količin izdelka v zraku. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih last nostih

Videz Sprej/aerosol (tekočina – rumena / utekočinjen plin – brezbarven)

Vonj karakterističen

Mejne vrednosti vonja ni podatkov

pH 5 - 7 

Tališče/ledišče ni uporabno

Začetno vrelišče in območje 
vrelišča

ni uporabno

Plamenišče ni podatkov

Hitrost izparevanja ni uporabno

Vnetljivost zelo lahko vnetljivo

Zgornje/spodnje meje 
vnetljivosti ali eksplozivnosti

ni uporabno

Parni tlak ni uporabno

Gostota hlapov tekočina – 0,76-0,78[g/cm3]
aerosol – 0,54-0,56 [g/cm3]

Topnost netopno v vodi

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

ni uporabno

Temperatura samovžiga ni uporabno
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Temperatura razpadanja ni uporabno

Viskoznost ni podatkov

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  

 Stabilnost:   Stabilen izdelek pod običajnimi pogoji.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije: Nereaktiven, ni tveganja za nevarne reakcije

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Temperature nad 50°C, stik z močnimi kislinami, oksidanti, bazami, viri vžiga

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni podatkov

10.6 Nevarni produkti razgradnje
      
     Nevarni produkti razgradnje: med požarom lahko pride do nastajanja dražilnih in/ali strupenih 

plinov/hlapov: po vžigu se sprošča ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2) in druge 
organske spojine. Po vžigu se lahko ti produkti razkroja spremenijo.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških u činkih
Akutna strupenost, podatki o sestavinah

Toksikološki podatki

d-fenotrin / CAS: 188023-86-1

LD50 (Podgana - oralno) > 5000 [mg/kg]

LD50 (Podgana - dermalno) > 5000 [mg/l]

LD50 (Podgana - inhalacijsko) > 2,1  [mg/l]
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Praletrin / CAS: 23031-36-9

LD50 (Podgana - oralno) 417-667 [mg/kg]

LD50 (Podgana - dermalno) >2 000 [mg/kg]

LD50 (Podgana - inhalacijsko) 0,658-0,855 [mg/l]

      Jedkost za kožo/draženje kože            Ni dražilno
     
      Resne okvare oči/draženje   Ni dražilno

Preobčutljivost pri vdihavanju Ni dražilno
 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

Ob ustrezni uporabi naj izdelek ne bi bil nevaren za okolje.

Ekotoksikološki podatki

d-fenotrin / CAS:188023-86-1
LC50  (fish) 2,7 [mg/l/96h]

EC50 (Diaphnia magna) 6,2 [mg/l/48h]

12.2 Obstojnost in razgradljivost  :      ni podatkov

12.3 Zmožnost kopi čenja v organizmih

Podatki o izdelku  ni podatkov
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logPow 
podatki o sestavinah   ni podatkov

12.4 Mobilnost v tleh

Zemlja ni podatkov
Zrak ni podatkov
Voda 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 / neporabljeni izdelki  

Kontaminirana embalaža   odstranjevalcu   

Odstranjevati v skladu z nacionalnimi veljavnimi predpisi. Izdelka ne odvreči v okolje. Ne sme se ga 
odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Preprečiti da bi izdelek prišel v kanalizacijo ali 
vodotoke. Oddati 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:  1950
14.2 Pravilno  odpremno  ime  ZN:  AEROSOLI, vnetljivo
14.3 Razredi  nevarnosti  prevoza:  2.1
14.4 Skupina  embalaže:  ni podatkov
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  Pri logo  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 
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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)

Poljska: 
3. The Law of 11.01.2001. of chemical substances and preparations (Journal of Laws of dn. 
14.02.2001r. No. 11, item 84, as amended. amended).
4. Regulation of the Minister of Health of 2.09.2003r. on criteria and classification of chemical 
substances and preparations (Journal of Laws of dn. 2.10.2003r. No. 171, item 1666 as amended. d...)
5. Regulation of the Minister of Health dated March 5, 2009. on labeling of dangerous substances and 
preparations, and certain other acts (Journal of Laws No. 53, item. 439).
6. 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...)
7. Regulation of the Minister of Health of 30.12.2004r. on occupational health and safety related to 
occurrence of chemical agents at work (OJ dated. 18.01.2005r. No. 11, poz.86 as amended. Chg.)
8. Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 31.03.2003r. on the basic requirements for 
personal protective equipment (OJ dated. 10.05.2003r. No. 80, poz.725 as amended. d...)
9. Regulation of the Minister of Labour and Social Policy dated 29.11.2002. on the maximum 
permissible concentration and intensity of harmful factors in the workplace (OJ
dated. 18.12.2002r. No. 217, item 1833 as amended. d...)
10. Act of 28.10.2002r. on the carriage of dangerous goods by road (OJ
dated. 28.11.2002r. No. 199, item. 1671, as amended. d...)
11. Act of 1.07.2005r. amending the law on road transport of dangerous goods and
certain other acts (Journal of the dn. 2.07.2005r. No. 141, item. 1184, as amended. d...)
12. ADR - European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (in 
force since 1.01.2003r.).
13. Act of 26.06.1974r. Labour Code (Act codified OJ 1998 No. 21, item. 94, as amended. D...)
14. Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 26.09.1997r. on the general regulations 
and safety at work (OJ 1997 No. 129, poz.844).

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: Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana.
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Št.VL: 2 BROS spray proti muham in 
komarjem

    Datum izdaje: 24.01.12
    Datum revizije: 19.03.15
       

ODDELEK 16: Drugi podatki

Vir varnostnega lista: poljski varnostni BROS spray na owady latające z dne 30.09.2011

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

F Lahko vnetljivo.
F+ Zelo lahko vnetljivo.
N Okolju nevarno.
T Zelo strupeno.
Xn Zdravju škodljivo
R11 Lahko vnetljivo.
R12 Zelo lahko vnetljivo.
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R23 Strupeno pri vdihavanju.
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali 

razpokane kože.
Acute Tox. 3  Akutna strupenost, kategorija nevarnosti 3
Acute Tox. 4 Akutna strupenost, kategorija nevarnosti 4
Asp. Tox. 1 Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1
Aquatic Acute 1 Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1
Aquatic Chronic 1 Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1
Flam. Gas 1 Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1
Flam. Liq. 2 Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 2
Press. Gas Plini pod tlakom
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost  lahko povzroči  nastanek  suhe  

ali razpokane kože.
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči 

eksplozijo.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
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


