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ODDELEK 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

Trgovska oznaka BROS Sprej proti komarjem in klopom I
Številka snov/zmes zmes

1.2     Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

3. GLAVNA SKUPINA: zatiranje škodljivcev.
19. vrsta izdelkov: repelenti in sredstva za privabljanje (atraktanti).

Učinkovita tekočina odganja  komarje,  vključno s tropskimi vrstami  komarjev (do 8 ur),  klope  
(do 4 ure) in črne mušice (do 6 ur).
Uporabljati le za namene, ki so navedene v tem varnostnem listu oz. na etiketi proizvoda.

Odsvetovane uporabe: Izdelka ne nanašajte na dlani otrok.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec: Vnašalec:

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. Določitev  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.

Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2: H319 Povzroča hudo draženje oči. 
Vnetljivi aerosoli, kategorija nevarnosti 2: H223 Vnetljiv aerosol.
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3; H412 Škodljivo za vodne organizme,
z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

2.2 Elementi etikete:
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Pozor!

H223 Vnetljiv aerosol.
H229 Posoda  je  pod tlakom: lahko  eksplodira  pri  segrevanju.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti  ločeno  od  vročine, vročih  površin,  isker, odprtega  ognja  in  drugih virov  vžiga.
Kajenje  prepovedano. 
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne  preluknjajte  ali  sežigajte je  niti,  ko  je  prazna. 
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.

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

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi: ni podatkov
3.2. Zmesi:
Kemične lastnosti izdelka:

Kemijsko ime Ut.%

N,N-dietil-m-toluamid 15%

CAS št. 134-62-3

EC št. 205-149-7

Indeks št. 616-018-00-2

Razvrstitev (Uredba 
1272/2008)

Akutna strupenost (oralno), 
kategorija nevarnosti 4 H302
Hude poškodbe oči/draženje oči, 
kategorija nevarnosti 2 H319
Jedkost za kožo/draženje kože, 
kategorija nevarnosti 2 H315
Nevarno za vodno okolje – 
kronična nevarnost, kategorija 3
H412

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

0,01%

CAS št. 42822-86-6

EC št. 255-953-7

Indeks št. -

Razvrstitev (Uredba 
1272/2008)

Hude poškodbe oči/draženje oči, 
kategorija nevarnosti 2 H319
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Etanol < 80%

CAS št. 64-17-5

EC št. 200-578-6

Indeks št. 603-002-00-5

Razvrstitev (Uredba 
1272/2008)

Vnetljive tekočine, kategorija 
nevarnosti 2 H225

Propan/butan/izobutan < 51%

CAS št. 68476-85-7

EC št. 270-704-2

Indeks št. 649-202-00-6

Razvrstitev (Uredba 
1272/2008)

Vnetljivi plini, kategorija 
nevarnosti 1; H220 
Stisnjen plin H280

Vonj < 5%

CAS št. -

EC št. -

Indeks št. -

Razvrstitev (Uredba 
1272/2008)

Nevarno za vodno okolje – 
kronična nevarnost, kategorija 2, 
H411 

Termini in stavki so v celoti podani v Poglavju 16.

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

Splošni napotki 
V primeru vdihavanja:  Osebo, ki je prišla v stik z izdelkom odstranite s kontaminiranega mesta in
poskrbite za dotok svežega zraka. Po potrebi obiščite zdravnika. 
V primeru stika  s  kožo:  v primeru draženja,  kožo  izperite  z  vodo in  milom.  Po potrebi  obiščite
zdravnika. 
V primeru stika z očmi: izperite s tekočo vodo in poiščite zdravniško pomoč. 
V primeru zaužitja: ni verjetno zaradi oblike izdelka. Po potrebi obiščite zdravnika. 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:  Ni podatka
      

4.3  Navedba kakršne koli  takojšnje  medicinske oskrbe in  posebnega zdravljenja: Osebi
nudite simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje:

Ustrezne vrste sredstev za gašenje: standardni postopki gašenja. Pena odporna na alkohol, 
gasilni prah, ogljikov dioksid. Nevarno posodo ohladite z vodnim pršem. 

Neustrezna sredstva za gašenje: ne uporabite neposrednega močnega vodnega curka.
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5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: izdelek je izredno vnetljiv. Posoda lahko 
eksplodira pri temperaturi okrog 50OC. V primeru požara se lahko sproščajo strupeni ali dražeči 
hlapi/plini.

5.3 Nasvet za gasilce: zaščitna oblačila; rokavice, zaščita za obraz; zaprti dihalni aparat. Zaščita 
pred eksplozijo embalaže.

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: uporabite posamezne 
varnostne ukrepe: rokavice

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: preprečite izpust v kanalizacijo ali površinske vode.

 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Posode dajte v ustrezni zbiralnik; izlito 
vsebino zberite s pomočjo absorbenta v primerno označeno posodo in oddajte v ustrezni zbirni 
center.

 6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

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

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Ne uporabljate v bližini virov vžiga, odprtega ognja in
vročih površin.  Ne  preluknjajte  ali  sežigajte je  niti,  ko  je  prazna. Preprečite stik z očmi.
Uporabljajte le v dobro zračenih prostorih.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:  hranite v suhem in hladnem 
prostoru. Hranite ločeno od virov vžiga.  

      7.3 Posebne končne uporabe: Ni podatka

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora: 

Ime / CAS št.  MV KTV

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

Etanol / 64-17-5 1,9 [mg/m3] -

8.2 Nadzor izpostavljenosti: Zagotovite ustrezno zračenje za minimalno koncentracijo izdelka na
mestu, kjer se uporablja. Med uporabo ne jejte; po uporabi izdelka umijte roke; preprečite stik z
očmi. Preprečite vdihavanje hlapov.

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
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9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz tekočina v obliki aerosola 

Vonj značilen

Mejne vrednosti vonja ni podatkov

pH 1 % emulzija: 5 – 7

Tališče/ledišče ni podatka

Začetno vrelišče in območje vrelišča ni podatka

Plamenišče ni podatka

Hitrost izparevanja ni podatka

Vnetljivost vnetljivo, izognite se stiku z odprtim ognjem.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti Propan/butan/izobutan: 10,9%/1,5%

Parni tlak Propan/butan/izobutan: 1200 – 7500 hPa, 
Etanol – 59 hPa

Gostota Propan/butan/izobutan: 0,50 – 0,58 g/cm3

Topnost delno topno v vodi

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda ni podatka

Temperatura samovžiga Etanol 425 oC

Temperatura razpadanja ni podatka

Viskoznost ni podatka

Eksplozivne lastnosti ni podatka

Oksidativne lastnosti ni podatka

     9.2 Drugi podatki: ni podatka

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

     10.1 Reaktivnost: nereaktivno

     10.2 Kemijska stabilnost: pri normalnih pogojih je izdelek kemično stabilen

   10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: izdelek je nereaktiven, ni tveganja za nevarne reakcije  
polimerizacije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: temperatura > 30OC, viri ognja in vžiga

10.5 Nezdružljivi materiali: stik z močnimi kislinami, oksidanti, bazami.

10.6 Nevarni produkti razgradnje: neznano
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ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: 

Akutna strupenost:  

Toksikološke informacije, podatki sestavin

DEET

LD50 (Podgana - oralno) 1 892 mg/kg

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

LC50 (Podgana – inhalabilno) > 2,02 mg/l

      Jedkost za kožo/draženje kože         ne draži kože

      Resne okvare oči/draženje draži oči

Preobčutljivost pri vdihavanju ne povzroča alergij
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 

Ekotoksikološki podatki za sestavine

DEET

LC50 Oncorhynchus mykiss (96 h) 97 mg/l

LC50 Daphnia magna (51 h) 75 mg/l

IC50 Selenastrum capricornutum (96 h) 43 mg/l

12.2 Obstojnost in razgradljivost: ni podatka
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12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: ni podatka

12.4 Mobilnost v tleh: ni podatka

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: ni podatka

12.6 Drugi škodljivi učinki: ni podatka

ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE

13.1 Metoda ravnanja z odpadki

Z odpadki je treba ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. 
Ostanke izdelka in prazno embalažo odvrzite med preostale odpadke.

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: ZN 1950 AEROSOLS.
14.3  Razredi  nevarnosti  prevoza: 2, klasifikacijska koda: 5F.
14.4  Skupina  embalaže: Ni podatka
14.5  Nevarnosti  za  okolje: Ni podatka
14.6  Posebni  previdnostni  ukrepi  za  uporabnika: Ni podatka
14.7  Prevoz  v  razsutem  stanju  v  skladu  s  Prilogo  II  k  MARPOL  73/78  in  Kodeksom
IBC: Ni podatka

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). 
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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: Ocena kemijske varnosti ni bila izdelana.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI

Vir varnostnega lista: poljski varnostni list BROS spray na komary i kleszcze I z dne 06.06.2014.

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

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H223 Vnetljiv aerosol.
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H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H229 Posoda  je  pod tlakom: lahko  eksplodira  pri  segrevanju.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
H315 Povzroča draženje kože. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Okrajšave in akronimi

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

Spremembe v primerjavi s predhodno verzijo: Spremembe v poglavjih 1–16. Ta različica nadomešča

vse prejšnje različice.

http://www.wikipedia.org/
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