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VARNOSTNI LIST 
 

 

Datum izdaje: 05.07.2004 

Ime produkta:   
 

VAPE MAT ZANZARE E 
 

 

Datum revidirane izdaje: 17.05.2007 
Revizija št.: 1 

 
 
1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU  
 
1.1 Identifikacija snovi/pripravka: VAPE MAT ZANZARE E                                               
1.2 Uporaba snovi/pripravka: insekticid proti komarjem za splošno uporabo (PT 18) 

Številka produkta: 09000723 
 
1.3 Podatki o dobavitelju/uvozniku:  

BITRADE d.o.o. Mengeš, Breznikova 26, 1230 Domžale 
Tel.: 01 724 86 63; Fax: 01 721 01 28 
 
Podatki o proizvajalcu: 
GUABER Household S.r.l.,Via Gramsci, 41- 40050 FUNO di Argelato (BO), ITALY 
Tel.: +390516649111; Fax: +390516649251 

 
1.4 Telefon za nujne primere: 
      Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112. 

 
 
 
2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH 
 
2.1 Kemijski opis:                    

 
Vsebuje navedene nevarne snovi  

Kemijsko ime: Konc. 
snovi: 

EC št. CAS št. INDEKS št. Simbol 
R stavki 

Praletrin  1,67% 245-387-9 23031-36-9 607-431-00-9 
T, N; R22-23-

50/53 

2,6-di-tert-butil-p-krezol 2-4% 204-881-4 128-37-0 / Xn; R22-36/38 

      
 
 
3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 
 
Opis nevarnosti: 
Okolju nevarno.  
Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.  
Vsebuje dišavo. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
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4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 
 
4.1 Vdihavanje: 

Posebni ukrepi niso predpisani.  
4.2 Stik s kožo: 

Pri stiku s produktom kožo sprati z veliko količino vode. Pri trajajočih težavah poiskati zdravniško 
pomoč.  

4.3 Stik z očmi: 
Če je potrebno, odstraniti kontaktne leče. Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo. Pri 
trajajočih težavah poiskati zdravniško pomoč.  

4.4 Zaužitje: 
Nikoli izzvati bruhanja pri nezavestni ali zmedeni osebi. Poiskati zdravniško pomoč. 

4.5 Splošni ukrepi:  
V primeru dvoma ali trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali varnostni 
list pripravka. 
 

 

 
5. UKREPI OB POŽARU 
 
5.1 Primerna gasilna sredstva: 

Sam pripravek ni gorljiv. V primeru požara uporabiti gasilna sredstva primerna za gašenje okolice. 
5.2 Neprimerna gasilna sredstva: 
      Ne uporabiti gasilnih sredstev katera niso združljiva s kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi produkta   
      ali s katerimi lahko nastanejo gorljive substance. 
5.3 Nevarnost pri gašenju: 

V primeru požara lahko nastane dražilni dim.  
5.4 Posebna varovalna oprema za gašenje: 

Uporabiti samostojni dihalni aparat. Nositi ustrezno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.  
5.5 Dodatna opozorila: 

V primeru požara je nujen nadzor okolice. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. 
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6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH 
 
6.1 Osebni varnostni ukrepi: 

Upoštevati previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Uporabiti ustrezno zaščitno opremo (rokavice, 
zaščitna obleka). Preprečiti dostop nepooblaščenim osebam. Preprečiti razsutje produkta. Čiščenje 
izvesti le v primeru, če ni ogrožena varnost izvajalca.  Ne prijemati ali hoditi preko razsutega 
produkta. 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: 
Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico, vodotoke, tla in zrak.  
Če pride v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma na vegetacijo je potrebno nemudoma obvestiti za 
to pristojne organe.  

6.3 Postopki za čiščenje/odstranjevanje: 
Tekočine: absorbirati z zemljo, suhim peskom, vermikulitom ali z ustreznimi negorljivimi 
absorbcijskimi materiali. 
Trdne snovi: razsutje mehansko odstraniti in ustrezno zavarovati ali pregraditi, da se prepreči 
disperzija. 

      Hlapi: nevtralizirati z vodno prho, če ni tveganja onesnaževanja tal ali površinskih vod.   
       
      Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v     
      skladu s točko 13). 

 
 

 
7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 
 
7.1 Ravnanje: 

Upoštevati splošna navodila za ravnanje s kemikalijami.  
7.2 Skladiščenje: 
      Izdelek hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti v suhem  
      in dobro prezračevanem prostoru. Zavarovati pred viri vročine in direktno sončno svetlobo.  

Ne izpostavljati visoki temperaturi.  
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8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
 
8.1 Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: 

        
Snov CAS MDK 
/ / / 

 
8.2 Tehnični varovalni ukrepi: 
      Zagotoviti zadostno prezračevanje v prostorih, kjer se pripravek skladišči oz. uporablja.  

Osebna varovalna oprema:  
Zaščita dihal: Pri delu v skladu z navodili ni zahtevana. Zagotoviti ustrezno prezračevanje oz. 
izsesavanje na delovnem mestu. 
Zaščita oči: Uporabiti zaščitna očala. 
Zaščita rok: Uporabiti zaščitne rokavice.   
Zaščita kože: Uporabiti zaščitno obleko. 
Ostali ukrepi: Upoštevati splošna navodila pri delu s kemikalijami.  
 

 

 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
 
9.1 Splošni podatki:  

Videz: Trden (pri 20°C) 
Barva: Modra 
Vonj: Karakteristični  

9.2 Podatki pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje:  
pH: n.a.  
Tališče: n.a.  
Vrelišče: n.a.  
Plamenišče:                                                            n.a.  
Vnetljivost: n.a.  
Samovnetljivost: Pripravek ni samovnetljiv.   
Eksplozijske lastnosti: Pripravek ni eksploziven.   
Parni tlak: Ni podatka.  
Porazdelitveni koeficient (n-oktan/voda): Ni podatka.  
Viskoznost: Ni podatka.  
Relativna gostota: 0,92 g/cmc  
Topnost v vodi: Se ne topi v vodi.  
Topnost v drugih topilih: Ni podatka.  

       n.a.* ni primerno 
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10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
 
10.1 Pogoji, katerim se je potrebno izogniti: 

Izdelek je stabilen pri uporabi in skaladiščenju v skladu z navodili. 
10.2 Nezdružljive snovi: 

Niso znane.   
10.3 Nevarni produkti razkroja: 

Niso znani. 
 
 
 
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 
 
Akutna toksičnost:  
LD50  (oralna): > 4000 mg/kg 
LD50  (dermalna): > 4000 mg/kg 
LC50  (inhalacija): > 5000 mg/m

3 

 
Ne draži kože. Ne draži oči.  
 
Toksikološki podatki za aktivno snov v pripravku:  
Akutna toksičnost:   
Praletrin: LD50  (oralna, podgana - samec): 640 mg/kg 

LD50  (oralna, podgana - samica): 460 mg/kg 
LD50  (dermalna, podgana): > 5000 mg/kg 
LC50  (inhalacija, podgana): 0,66 – 0,86 mg/L zraka

 

 
Ne draži kože. Lahko minimalno draži oči.   
   
 
 
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 
 
Za pripravek ni znanih ekotoksikoloških podatkov.  
Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico, vodotoke in tla.  
Pripravek se ne topi v vodi. Je lahko biološko razgradljiv.  
Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.  
 
Ekotoksikološki podatki za aktivno snov v pripravku (praletrin): 
Toksičnost za ribe: LC50 (Oncorhynchus Mykiss, 96 h): 12 µg/L 

LC50 (v hrani, prepelica in raca): >5620 ppmL 
Toksičnost za vodne 

bolhe: 

EC50 (Daphnia Magna, 48 h): 6,2 µg/L 
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13. ODSTRANJEVANJE 
 
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel 
rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu s 
pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, pravilnikom o ravnanju z odpadki ter v skladu 
s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki. 
Onesnaženo embalažo je potrebno pred odstranjevanjem, ponovno uporabo ali uničenjem 
dekontaminirati. 
 
 
 
14. TRANSPORTNI PODATKI 
 

 
 

Kopenski transport ADR/RID in GGVS/GGVE (mednarodni znotraj države): 
ADR/RID razred: 9, M7 
Oznaka nevarnosti:  90 
UN št.:  3077 
Embalažna skupina: III 
Ime:                   OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.  
  
Pomorski transport IMDG/GGVS:  
IMDG razred:: 9 
UN št.: 3077 
EmS:                  F-A, S-F 
Št. nevarnosti: 9 
Embalažna skupina: III 
Ime: OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. 
  
Zračni transport ICAO/IATA: 
ICAO/IATA razred: 9 
UN št.: 3077 
Št. nevarnosti: 9 
Embalažna skupina: III 
Ime: OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N.  
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15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH: 
 
Označevanje je v skladu z ZKem, Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi  in 
Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov: 
 
Nevarne snovi za etiketiranje: 
Praletrin, CAS št. 23031-36-9; 1,67 % 
 
Simbol nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda: 
N Okolju nevarno 
 
R stavki:             
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.  
 
S stavki: 
S2 Hraniti izven dosega otrok. 
S29 Ne izprazniti v kanalizacijo.  
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 
 
Vsebuje dišavo. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.  
 
 
 
16. DRUGE INFORMACIJE 
 
Ta izdaja varnostnega lista nadomešča vse predhodne izdaje. Podatki, navedeni v varnostnem listu so 
osnovani na trenutnih spoznanjih in ne predstavljajo nobenega zagotovila o lastnosti proizvoda. 
Uporabnik je odgovoren za upoštevanje vseh potrebnih zakonskih določb glede rokovanja s produktom.  
Služi kot vodilo o zdravstvenih, varnostnih in ekoloških vplivih produkta in ni namenjen kot garancija za 
tehnične karakteristike ali možnosti drugačne uporabe. 
 
Simboli in R stavki iz 2 točke varnostnega lista: 
Xn Zdravju škodljivo. 
N Okolju nevarno. 
T Strupeno 
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R23 Strupeno pri vdihavanju. 
R36/38 Draži oči in kožo.  
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
 
Spremembe  glede na predhodno izdajo:  
- 1. točka varnostnega lista: sprememba podatkov o dobavitelju 
- 3. in 15. točka varnostnega lista: sprememba razvrstitve nevarnosti 
- dopolnitev vseh točk varnostnega lista 
 
Viri: varnostni list proizvajalca z dne 30.10.2006, kemijska zakonodaja RS in EU.  
 
 


