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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1. Identifikátor produktu 

Forma produktu : Zmes 

Obchodné meno : BUGSTER EC 

UFI : JS5F-M3D5-WW3N-8DWC 

Výrobný kód : CYP100PRA20EC 

Typ produktu : Insekticíd,Biocídne produkty (napr. dezinfekčné prípravky, prípravky na kontrolu škodcov) 

Skupina produktov : Biocídne 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 

Hlavná kategória použitia : Profesionálne použitie 

Použitie látky/zmesi : Insekticíd 

Funkcia alebo kategória použitia : Pesticídy nie sú určené pre poľnohospodárstvo (Biocídne látky) 

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Číslo pohotovosti Komentár 

Slovensko Národné toxikologické informačné 

centrum 

Univerzitná nemocnica Bratislava, 

pracovisko Kramáre, Klinika pracovného 

lekárstva a toxikológie 

Limbová 5 

833 05  

+421 2 54 77 41 66  

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Zmesi/Látky: SDS EU > 2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830, 2020/878 (REACH prílohy II) 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 2 H373    

Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400    

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1 H410    

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť 

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Armosa Tech 

Rue des Tuiliers 1 

4480 Engis - Belgique 

T +32 (0)85 519 519 - F +32 (0)85 519 510 

msds@armosa.tech - www.armosa.tech 

mailto:msds@armosa.tech
http://www.armosa.tech/
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2.2. Prvky označovania 

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 

Výstražné piktogramy (CLP) : 

  

    

  GHS08 GHS09     

Výstražné slovo (CLP) : Pozor 

Obsahuje : cis/trans-cypermetrín (40/60) 

Výstražné upozornenia (CLP) : H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov (nervový systém) pri dlhšej alebo opakovanej 

expozícii. 

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P260 - Nevdychujte hmlu, pary. 

P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P314 - Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

P391 - Zozbierajte uniknutý produkt. 

P501 - Zneškodnite obsah, obsah a nádobu, nádobu v schválenom zariadení na 

zneškodňovanie odpadu. 

EUH vety : EUH401 - Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a 

životné prostredie. 

2.3. Iná nebezpečnosť 

Neobsahuje žiadne látky PBT/vPvB ≥ 0,1 % odhadnuté v súlade so smernicou REACH, príloha XIII 

 

Zmes neobsahuje látku(-y) zahrnutú do zoznamu, ktorý bol vypracovaný podľa článku č. 59(1) smernice REACH v súlade s kritériami uvedenými v 

delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605 preto, lebo má vlastnosti narúšajúce endokrinný 

systém alebo nie je označená ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém a v zmesi je prítomná v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 

0,1 % hmotnostne. 
 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 

3.1. Látky 

Neuplatňuje sa 

3.2. Zmesi 

Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia (ES) 
č.1272/2008 [CLP] 

Dipropylene glycol monomethyl ether 

látka s limitnou hodnotou/hodnotami národného 

pracovného vystavenia (BE); látka s expozičným 

limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí 

č. CAS: 34590-94-8 

č.v ES: 252-104-2 

REACH čís: 01-2119450011-

60 

≥ 50 Neklasifikovaný 

cis/trans-cypermetrín (40/60) 

(Účinnej látky (Biocídne)) 

č. CAS: 52315-07-8 

č.v ES: 257-842-9 

č. Indexu: 607-421-00-4 

10 Acute Tox. 4 (Inhalácia), H332 

Acute Tox. 4 (Orálna), H302 

STOT SE 3, H335 

STOT RE 2, H373 

Aquatic Acute 1, H400 (M=100000) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=100000) 

Praletrín (ISO), ETOC, O-[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ín-1-

yl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-

1-yl)cyklopropánkarboxylát 

(Účinnej látky (Biocídne)) 

č. CAS: 23031-36-9 

č.v ES: 245-387-9 

č. Indexu: 607-431-00-9 

2 Acute Tox. 3 (Inhalácia), H331 

Acute Tox. 4 (Orálna), H302 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť 
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Pokožku umyte veľkým množstvom vody. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Oči preventívne oplachujte vodou. 

Opatrenia prvej pomoci po požití : Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo 

lekára. 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Symptomatická liečba. 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodný hasiaci prostriedok : Rozprašovaná voda. Suchý prášok. Pena. Oxid uhličitý. 

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nebezpečné produkty rozkladu : Možné uvoľnenie toxických dymov. 

5.3. Pokyny pre požiarnikov 

Ochrana pri hasení požiaru : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Dýchací samostatný izolačný prístroj. 

Kompletná ochrana tela. 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál 

Núdzové plány : Vyvetrajte zónu, v ktorej došlo k prevrhnutiu. 

6.1.2. Pre pohotovostný personál 

Ochranné príslušenstvo : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Pre viac informácií si pozrite časť 8: 

"Kontrola expozície/osobná ochrana.". 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Pre zadržiavanie : Zozbierajte uniknutý produkt. 

Čistiace procesy : Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpčného materiálu. 

Iné informácie : Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Pre viac informácií pozri časť 13. 
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ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 

zaobchádzanie 

: Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Noste individuálne ochranné vybavenie. 

Hygienické opatrenia : Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po každej manipulácii umyť ruky. 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Podmienky skladovania : Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. 

Maximálna doba skladovania : 2 rok 

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 

8.1. Kontrolné parametre 

8.1.1. Vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a biologické medzné hodnoty 
 

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 

EU - Orientačné limitné hodnoty expozície pri práci (IOEL) 

Miestny názov (2-Methoxymethylethoxy)-propanol 

IOEL TWA 308 mg/m³ 

308 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 50 ppm 

50 ppm 

Poznámka Skin 

Skin 

Odkaz na predpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

8.1.2. Monitorovacích postupoch odporúčaných 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.3. Vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.4. DNEL a PNEC 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.1.5. Kontrolné značkovanie 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.2. Kontroly expozície 

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie 

Primerané technické zabezpečenie: 

Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. 
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8.2.2. Osobné ochranné prostriedky 

Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov: 

    

8.2.2.1. Ochrany očí a tváre 

Ochrana očí: 

Bezpečnostné okuliare 

8.2.2.2. Ochrana pokožky 

Ochrana pokožky a očí: 

Noste vhodný ochranný odev 

 

Ochrana rúk: 

Ochranné rukavice 

 

Ochrana rúk 

druh Materiál Priepustnosť Hrúbka (mm) Prenikanie Norma 

Rukavice na jedno 

použitie, Rukavice na 

opakované použitie 

    EN ISO 374-1 

8.2.2.3. Ochrana dýchania 

Ochrana dýchania: 

V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodný dýchací prístroj 

 

Ochrana dýchania 

Zariadenie Typ filtra Podmienka Norma 

Jednorazová polomaska, Polomaska na opakované 

použitie 

druh P3, Filter A1/B1, Filter A2/B2   

8.2.2.4. Tepelnej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia 

Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia: 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Skupenstvo : Kvapalné 

Farba : Nie je dostupné 

Čuch : Nie je dostupné 

Prah zápachu : Nie je dostupné 

Bod tavenia / oblasť topenia : Neuplatňuje sa 

Teplota tuhnutia : Nie je dostupné 

Bod varu : Nie je dostupné 

Horľavosť : Neuplatňuje sa 

Limity výbušnosti : Nie je dostupné 

Dolná hranica výbušnosti : Nie je dostupné 

Horná hranica výbušnosti : Nie je dostupné 
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Bod vzplanutia : Nie je dostupné 

Teplota samovznietenia : 207 °C 

Teplota rozkladu : Nie je dostupné 

pH : Nie je dostupné 

Viskozita, kinematický : Nie je dostupné 

Rozpustnosť : Nie je dostupné 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) : Nie je dostupné 

Tlak pary : Nie je dostupné 

Tlak pary pri 50°C : Nie je dostupné 

Hustota : Nie je dostupné 

Relatívna hustota : Nie je dostupné 

Relatívna hustota pár pri 20°C : Nie je dostupné 

Veľkosť častíc : Neuplatňuje sa 

Rozloženie veľkosti častíc : Neuplatňuje sa 

Tvar častíc : Neuplatňuje sa 

Pomer strán častíc : Neuplatňuje sa 

Stav agregácie častíc : Neuplatňuje sa 

Stav aglomerácie častíc : Neuplatňuje sa 

Špecifické povrchové plochy častíc : Neuplatňuje sa 

Prašnosť častíc : Neuplatňuje sa 

9.2. Iné informácie 

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Produkt nereaguje za normálnych používateľských podmienok, skladovacích a prepravných podmienok. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilné za normálnych podmienok. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Žiadna známa nebezpečná reakcia za normálnych užívateľských podmienok. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Žiadna za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok (pozri oddiel 7). 

10.5. Nekompatibilné materiály 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Pri normálnych podmienkach skladovania a používania by nemal vznikať žiadny nebezpečný rozkladový produkt. 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008 

Akútna toxicita (perorálna) : Neklasifikovaný 

Akútna toxicita (dermálna) : Neklasifikovaný 

Akútna toxicita (inhalačná) : Neklasifikovaný 
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cis/trans-cypermetrín (40/60) (52315-07-8) 

LD50 orálne potkan 500 mg/kg 

LD50 dermálne u potkana > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalačne - Potkan 3,28 mg/l/4h 
 

Praletrín (ISO), ETOC, O-[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ín-1-yl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-
yl)cyklopropánkarboxylát (23031-36-9) 

LD50 orálne potkan 417 mg/kg 

LD50 dermálne u potkana > 5000 mg/kg 

LC50 Inhalačne - Potkan 0,658 mg/l 
 

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 

LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity) 

LD50 dermálne u potkana > 19020 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 

LD50 dermálne králik 9510 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD 

Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

LC50 Inhalačne - Potkan > 3,35 mg/l 

LC50 Inhalačne - Potkan [ppm] > 275 ppm 
 

Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Neklasifikovaný 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný 

Mutagenita pre zárodočné bunky : Neklasifikovaný 

Karcinogenita : Neklasifikovaný 
 

cis/trans-cypermetrín (40/60) (52315-07-8) 

NOAEL (chronická,ústný,zviera/mužský,2 roky) 5 mg/kg telesnej hmotnosti 
 

Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný 
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

jednorazová expozícia 

: Neklasifikovaný 

 

cis/trans-cypermetrín (40/60) (52315-07-8) 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

jednorazová expozícia 

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  

 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

opakovaná expozícia 

: Môže spôsobiť poškodenie orgánov (nervový systém) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

 

cis/trans-cypermetrín (40/60) (52315-07-8) 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

opakovaná expozícia 

Môže spôsobiť poškodenie orgánov (nervový systém) pri dlhšej alebo opakovanej 

expozícii. 
 

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 

NOAEL (ústný,potkan,90 dní) 1000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: other: 
 

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný 

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 
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ODDIEL 12: Ekologické informácie 

12.1. Toxicita 

Ekológia - všeobecne : Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá 

(akútna) 

: Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá 

(chronická) 

: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 

cis/trans-cypermetrín (40/60) (52315-07-8) 

LC50 - Ryby [1] 0,0028 mg/l 96h; Salmo gairdneri 

EC50 - Kôrovce [1] 0,0003 mg/l 48h; Daphnia magna 

EC50 96h - Riasy [1] > 0,1 mg/l Selenastrum capricornutum 

ErC50 riasy 0,11 mg/l 96h; Selenastrum capricornutum 

NOEC (chronická) 0,00003 mg/l 34d; Pimephales promelas 

NOEC chronické pre riasy 0,00004 mg/l Daphnia magna 
 

Praletrín (ISO), ETOC, O-[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ín-1-yl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-
yl)cyklopropánkarboxylát (23031-36-9) 

LC50 - Ryby [1] 0,012 mg/l Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový) 

EC50 - Kôrovce [1] 0,0062 mg/l Daphnia magna 

EC50 72h - Riasy [1] 4,5 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

NOEC (akútna) 0,0001 – 0,001 

NOEC chronické pre riasy 2,6 mg/l Scenedesmus subspicatus 
 

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/l Test organisms (species): Poecilia reticulata 

EC50 - Kôrovce [1] 1919 mg/l Daphnia magna 

EC50 - Ostané vodné organizmy [1] 1930 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea: 

EC50 72h - Riasy [1] > 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

EC50 96h - Riasy [1] > 969 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 

LOEC (chronická) 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d' 

NOEC (chronická) ≥ 0,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '22 d' 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

cis/trans-cypermetrín (40/60) (52315-07-8) 

Perzistencia a degradovateľnosť Nie je eliminovateľné. Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. 
 

Praletrín (ISO), ETOC, O-[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ín-1-yl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-
yl)cyklopropánkarboxylát (23031-36-9) 

Perzistencia a degradovateľnosť Prípravok nie je ľahko biodegradovateľný. 
 

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 

Perzistencia a degradovateľnosť Ľahko biodegradovateľné. 

Biodegradácia 75 % 
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12.3. Bioakumulačný potenciál 

cis/trans-cypermetrín (40/60) (52315-07-8) 

BCF - Ryby [1] 1204 mg/l Salmo gairdneri 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 6,09 25°C 

Bioakumulačný potenciál Nie je určené. 
 

Praletrín (ISO), ETOC, O-[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ín-1-yl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-
yl)cyklopropánkarboxylát (23031-36-9) 

Biookncentračný činiteľ (BCF REACH) 46 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 4,49 
 

Dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8) 

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 1,01 

12.4. Mobilita v pôde 

Praletrín (ISO), ETOC, O-[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ín-1-yl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-
yl)cyklopropánkarboxylát (23031-36-9) 

Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlíka 

(Log Koc) 

3,12 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

12.7. Iné nepriaznivé účinky 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Metódy spracovania odpadu : Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s pokynmi spoločnosti, ktorá je oprávnená na triedenie 

nebezpečného odpadu. 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

V súlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo 

UN čislo (ADR) : UN 3082 

Číslo OSN (IMDG) : UN 3082 

UN čislo (IATA) : UN 3082 

Číslo OSN (ADN) : UN 3082 

Číslo OSN (RID) : UN 3082 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 

Vlastné dopravné pomenovanie (ADR) : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. 

Vlastné dopravné pomenovanie (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Vlastné dopravné pomenovanie (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 

Vlastné dopravné pomenovanie (ADN) : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. 
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Vlastné dopravné pomenovanie (RID) : LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. 

Opis dokumentu o preprave (ADR) : UN 3082 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (cis/trans-

cypermetrín (40/60) ; Praletrín (ISO), ETOC, O-[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-ín-1-yl)cyklopent-2-

én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát), 9, III, (E) 

Opis dokumentu o preprave (IMDG) : UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III, MARINE 

POLLUTANT 

Opis dokumentu o preprave (IATA) : UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., 9, III 

Opis dokumentu o preprave (ADN) : UN 3082 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N., 9, III 

Opis dokumentu o preprave (RID) : UN 3082 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N., 9, III 

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

ADR 

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (ADR) : 9 

Bezpečnostné značky (ADR) : 9  

 

 : 

 
 

IMDG 

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (IMDG) : 9 

Bezpečnostné značky (IMDG) : 9  

 

 : 

  
 

IATA 

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (IATA) : 9 

Bezpečnostné značky (IATA) : 9 

 

 : 

 
 

ADN 

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (ADN) : 9 

Bezpečnostné značky (ADN) : 9  

 

 : 

 
 

RID 

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (RID) : 9 

Bezpečnostné značky (RID) : 9  

 

 : 
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14.4. Obalová skupina 

Obalová skupina (ADR) : III 

Baliaca skupina (IMDG) : III 

Obalová skupina (IATA) : III 

Skupina balenia (ADN) : III 

Baliaca skupina (RID) : III 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Nebezpečný pre životné prostredie : Áno 

Morský polutant : Áno 

Iné informácie : Žiadne ďalšie dostupné informácie 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Pozemná doprava 

Klasifikačný kód (ADR)  : M6  

Osobitné ustanovenia (ADR) : 274, 335, 601, 375 

Obmedzené množstvá (ADR) : 5l 

Vyňaté množstvá (ADR) : E1 

Obalové inštrukcie (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Ustanovenia na zmiešané balenie (ADR) : MP19  

Inštrukcie na prenosnú cisternu a kontajner na 

prepravu vo vol'ne loženom stave (ADR) 

: T4 

Obsobitné ustanovenia na prenosnú cisternu a 

kontajner na prepravu vo vol'ne loženom stave 

(ADR) 

: TP1, TP29 

Kód cisterny (ADR) : LGBV 

Vozidlo na cisternovú prepravu : AT 

Dopravná kategória (ADR) : 3 

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR) : V12 

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakládka, 

vykládka a manipulácia (ADR) 

: CV13 

Identifikačné číslo nebezpečnosti (Kemler-číslo) : 90  

Oranžové tabule : 

 
Kód obmedzjúci tunel (ADR) : E  

 

Lodná doprava 

Osobitné ustanovenia (IMDG) : 274, 335, 969 

Obmedzené množstvá (IMDG) : 5 L 

Vyňaté množstvá (IMDG) : E1 

Pokyny k baleniu (IMDG) : P001, LP01 

Osobitné ustanovenia o balení (IMDG) : PP1 

Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : IBC03  

Návod na nádrži (IMDG) : T4  

Špeciálne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP2, TP29  

Č. EmS (požiar) : F-A 

Č. EmS (rozliatie) : S-F 

Kategória uloženia (IMDG) : A 

 

Letecká preprava 

Očakávané množstvá pre dopravné lietadlo a cargo 

(IATA) 

: E1 

Obmedzené množstvá pre dopravné lietadlo a 

cargo (IATA) 

: Y964 

Maximálne obmedzené množstvo netto pre 

dopravné lietadlo a cargo (IATA) 

: 30kgG  
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Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo 

(IATA) 

: 964 

Maximálne množstvo pre dopravné lietadlo a cargo 

(IATA) 

: 450L 

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 964 

Maximálne množstvo netto len letecké cargo (IATA) : 450L 

Osobitné ustanovenia (IATA) : A97, A158, A197 

Kód ERG (IATA) : 9L 

 

Vnútrozemská preprava 

Klasifikačný kód (ADN) : M6  

Osobitné ustanovenia (ADN) : 274, 335, 375, 601 

Obmedzené množstvá (ADN) : 5 L 

Vyňaté množstvá (ADN) : E1 

Prípustná preprava (ADN) : T 

Vyžaduje sa vybavenie (ADN) : PP 

Počet kužeľov/modrých svetiel (ADN) : 0 

 

Železničná doprava 

Klasifikačný kód (RID) : M6  

Osobitné ustanovenia (RID) : 274, 335, 375, 601 

Obmedzené množstvá (RID) : 5L 

Vyňaté množstvá (RID) : E1 

Pokyny k baleniu (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Osobitné ustanovenia o balení (RID) : PP1 

Ustanovenia na zmiešané balenie (RID) : MP19  

Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na tovar 

bez obalu (RID) 

: T4  

Špeciálne nariadenia pre mobilné cisterny a 

kontajnery pre tovar bez obalu (RID) 

: TP1, TP29  

Kódy na nádržiach pre nádrže RID (RID) : LGBV 

Prepravná kategória (RID) : 3 

Špeciálne prepravné nariadenia - balíky (RID) : W12 

Špeciálne prepravné nariadenia - Nakládka, 

vykládka a manipulácia (RID) 

: CW13, CW31 

Colis express (expresné zásielky) (RID) : CE8 

Identifikačné číslo nebezpečenstva (RID) : 90 

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO 

Neuplatňuje sa 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

15.1.1. EU-predpisy 

Neobsahuje žiadne látky nachádzajúce sa v obmedzeniach REACH príloha XVII 

Neobsahuje látky z REACH 

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH 

Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú Nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 Európskeho parlamentu a Komisie zo dňa 4. júla 2012, ktoré sa týka vývozu 

a dovozu nebezpečných chemických látok. 

Neobsahuje žiadne látky, ktorá podlieha Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických 

látkach 

Nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ich používaní.: 

Tento výrobok obsahuje biocídne výrobky 

Typ produktu (Biocídne) : 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom 

Číslo autorizácie : 
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Obsahuje : cis/trans-cypermetrín (40/60) (10 % (pourcentage)); Praletrín (ISO), ETOC, O-[2-metyl-4-oxo-

3-(prop-2-ín-1-yl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-

yl)cyklopropánkarboxylát (2 % (pourcentage)) 

15.1.2. Národné predpisy 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti 

ODDIEL 16: Iné informácie 

Úplné znenie viet H a EUH 

Acute Tox. 3 (Inhalácia) Akútna toxicita (inhal.), kategória 3 

Acute Tox. 4 (Inhalácia) Akútna toxicita (inhal.), kategória 4 

Acute Tox. 4 (Orálna) Akútna toxicita (orálna), kategória 4 

Aquatic Acute 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 

Aquatic Chronic 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1 

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. 

H302 Škodlivý po požití. 

H331 Toxický pri vdýchnutí. 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 2 

STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest 

Karta bezpečnostných údajov (SDS), EÚ 

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely a environmentálne 

požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku. 


