
.      AGRO ALIANCE s.r.o.    
 

 

Bezpečnostní list 
podle EC direktivy 2001/58/EC 

Datum vyhotovení:      16/8/2000  Strana:1z 6 
Datum přepracování:     26.9.2004 
Datum vyti�tění:                                               Galben  M   

 

1.  Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce 
1.1 Chemický název 

látky/obchodní název 
přípravku 

GALBEN M 
kód 5473GR 

1.2. Doporučený účel pou�ití  fungicid 
1.3. Obchodní jméno a sídlo 

dovozce 
Agro Aliance  s.r.o. 
252 26 Třebotov 304 
Telefon: +420 2 57 83 01 37, 57 83 01 38 
Fax:        +420 5 57 83 01 39 

1.4. Obchodní jméno a sídlo 
zahraničního výrobce 

Isagro S.p.A. � Via Caldera, 21 � 20153 MILANO, Itálie 
 

1.5.  Toxikologické informační 
středisko 

Linka pro nehody:  
Itálie  ++39 02 40 901 276 
  
Česká republika: Klinika nemocí z povolání,Tox. Informační 
středisko, Na boji�ti 1, 128 08  Praha 2 
Telefon: (+420) (0)2 24919293  
Slovenská republika: Toxikologické informačné centrum - Klinika 
pracovného lekárstva a toxikológie, Ďumbierská 2, 831 01  
Bratislava 
Telefon: (+421) (0)7 54774166 
 

2. Chemické slo�ení / údaje o nebezpečných slo�kách 
2.1. Chemická charakteristika smáčitelný prá�ek (WP)   s obsahem: 

8 % benalaxyl (methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate)   
a 65 % mancozebu (komplexu manebu [ethylenebis 
(dithiocarbamate)(polymeric) complex with zinc salt) 

2.2. Nebezpečné komponenty 
 

 

 Název Obsah Číslo CAS Rizikové 
symboly 

Čísla  
R vět 

 benalaxyl 10 � 12,5  % 71626-11-4 N, R 50/53 
 mancozeb 60 � 70  % 8018-01-7 Xi R 37, 43, 

R50/53 
      
      
      
      
  
2.3. Dal�í informace 

 
3.   

Informace o mo�ném nebezpečí: 
Při nadýchání mů�e způsobit podrá�dění dýchacích cest.  
Při kontaktu s ků�í mů�e způsobit senzibilizaci poko�ky. 
Tento produkt ohro�uje �ivotní prostředí, je vysoce toxický pro vodní organismy při akutních 
dávkách. 
Je velmi toxický pro vodní organismy, mů�e vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 

4. Pokyny pro první pomoc:  
4.1. Obecně: 

Opustit zamořený prostor. Okam�itě odstranit kontaminované části oděvu. Projeví-li se zdravotní 
potí�e nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto listu. 

N

nebezpečný pro 
�ivotní pr ostředí 

Xi 

drá�divý
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4.2. Při nadýchání: 
Opustit zamořený prostor, ponechat v klidu, zabezpečit lékařskou pomoc. 

4.3. Při zasa�ení poko�ky: 
Odstranit kontaminovaný oděv, zasa�ené místo omývat vodou a mýdlem. V případě podrá�dění 
poko�ky vyhledat lékařskou pomoc. 

4.4. Při zasa�ení očí: 
Okam�itě vyplachovat oko proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut a vyhledat lékařskou 
pomoc.Nepou�ívat �ádné oční kapky a nebo oční masti. 

4.5. Při po�ití: 
Vypláchnout ústa vodou.Vyvolejte zvracení.. Pacienta ponechat v klidu a okam�itě zajistit 
lékařskou pomoc. Lékaři poskytnout informace z tohoto listu. 
Mů�e být podáno �ivoči�né uhlí ve vodě a  nebo tekutý parafin. 

4.6. Informace pro lékaře: 
 Symptomy:  
 Rizika:  
 Terapie: Symptomatická. Volat toxikologické centrum. 
5. Pokyny pro případ po�áru 
5.1. Vhodné hasební prostředky: 

Přípravek je  hořlavý. Pokud je zasa�en po�árem, lze hasit rozpra�ovanou  vodou, hasební pěnou, 
hasebním prá�kem, oxidem uhličitým. Neměly by být pou�ívány hasící přístroje. 

5.2. Hasební prostředky, které z bezpečnostních důvodů nesmějí být pou�ity: 
 

5.3. Upozornění na specifická nebezpečí při po�áru a ha�ení: 
Při hoření mů�e dojít k vývoji toxických výparů � COx, Nox, SOx, HCN, CSx a H2S.  
Zabránit nadýchání produktů hoření. Pou�ít izolační dýchací přístroj s uzavřeným okruhem. 

5.4. Dal�í informace: 
Pokud je to technicky proveditelné a není spojeno s rizikem, odstraňte dosud po�árem nezasa�ené 
obaly s přípravkem z prostoru po�áři�tě. V opačném případě ochlazujte neotevřené obaly 
postřikem vodou. Pokud je to technicky proveditelné, shroma�ďujte hasební vodu ve vhodném 
prostoru či kontejneru s pískem či zeminou či jiným vhodným sorbujícím materiálem;  zabraňte 
jejímu úniku do kanalizace a okolí.. 

6. Pokyny pro případ náhodného úniku nebo nehody 
6.1. Opatření na ochranu osob: 

Zabránit v přístupu zvířatům a nepovolaným osobám.  
Zabránit kontaktu s materiálem, který unikl z obalů a s kontaminovanými plochami.  
Zabránit nadýchání prachu a výparů či aerosolu. 
Pokud je zneči�těn bě�ný oděv, okam�itě jej vyměnit a umýt se. Při asanaci nejíst, nepít a nekouřit, 
pou�ívat osobní ochranné prostředky specifikované v kapitole 8. 

6.2. Opatření na ochranu �ivotního prostředí: 
Zabránit vylití do půdy. Zabránit, aby uniklý přípravek zasáhl drená�e, kanalizaci a vodoteče. 
V případě, �e tyto byly zasa�eny, informovat příslu�ný vodohospodářský (státní)  orgán. 

6.3. Způsob či�tění a zne�kodnění: 
Uniklý přípravek pokrýt dostatečným mno�stvím písku, zeminy, pilin či jiného vhodného 
materiálu. Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných plastových sudech a tyto ulo�it před 
likvidací na vhodném schváleném místě. 

6.4. Dal�í informace 
Informace ohledně bezpečného zacházení jsou uvedeny v kapitole 7. 
Informace ohledně doporučených osobních ochranných prostředků jsou uvedeny v kapitole 8. 
Informace ohledně likvidace zbytků a odpadů jsou uvedeny v kapitole 13. 
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7. Bezpečnostní pokyny pro zacházení a skladování 

 
 Manipulace :    Nejezte, nepijte a nekuřte při práci (S 20/21) 

 Skladování   :   Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2) 
                         Skladovat odděleně od �íravin a mimo dosahu zdrojů tepla.  
                          Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13) 
Doporučený obalový materiál : 
 

7.1. Pokyny pro zacházení: 
Zabezpečit spolehlivou ventilaci.  
Při zacházení s neporu�enými obaly není zapotřebí dodr�ovat �ádná specielní opatření;  je třeba 
dodr�ovat pokyny uvedené na obalu přípravku. V případě, �e nelze vyloučit expozici přípravkem, 
pou�ít osobní ochranné prostředky v souladu s kap. 8. Po ukončení práce a před jídlem, pitím a 
kouřením se důkladně umýt vodou a mýdlem. 
Pokyny pro prvou pomoc jsou uvedeny v kapitole 4, pro ha�ení po�áru v kapitole 5. 

7.2. Pokyny pro skladování: 
Skladujte v neporu�ených originálních obalech na schváleném suchém prostoru určeném pro 
skladování pesticidů. Zabraňte přístupu nepovolaných osob. Skladujte odděleně od osiv, hnojiv a 
krmiv. Chraňte před  vlhkostí. 

8. Omezení expozice a osobní ochranné pracovní prostředky 
8.1. Doporučená technická a jiná opatření na omezení expozice: 

• zabránit naru�ení obalů a uniknutí přípravku z obalů během transportu, skladování i dal�í 
manipulace 

• zajistit dostatečnou ventilaci 
• zabránit rozlití přípravku zabránit rozsypání přípravku 
• zabránit v přístupu nepovolaným osobám 
• pou�ívat doporučené osobní ochranné prostředky 
Dal�í pokyny jsou uvedeny v kapitolách 4 � 7. 
 

  
8.2. Osobní ochranné prostředky: 
 Ochrana dýchadel: Zabránit nadýchání aerosolu či výparů, pou�ít ochranné prostředky na 

ochranu dýchacích cest. Při nedostatečném větrání a nebo dlouhodobé 
expozici pou�ít ochranu dýchacích cest schválenými ochrannými 
prostředky (CEN/FFP-2(S) nebo CEN/FFP-3(S)) 

 Ochrana očí: Zabránit zasa�ení oka. Pou�ít vhodné schválené brýle nebo schválený 
ochranný �tít (BS 2092 kvalita 1) 

 Ochrana rukou: Pou�ít vhodné schválené gumové rukavice či schválené rukavice 
z plastu odolného vůči chemikáliím např. PVC, neopren, guma). 

 Ochrana těla: Pou�ít vhodný ochranný pracovní  oděv schválený pro zacházení 
s pesticidy 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
 • skupenství při 20°C: pevné � prá�ek 
 • barva: �lutavý 
 • zápach (vůně): charakteristická 
 • hodnota pH: 7,0 (v 1 % roztoku) 
 • teplota (rozmezí teplot) 

varu: 
 

 • teplota (rozmezí teplot) 
tání: 

76,8 oC (benalaxyl techn.) 

 • teplota vzplanutí: NA 
 • hořlavost: je  hořlavý 
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 • samozápalnost:  
 • meze výbu�nosti: není výbu�ný 
 • oxidační vlastnosti:  
 • tenze par při 20°C: 0,67 mPa  (benalaxyl techn.) 
 • relativní hustota při 20°C:  
 • rozpustnost ve vodě při 

20°C: 
dispergovatelný 

 • rozpustnost v tucích 
(včetně specifikace oleje 
pou�itého jako 
rozpou�tědlo): 

 

 • rozdělovací koeficient n-
oktanol / voda: 

Log P = 3,54  při 20 oC (benalaxyl techn.) 

 • hustota par (> vzduch - < 
vzduch): 

 

 • dal�í údaje  
10. Stabilita a reaktivita 
 • podmínky, za nich� je 

výrobek stabilní: 
stabilní při bě�ných podmínkách 

 • podmínky, kterých je 
nutno se vyvarovat: 

oheň, vysoké teploty 

 • látky a materiály s nimi� 
se výrobek nesmí dostat 
do styku: 

bez problému pro bě�né materiály 

 • nebezpečné rozkladné 
produkty: 

nebezpečné zplodiny hoření � COx, Nox, SOx, HCN, CSx a H2S 

 • dal�í údaje  
11. Toxikologické informace: 
 Akutní toxicita:  
 • orálně: LD50 mg/kg (krysa)                   5150 
 • inhalačně: LC50 mg/l    (krysa)                > 5,06   (4h) 
 • dermálně: LD50 mg/kg                            >  4000 
 • ko�ní drá�divost:  nedrá�divý 
 • oční drá�divost slabě drá�divý (králík) 
 • senzibilizace 

 
mů�e způsobit ko�ní senzibilizaci 
 

 • rakovinotvorné účinky ne 
 • mutagenní účinky ne 
       teratogenní účinky          ne 
12. Ekologické informace:  

 
12.1. Odbouratelnost:  

 
12.2. Biotoxicita:                                                       
 Ryby LC50 NOEC                              0,8 mg/l (pstruh duhový 96 hod.) 
  ryby - jedovatý 1 mg/l<LC50<10 mg/l  (mancozeb) 
  EC50 �                                      3,75 mg/l (pstruh duhový 48hod.) 
 Dafnie EC50 NOEC                               0,59 mg/l (48 hod.) 
                          1 mg/l<LC50<10 mg/l  (mancozeb) 
 Řasy EC50 (Salenastrum capricornutum) 2,4 mg/l   (96 hod.) 
                          0,06-2,24 mg/l  (72 hod.)               
 Včely netoxický (mancozeb) 
 Mobilita  nepatrná a nebo nemobilní v půdě 
 Poměr bioakumulace  57 : 1  (bluegill sunfish) 
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12.3. Dal�í informace: 

 
13. Způsob zne�kodňování odpadů: 
13.1. Produkt: 

Technologicky ji� nepou�itelné zbytky přípravku spalte ve schválené spalovně vybavené 
dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200-1400°C ve druhém stupni a či�těním plynných 
zplodin. 
 

13.2. Obaly: 
Spálit za stejných podmínek jako přípravek. Asanované obaly lze recyklovat nebo ulo�it na 
schválené skládce. 

14. Informace pro dopravu: 
14.1. Pozemní doprava 
14.1.1. Doprava po silnici 
 ADR 9 
 Pojmenování: 3077 látka nebezpečná pro �ivotní prostředí 
 Třída: 9 
 Číslice: 12 
 Písmeno: c 
 Číslo UN: 3077 
 Rizikové číslo: 90 
   
14.1.2. Doprava po �eleznici 
 RID 9 
 Pojmenování: 3077 látka nebezpečná pro �ivotní prostředí 
 Třída: 9 
 Číslice: 12 
 Písmeno: c 
 Číslo UN: 3077 
 Rizikové číslo: 90 
   
14.1.3. Říční doprava 
 ADNR  
 Pojmenování:  
 Třída:  
 Číslice:  
 Písmeno:  
 Číslo UN:  
 Rizikové číslo:  
   
14.1.4. Letecká doprava 
 ICAO/IATA-DGR  
 Pojmenování:  
   
14.1.5 Zasílání po�tou:              

 
15.  Vztah k právním předpisům 
15.1. Klasifikace výrobku � drá�divý přípravek, nebezpečný pro �ivotní prostředí 
15.1.1. Varovné označení podle 

zvlá�tního předpisu Xi N 
15.1.2. Názvy chemických látek 

uváděných v textu označení 
obalu: 

obsahuje 
8 % benalaxylu 
65 % mancozebu 

Xi 

drá�divý

N

nebezpečný pro 
�ivotní pr ostředí 
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15.1.3. Čísla a slovní znění přiřazených R vět: 
 

R 37 Drá�dí dýchací orgány 
R 43 Mů�e vyvolat senzibilizaci při styku s ků�í 
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, mů�e vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
   
15.1.4. Čísla a slovní znění přiřazených S vět: 
S 2                      Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 13                    Uchovávejte odděleně od potravin,nápojů a krmiv 
S 20/21               Nejezte, nepijte a nekuřte při práci 
S 22                   Nevdechujte prach 
S 24/25              Zamezte styku s ků�í a s očima 
S 36/37              Pou�ívejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 
S 46 Při po�ití okam�itě vyhledejte lékařskou pomoc a uka�te tento obal nebo označení 
S 61 Zabraňte uvolnění do �ivotního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 
  
15.2. Jiné předpisy: 
 Informace o právních předpisech 

 
Zákon č.356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
dal�ích zákonů ve znění pozděj�ích předpisů 
Nařízení vlády č. 258/2002 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických 
látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud 
klasifikovaných nebezpečných chemických látek 
Vyhlá�ka MPO č. 232/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických 
látkách 
Zákon č. 326/2004 Sb. , o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
 

 
 

16. Dal�í informace 
 

 Prohlá�ení: 
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zaji�tění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany 
�ivotního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zku�eností a jsou 
v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být pova�ovány za záruku ve vztahu ke 
kterémukoli parametru přípravku, vhodnosti a pou�itelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a 
nemají rovně� ustavovat právně platnou základnu kontraktačních vztahů. 

 


