
VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Koda: GA1395000 - GA1394900

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Insekticidne ploščice (zelene) proti navadnim in tigrastim komarjem, PT18. Za uporabo v električnem difuzorju.

Odsvetovane uporabe: S proizvodom ne onesnažite hrane, pijače ali posod in pribora, ki pride v stik z njimi. Med
delovanjem se ne dotikajte naprave. Naprave ne uporabljajte v zaprtem okolju. V kolikor proizvod uporabljate v
zaprtih prostorih, kot so bivalni prostori (spalnica, dnevna soba), po uporabi prostor prezračite. Ne uporabljajte
neprekinjeno v prisotnosti občutljivih posameznikov (otroci in astmatiki). Hranite ločeno od hrane in pijače. Med
uporabo zagotovite, da električni difuzor ne pride v stik s tekstilom, papirjem ali gorljivim materialom.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:
BITRADE, D.O.O., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, Slovenija
Tel.: 01 724 86 63, fax: 01 721 01 28
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: bitrade@siol.net

Proizvajalec:
COSWELL SPA, Via P.Gobetti, 4, 40050 Funo di Argelato (BO), Italija
Tel.: +39 051 6649111, fax: +39 051 6649251
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:marzio.boldini@coswell.biz

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
+39 051 6649278 or +39 335 7888389
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorija:
Aquatic chronic 1

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Pozor

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

Vsebuje: praletrin.

2.3 Druge nevarnosti:

 Ni drugih nevarnosti.
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi Št. EC

Št. CAS

Št. INDEX

Konc. [%] Razvrstitev v

skladu z Uredbo

(ES) št. 1272/2008

REACH

registracijska

številka:

2,6-di-tert-butil-p-kresol 204-881-4

128-37-0

/

16,5 -< x < 18 Aquatic Acute 1,

H400 M=1,

 Aquatic Chronic, 1

H410 M=1

/

Praletrin 245-387-9

23031-36-9

607-431-00-9

10,5 -< x < 12 Acute Tox. 3, H331

Acute Tox. 4, H302

Aquatic Acute 1,

H400 M=100

Aquatic Chronic 1,

H410 M=100

/

Dipropilen glikol monometil eter 252-104-2

34590-94-8

/

2,5 -< x < 3 Snov z MV na

delovnem mestu

/

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru zastoja dihanja pričeti z umetnim dihanjem.  Takoj poiskati
zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila takoj sleči. Pri stiku s produktom kožo temeljito sprati z obilo vode. Takoj poiskati zdravniško
pomoč. Onesnažena oblačila pred ponovno uporabo dobro oprati.

4.1.3 Stik z očmi:

Odstraniti kontaktne leče, če jih oseba ima in če se to lahko stori brez težav. Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo
vodo najmanj 15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Takoj poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta. Ne izzvati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Glej poglavje 11.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid (CO2). Gasilna pena. Gasilni prah.  Embalažo, ki pušča ali je ni zajel ogenj, hladiti z razpršeno
vodo, da se razprši vnetljive hlape in zaščiti tiste, ki sodelujejo pri gašenju požara oz. tiste, ki skušajo zaustaviti
razlitje.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku. Voda ni učinkovita za gašenje požara, se jo pa lahko uporabi za hlajenje posod izpostavljeno
ognju, da se prepreči eksplozija.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Embalaži, ki je izpostavljena ognju, lahko naraste pritisk ter tako predstavlja nevarnost eksplozije. Ne vdihavati
produktov zgorevanja.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Kontejnerje izpostavljene
ognju hladiti z vodo. Kontaminirano vodo od gašenja požara zbrati ločeno. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z
veljavnimi predpisi. V primeru požara nositi zaščitno opremo za gasilce: zaščitno obleko v skladu s SIST EN
469:2006, SIST EN 469:2006/A1:2007, SIST EN 469:2006/AC:2006, rokavice v skladu s SIST EN
659:2003+A1:2008, SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009 in škornje (HO specifikacije A9 in A30), avtonomen
dihalni aparat v skladu s SIST EN 137:2006. 
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8).  Preprečiti dostop nezaščitenim osebam.  Zaustaviti razlitje, če se to
lahko varno stori. Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko.

6.1.2 Za reševalce:

Glej poglavje 6.1.1.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.  Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v
primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13). Pri tem uporabljati
neiskreče se orodje. Preveriti združljivost proizvoda z materialom zabojnika, kamor se odlaga (poglavje 10).
Zagotoviti zadostno prezračevanje.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Pred ravnanjem s proizvodom se seznanite z vsemi poglavji varnostnega lista. Preprečiti uhajanje proizvoda v okolje.
Med delom ne jesti, piti ali kaditi.
Onesnaženo obleko in obutev odstraniti pred vstopom v jedilnico.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v dobro
prezračevanem prostoru, zavarovanem pred direktno sončno svetlobo. Skladiščiti ločeno od nezdružljivih materialov,
glej poglavje 10.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC št. MV

mg/m3 ppm

2,6-di-tert-butil-p-kresol 204-881-4 10 (I)  /

Dipropilen glikol monometil eter 252-104-2 308  50

Zagotoviti zadostno prezračevanje, da ne pride do prekoračitve mejne vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Z ozirom na to, da morajo imeti primerne tehnične rešitve prednost pred sredstvi za osebno zaščito, je potrebno
zagotoviti dobro zračenje na delovnem mestu z učinkovitim lokalnim aspiratorjem ali z izpustom onesnaženega
zraka. Osebna varovalna oprema mora biti v skladu s SIST EN standardi.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Uporabiti zaščitna očala ali vizir v skladu z standardom EN 166:2002.

Zaščita kože:

Uporabljati ustrezne zaščitne rokavice.  Ustrezne so rokavice za zaščito pred kemikalijami v skladu s standardom
SIST EN 374-1:2003, SIST EN 374-2:2003, SIST EN 374-3:2003, SIST EN 374-3:2003/AC:2006, SIST EN 374-
4:2014.  Izbira ustreznega materiala zaščitnih rokavic je odvisna od prebojnega časa, difuzije in degradacije. Ker je
proizvod iz različnih snovi, ni mogoče vnaprej predvideti odpornosti različnih materialov rokavic, zato je le-te pred
uporabo potrebno testirati. Uporabiti popolno zaščitno obleko in obutev v skladu s standardom SIST EN ISO
20344:2012 in UREDBO (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi . Po končanem delu s proizvodom se umiti z
vodo in milom.

Upoštevati ustreznost zagotavljanja antistatičnega oblačila v primeru delovnega okolja, v katerem obstaja nevarnost
eksplozije.

Zaščita dihal:

V primeru prekoračitve maksimalne mejne vrednosti ene ali večjih snovi, ki se nahajajo v preparatu, nositi zaščitno
masko z zaščitnim filtrom A (razredi 1, 2 in 3), v skladu s SIST EN 14387:2004 + A1:2008. V primeru nastajanja
plinov, hlapov ali meglic uporabiti kombinirane filtre.
Dihalne varnostne naprave, je treba uporabiti, če tehnični sprejeti ukrepi niso primerni za omejevanje izpostavljenosti
delavca. Zaščita, ki jo nudijo maske, je v vsakem primeru omejena. V primeru daljše in intenzivnejše izpostavljenosti
ali v izrednih razmerah uporabiti dihalni aparat na stisnjen zrak z odprtim krogom (SIST EN 137:2006) ali cevni
dihalni aparat z obrazno masko, polmasko ali ustnikom (SIST EN 138:1996).

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Emisije, ki nastanejo zaradi proizvodnih procesov, vključno s tistimi, ki jih ustvari prezračevalna naprava, je
potrebno redno spremljati, da se zagotovi skladnost z okoljskimi standardi.
Ostanke proizvoda se ne sme izpuščati v odpadne vode.
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Tekočina,  zelene barve.   

Vonj: Karakterističen.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni podatka.

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni podatka.

Plamenišče: >60 °C

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Ni podatka.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka.

Parni tlak: Ni podatka.

Parna gostota: Ni podatka.

Relativna gostota: Ni podatka.

Topnost:  Ni podatka. 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatka.

Temperatura samovžiga: Ni podatka.

Temperatura razpadanja: Ni podatka.

Viskoznost: Ni podatka.

Eksplozivne lastnosti: Ni podatka.

Oksidativne lastnosti: Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

HOS (direktiva 2010/75/EC: 2,5 %
HOS (hlapni ogljik): 1,42 %

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni nevarnosti reakcije z drugimi snovmi pri delu v skladu z navodili.

Dipropilen glikol monometil eter: lahko reagira z oksidanti. Ko segrejemo do razgradnje, se pojavijo ostri hlapi,
cinkove zlitine.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Jih ni pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Nobenim posebno. Ravnati v skladu z dobro laboratorijsko prakso.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.
Akutna strupenost, zmes:
LD50, oralna: 3475,000 mg/kg
LC50, vdihavanje hlapov: 25,000 mg/l

Praletrin:
LD50, oralna: 417 mg/kg, podgana
LD50, dermalna: >5000 mg/kg, podgana
LC50, dihavanje: 0,658 mg/l, podgana

(b) jedkost za kožo/draženje kože - ni razvrstitve
(c) resne okvare oči/draženje - ni razvrstitve
(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože - ni razvrstitve
(e) mutagenost za zarodne celice - ni razvrstitve
(f) rakotvornost - ni razvrstitve
(g) strupenost za razmnoževanje - ni razvrstitve
(h) STOT – enkratna izpostavljenost - ni razvrstitve
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost - ni razvrstitve
(j) nevarnost pri vdihavanju - ni razvrstitve

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških informacij. Proizvod je razvrščen kot: Zelo strupeno za vodne
organizme, z dolgotrajnimi učinki. Podatki so podani za posamezne sestavine.
Praletrin:
LC50 - za ribe: 0,012 mg / l Onchorhynchus mykiss (Trota iridea)
EC50 - za nevretenšarje.: 0,0062 mg / l Daphnia magna
EC50 - za alge / vodne rastline. 4,5 mg / l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Dipropilen glikol monometil eter:
topnost v vodi: 1000-10000 mg/l. Lahko biološko razgradljiv.

Praletrin: ni lahko biološko razgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Dipropilen glikol monometil eter
porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:  0,0043

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Na podlagi razpoložljivih podatkov, proizvod ne vsebuje PBT ali vPvB snovi v odstotku višjim od 0,1 %.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Ne izpuščati v kanalizacijo, podtalnico in vodotoke.
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

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 z Uredbo o
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN: UN 3082

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Okolju nevarna snov, tekoča, vsebuje praletrin.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 9, M6

14.4 Skupina pakiranja: III

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.

Podatki veljajo za:  kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO

Omejitveni kod za tunele: E.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. UREDBA (EU) št. 528/2012 EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

ZANZARELLA AMBIENTE GREEN MATS

Datum priprave: 22.02.2018

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV -  mejna vrednost
LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem
časovnem intervalu.

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet GA1395000 - GA1394900 ZANZARELLA GREEN MATS FOR ELECTRIC DIFFUSER,
COSWELL SPA, izdan 30.10.2017.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H331  Strupeno pri vdihavanju.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411  Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H413  Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.
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