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ODDÍL 1 – IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 
 

1.1 Identifikátor výrobku 
 

PANTERA QT  

1.2 PUíslušná určená použití látky nebo 
smEsi a nedoporučená použití 
 

Určená použití – herbicid 
 

1.3* Podrobné údaje o dodavateli 
bezpečnostního listu 
 
 

Arysta LifeScience Czech s.r.o. 
Novodvorská Ř03/Ř2, 142 00 Praha 4 
Tel. (+420) 606 675 715 
E-mail: sdsin@arysta.com 
 

1.4* Telefonní číslo pro naléhavé 
situace 

Toxikologické informační stUedisko  
Klinika pracovního lékaUství VFN a 1. LF UK  
Na Bojišti 1 
120 00 Praha 2 
 
Telefon ĚnepUetržitEě: Ě+420ě 224 919 293, (+420) 224 915 402  

 
 
ODDÍL 2 – IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
 

2.1 Klasifikace látky nebo smEsi 
Fyzikální a chemické účinky Neklasifikován 

 
Účinky na lidské zdraví Asp. Tox. 1, H304 - Repr. 1B, H360Df - Muta. 2, H341 - Eye Dam. 1, 

H318 -  Skin Sens. 1, H317 
 

Účinky na životní prostUedí 
 

Aquatic Chronic 2, H411 
 

2.2 Prvky označení  
Výstražný symbol 

    

 

Signální slovo Nebezpečí 

Další nebezpečné látky 
Ěsložky/koformulantyě obsažené 
v pUípravku: 

bílý minerální Ěropnýě olej; alkoholy C12-16, ethoxylované; 
calcium alkylbenzensulfonát v 2-ethylhexan-1-olu 

H vEty H304 PUi požití a vniknutí do dýchacích cest m]že zp]sobit smrt. 
H317 M]že vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Zp]sobuje vážné poškození očí. 
H341 PodezUení na genetické poškození. 
H360Df M]že poškodit plod v tEle matky. PodezUení na poškození 

reprodukční schopnosti. 
H411 
 

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P vEty P201 PUed použitím si obstarejte speciální instrukce. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný odEv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 
P301+
P310 

PTI POŽITÍ: OkamžitE volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMůČNÍ STTEDISKO/lékaUe. 

P302+ PTI STYKU S K¥ŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

mailto:sdsin@arysta.com
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P352 
P305+
P351+
P338 

PTI ZůSůŽENÍ OČÍ: NEkolik minut opatrnE vyplachujte 
vodou. VyjmEte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P405 Skladujte uzamčené. 
P501 Odstraňte obsah/obal pUedáním oprávnEné osobE. 

SP vEty SP1 Neznečišťujte vody pUípravkem nebo jeho obalem. 
ĚNečistEte aplikační zaUízení v blízkosti povrchových vod / 
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

 SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetUené 
ochranné pásmo 5 m od okraje ošetUovaného pozemku. PUi 
50 % redukci úletu pomocí trysek z]stává ochranná 
vzdálenost 5 m od okraje ošetUovaného pozemku, a pUi 75% 
a ř0% redukci úletu pomocí trysek není ochranná 
vzdálenost nutná. 

Doplňující informace EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik 
pro lidské zdraví a životní prostUedí.  
PUed použitím si pUečtEte pUiložený návod k použití. 
Pro profesionálního uživatele. 
 

2.3 Další nebezpečnost 
Látka/smEs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické ĚPBTě, nebo 
za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní ĚvPvBě v koncentraci 0,1 % či vyšší. 

 
 
ODDÍL 3 – SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 
 

3.2 SmEsi 
  

Chemický název 

 

Indexové ES číslo 

Registrační číslo 

Číslo ES Číslo CAS Klasifikace Koncentrace 

Chizalofop-P-tefuryl (modif. ISO) 
 
607-373-00-4 
- 

414-200-4 119738-06-6 Acute Tox. 4, H302 
Skin Sens. 1, H317* 
Muta. 2, H341 
Repr. 1B, H360Df 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

4,71 % 

Alkoholy C12-C1Ř, ethoxylované 
 
- 
- 

500-221-7 68551-12-2 Eye Dam. 1, H318 ≥10 - <20 % 

Bílý minerální Ěropnýě olej 
 
- 
- 

232-455-8 8042-47-5 Asp. Tox. 1, H304 ≥30 - ≤50 % 

2-Ethylhexanol 
 
- 
- 

203-234-3 104-76-7 Acute Tox. 4, H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

≥1 - <10 % 
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Calcium alkylbenzensulfonát 247-557-8 26264-06-2 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 

≥1 - <5 % 

*doklasifikováno na základE výsledk] studií 
 

 
ODDÍL 4 – POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
 

4.1 Popis první pomoci 
Všeobecné pokyny VŽDY pUi požití, projeví-li se pUetrvávající zdravotní potíže ĚbezvEdomí 

nebo sníženém vnímání, nevolnost; slzení, zarudnutí, pálení očí; 
alergická kožní reakce, apod.ě, nebo v pUípadE pochybností urychlenE 
kontaktujte lékaUe.  
PUi bezvEdomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do 
stabilizované polohy na boku, s mírnE zaklonEnou hlavou, uvolnEte 
odEv a dbejte o pr]chodnost dýchacích cest. 
 

První pomoc pUi nadýchání 
aerosolu pUi aplikaci 

PUerušte práci. PUejdEte mimo ošetUovanou oblast. Nebo dopravte 
postiženého mimo ošetUovanou oblast. ZajistEte mu tElesný i duševní 
klid.  
 

První pomoc pUi zasažení k]že Odložte kontaminovaný odEv. Zasažené části pokožky umyjte pokud 
možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následnE dobUe opláchnEte.  
 

První pomoc pUi zasažení očí Rychlost poskytnutí první pomoci pUi zasažení očí je pro minimalizaci 
následk] rozhodující. Vyplachujte oči pUi široce rozevUených víčkách 
velkým množstvím vlahé čisté tekoucí vody alespoň 15 minut a 
současnE odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte. Kontaktní 
čočky nelze znova použít, je tUeba je zlikvidovat. 
 

První pomoc pUi náhodném 
požití 

NIKDY nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchnEte vodou Ěpouze je-li 
postižený pUi vEdomíě. OKůMŽITD vyhledejte lékaUskou pomoc 
  

PUi vyhledání lékaUského ošetUení informujte lékaUe o pUípravku, se kterým se pracovalo, poskytnEte mu 
informace ze štítku, etikety nebo pUíbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první 
pomoci Ěi event. následnou terapiiě lze konzultovat s Toxikologickým informačním stUediskem: Telefon 
nepUetržitE: 224 ř1ř 2ř3 nebo 224 ř15 402. 

 
4.2 Nejd]ležitEjší akutní a opoždEné symptomy a účinky 

Symptomy Symptomy mohou být zpoždEny  
Dráždivé účinky, alergické reakce. 

Účinky PUi požití a vniknutí do dýchacích cest m]že zp]sobit smrt. 
M]že vyvolat alergickou kožní reakci. 
Zp]sobuje vážné poškození očí. 
PodezUení na genetické poškození. 
M]že poškodit plod v tEle matky. PodezUení na poškození reprodukční 
schopnosti. 
 

4.3 
 

Pokyn týkající se okamžité lékaUské pomoci a zvláštního ošetUení 
Symptomatické ošetUení 

 
 
ODDÍL 5 – OPATTENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva Hasební pEna, hasební prášek, jemné zamlžování vodou, CO2 
Nevhodná hasiva Silný proud vody 

 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající PUi hoUení m]že docházet ke vzniku toxických zplodin  
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z látky nebo smEsi  
5.3 Pokyny pro hasiče PUi požárním zásahu musí být použity izolační dýchací pUístroje. 

Kontaminovaná voda nesmí uniknout z požáUištE do okolí, proniknout 
do veUejné kanalizace, zdroj] spodních vod a recipient] povrchových 
vod a zasáhnout zemEdElskou p]du. 

 
 
ODDÍL 6 – OPATTENÍ V PTÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 
 

6.1 OpatUení na ochranu osob, 
ochranné prostUedky a nouzové 
postupy 

Dodržujte obecné zásady hygieny pUi manipulaci s chemikáliemi. 
Použijte osobní ochranné prostUedky. Zamezte styku s k]ží a očima, 
vdechování a kontaminaci s potUísnEným odEvem. Dodržujte všechna 
ochranná a bezpečnostní opatUení pUi odstraňování rozlitého 
pUípravku.  
Zamezte pUístupu zvíUat]m a nechránEným osobám do zamoUeného 
prostoru. Zamezte styku s látkami, které unikly z obal] 
a s kontaminovanými plochami.  
Zamezte nadýchání par. 
PUi asanaci nejezte, nepijte a nekuUte. 
Osobní ochranné prostUedky jsou uvedeny v oddíle 8.2 
 

6.2 OpatUení na ochranu životního 
prostUedí 

Zamezte kontaminaci životního prostUedí, tj. úniku pUípravku na 
nezpevnEný terén, do kanalizace nebo vodních tok]. V pUípadE úniku 
do povrchových nebo podzemních vod postupujte v souladu 
s havarijním plánem. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení 
úniku a pro čištEní 

PUi velkém úniku uniklý pUípravek odčerpat do čistých nádob Ědle 
množstvíě, zbytek zasypat vhodným absorpčním materiálem ĚnapU. 
univerzálním sorbentem, pískem, zeminouě, potom sebrat do 
vhodných nádob a odstranit podle oddílu 13. Zbytky spláchnout vodou 
a zachytit pro zneškodnEní jako odpad. Pokud je pUípravek rozlitý na 
p]du, seškrabat cca 5 cm vrstvu, potom sebrat do vhodných nádob 
a odstranit podle oddílu 13. 
Malý únik posypat sorbentem, sebrat a odstranit jako u velkého úniku. 
Je-li poškozen obal, pUečerpat obsah do obalu nového, 
nepoškozeného a UádnE znovu označit.  
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly Oddíl 7 – Zacházení a skladování 
Oddíl Ř – Omezování expozice / osobní ochranné prostUedky 
Oddíl 13 – Pokyny pro odstraňování 

 
 
ODDÍL 7 – ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 

7.1 OpatUení pro bezpečné zacházení Používejte podle doporučení/návodu na použití. Vyvarujte se kontaktu 
s k]ží, očima a odEvem. Nevdechujte páry/aerosol. 
Dodržujte obecné zásady hygieny pUi manipulaci s chemikáliemi. 
Používejte osobní ochranné pracovní prostUedky. Respektujte 
expoziční limity.  
 

7.2 Podmínky pro bezpečné 
skladování látek a smEsí včetnE 
neslučitelných látek a smEsí 

Skladujte v uzavUených originálních obalech v uzamčených, suchých 
a vEtratelných skladech pUi teplotách +5 °C až +30 °C. Uchovávejte 
oddElenE od potravin, nápoj] a krmiv, hnojiv, dezinfekčních 
prostUedk], hoUlavin a obal] od tEchto látek. Chraňte pUed mrazem, 
ohnEm a pUímým slunečním svitem. Uchovávejte mimo dosah dEtí. 
 

7.3 Specifické konečné / specifická 
konečná použití 

Pantera QT je určena pro použití jako selektivní herbicid. Obsluha, 
která m]že pUijít do styku s pUípravkem, by mEla používat ochranné 
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prostUedky uvedené v oddíle Ř.2 
 
 
ODDÍL 8 – OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTTEDKY 
 

8.1* Kontrolní parametry 
 Expoziční limity podle naUízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znEní pozdEjších pUedpis] Ěmg/m3

): 

 

Látka Číslo CAS PEL  NPK-P  

bílý minerální Ěropnýě olej 8042-47-5 5 10 

 
 Sledovací postupy Zajistit plnEní naUízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znEní a plnit 

povinnosti v nEm obsažené. 
 

8.2* Omezování expozice  
 Omezování expozice pracovník] Dodržujte obecné zásady hygieny pUi manipulaci s chemikáliemi. 

ZajistEte dostatečné vEtrání. Zamezte pUístupu nepovolaných osob 
a dEtí do pracovní oblasti. Zamezte narušení obal] a uniknutí 
pUípravku z obal] bEhem transportu, skladování i další manipulace.  
 
Po skončení pracovní operace spojené s rizikem potUísnEní ĚnapU. 
pUípravE aplikační kapaliny / postUikové jíchyě je tUeba:  
1ě sundat pracovní/ochrannou obuv a opláchnout ji a očistit;  
2ě sundat jednorázový ochranný odEv, nelze jej znova použít, a pUedat 
jej k likvidaci Ějako nebezpečný odpadě  
3ě opláchnout /očistit ochranné rukavice a až poté je sundat.  
 
PostUik provádEjte jen za bezvEtUí nebo mírného vánku, ve smEru po 
vEtru a od dalších osob. PUípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 
OpEtovný vstup na ošetUený pozemek je možný až za dva dny po 
aplikaci.  
PUi práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních 
prostUedk] a do d]kladného umytí nejezte, nepijte a nekuUte. 
ZnečištEný pracovní odEv nebo OOPP neodnášejte z pracovištE. 
ZamEstnavatel musí zajistit jejich vyčištEní nebo likvidaci. PUi pUípravE 
aplikační kapaliny ani pUi provádEní postUiku nepoužívejte kontaktní 
čočky.  
 
Zvláštní bezpečnostní opatUení s cílem chránit zdraví místních 
obyvatel:   Ochranná vzdálenost, neošetUená tímto pUípravkem, od oblastí 

využívaných širokou veUejností s cílem chránit zdraví místních 
obyvatel je 20 metr].  Povinnost informovat pUed použitím pUípravku sousedy, kteUí by 
mohli být vystaveni úletu aplikační kapaliny a kteUí požádali o to, 
aby byli informováni. 
 

 Ochranná opatUení a osobní ochranné prostUedky 
Osoba, která provádí vlastní aplikaci pUípravku, MUSÍ být bEhem aplikace v uzavUené kabinE Ěse 
systémy klimatizace a filtrace vzduchuě, v tomto pUípadE se OOPP nevyžadují. Musí však být 
pUichystané alespoň rezervní rukavice a brýle pro pUípad poruchy zaUízení. PUípravek NELZE aplikovat 
ručnE Ězádovým či ručním postUikovačemě. 

 
Ochrana dýchacích orgán] není nutná 

 
Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
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nebezpečí podle ČSN EN 420+ů1 s uvedeným kódem podle pUílohy ů 
k ČSN EN ISO 374-1 
 

Ochrana očí a obličeje ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166 
 

Ochrana tEla jednorázový ochranný odEv Ětyp 3ě ochrana pUed proudem kapaliny 
podle ČSN EN 14605 + ů1 
 

Dodatečná ochrana hlavy není nutná 
 

Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv ĚnapU. gumové nebo plastové holínkyě 
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 Ěs ohledem na 
práci v zemEdElském terénuě 
 

Společný údaj k OOPP Poškozené OOPP ĚnapU. protržené rukaviceě je tUeba urychlenE 
vymEnit 
 

 Omezování expozice životního prostUedí 
Zamezte úniku pUípravku do vnitUní kanalizace, viz také oddíl 6. 

 
 
ODDÍL 9 - FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Vzhled Žlutá kapalina aromatického zápachu 
Zápach ůromatický 
Hodnota pH 5,Ř; pUi 1 % Ě23,5 °Cě 
Bod varu / rozmezí bodu varu Nestanoveno 
Bod vzplanutí 85 - Řř °C 
HoUlavost Nestanoveno 
Meze výbušnosti Není výbušný 
Oxidační vlastnosti Neoxiduje 
Tenze par pUi 20 °C Nestanoveno 
Relativní hustota pUi 20 °C 0,915 g/ml 
Rozpustnost ve vodE pUi 20 °C Vzniká emulze 
Rozpustnost v organických 
rozpouštEdlech 

Nestanoveno 

RozdElovací koeficient 
n-oktanol/voda 

Nestanoveno 

Viskozita  6,8 mm
2/s Ěkinematickáě 

Hustota par  Nestanoveno 
Rychlost odpaUování Nestanoveno  

9.2 Další informace  
Teplota samovznícení Nestanoveno 
Povrchové napEtí 2ř,2 mN/m Ě1 %, 20 °Cě; 2Ř,2 mN/m Ě1 %, 25 °Cě 

 
 
ODDÍL 10 - STÁLOST A REAKTIVITA 
 

10.1 Reaktivita Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. 
 

10.2 Chemická stabilita PUi dodržení určeného zp]sobu skladování a používání nedochází k 
rozkladu. 
 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí Viz oddíl 10.1 
 

10.4 Podmínky, kterým je tUeba zabránit Teploty nad 30 °C, jiskry, otevUený plamen, zmrznutí, pUímý sluneční 
svit 
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10.5 Neslučitelné materiály Není známo. 

 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu PUi spalování vznikají škodlivé a toxické dýmy. 
 
 
ODDÍL 11 - TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  
 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
ůkutní orální toxicita  
LD50 orálnE Ěpotkaně 

> 2000 mg/kg ĚsmEsě ** 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
1.012 mg/kg (Chizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka - Acute Tox. 4, H302 
 

ůkutní toxicita dermální 
LD50 dermálnE Ěpotkan/králíkě 

> 4000 mg/kg ĚsmEsě ** 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
> 2000 mg/kg (Chizalofop-P-tefuryl)  
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
 

ůkutní toxicita inhalační 
LC50 inhalačnE Ěpotkaně   

> 5,3 mg/l/4hod ĚsmEsě ** 
Obsahuje látky ůcute Tox. 4, H332 v množství < 1,6 %hmot 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
> 3,9 mg/l/4hod (Chizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
 

Žíravost/dráždivost pro k]ži 
Ěkrálíkě 

SlabE dráždí ĚsmEsě ** 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
Nedráždí (Chizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
 

Vážné poškození/podráždEní 
očí Ěkrálíkě 

Data nejsou k dispozici ĚsmEsě 
Obsahuje látky Eye Dam. 1, H31Ř v množství cca 14,5 %hmot 
Klasifikace pro človEka – Eye Dam. 1, H318 
Velmi slabE dráždí, nedosahuje limitu klasifikace (Chizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
 

Senzibilizace dýchacích cest/ 
k]že Ěmorčeě 

Senzibilizuje k]ži ĚsmEsě** 
Obsahuje látku Skin Sens. 1, H317 v množství 4,7 %hmot 
Klasifikace pro človEka – Skin Sens. 1, H317 
Senzibilizuje k]ži ĚChizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka - Skin Sens. 1, H317 
 
Senzibilizace dýchacích cest nezjištEna ĚChizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
 

Karcinogenita Data nejsou k dispozici ĚsmEsě 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
Nevykazuje známky karcinogenity ĚChizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka – neklasifikován 
 

Toxicita pro reprodukci Data nejsou k dispozici ĚsmEsě 
Obsahuje látku Repr. 1B, H361Df v množství 4,7 %hmot pUi c ≥ 0,3 % 
Klasifikace pro človEka – Repr. 1B, H360Df  
Zvýšený počet malformací pUi maternálních toxických dávkách, post 
implantační ztráta, snížený počet živých fet] ĚChizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka – Repr. 1B, H360Df 
 

Mutagenita v zárodečných Data nejsou k dispozici ĚsmEsě 
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buňkách Obsahuje látku Muta. 2, H341 v množství 4,7 %hmot pUi c > 1 % 
Klasifikace pro človEka – Muta. 2, H341 
Vykazuje známky mutagenity ĚChizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka – Muta. 2, H341 
 

Toxicita pro specifické cílové 
orgány – jednorázová expozice 

Klasifikace pro človEka – neklasifikován ĚsmEsě 
 
 

Toxicita pro specifické cílové 
orgány – opakovaná expozice 

Klasifikace pro človEka – neklasifikován ĚsmEsě 
Vliv na varlata Ěaspermie, možný vznik nádor] z Leydig. bunEkě 
(Chizalofop-P-tefuryl) 
Klasifikace pro človEka  - STOT RE 2, H373 
 

Nebezpečnost pUi vdechnutí Data nejsou k dispozici ĚsmEsě 
Obsahuje koformulant Asp. Tox. 1, H304 v množství cca 40 %hmot 
Klasifikace pro človEka – Asp. Tox. 1, H304 

** data nejsou k dispozici ĚsmEsě - klasifikace podle podobné smEsi Ě65 % shodné složení, 35 % neklasifikovaných 
koformulant]ě 
 
 
ODDÍL 12 – EKOLOGICKÉ INFORMACE  
 

12.1 
 
 

Toxicita 
Toxicita pro vodní organismy Data nejsou k dispozici ĚsmEsě 

LC50 Ěř6 hodě Pstruh duhový = 0,51 mg/l(chizalofop-P-tefuryl) 
LC50 (96 hod) Slunečnice pestrá = 0,23 mg/l (chizalofop-P-tefuryl) 
 
NOEC pstruh duhový = 0,16 mg/l (chizalofop-P-tefuryl) 
NOEC slunečnice pestrá = 0,14 mg/l (chizalofop-P-tefuryl) 
 
Data nejsou k dispozici ĚsmEsě 
EC50 (48 hod) Dafnie > 1,5 mg/l (chizalofop-P-tefuryl) 
 
NOEC Dafnie = 1,5 mg/l (chizalofop-P-tefuryl) 
 
Data nejsou k dispozici ĚsmEsě 
ErC50 Ě120 hodě zelená Uasa > 1,ř mg/l (chizalofop-P-tefuryl) 
ErC50 Ě72 hodě Sladkovodní rozsivky = 1,3 mg/l (chizalofop-P-tefuryl) 
EC50 (14 dní) OkUehek hrbatý = 2,1 mg/l (chizalofop-P-tefuryl) 
 
M-faktor Ěůkutní toxicita pro vodní prostUedíě: 1 
 

Toxicita pro ptáky Nestanoveno 
 

Toxicita pro včely Nestanoveno 
 

Toxicita pro p]dní mikro 
a makroorganismy 
 

Nestanoveno 

12.2 Perzistence a rozložitelnost Calcium alkylbenzensulfonát: látka snadno biologicky odbouratelná 
Kinetický test:  
2Ř dní: 73 % 
Informace založena na údajích o podobných látkách 
 

 2-ethylhexan-1-ol: 
ůerobní test / kal aktivovaný / koncentrace 3,16 mg/l 
Biologické odbourávání: 55 % 
Doba expozice: 17 dní 
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ůerobní test / kal aktivovaný / koncentrace 24ř mg/l 
Biologické odbourávání: ř7 % 
Doba expozice: 7 dní 
 
Kinetický test: 
1 den: 23 % / 2 dny: 36 % / 5 dní: 96 % / 7 dní: 97 % 
 
Biologická spotUeba kyslíku ĚBSKě: 767 mg/g Ěinkubace 5 dní) 
Biologická spotUeba kyslíku ĚBSKě: 20Ř0 mg/g Ěinkubace 20 dní) 
 

12.3 Bioakumulační potenciál Chizalofop-P-tefuryl: 
Log Pow = 4,32  
 
2-ethylhexan-1-ol: 
Log Pow = 3,1  
 
Calcium alkylbenzensulfonát: 
BCF Ě21 dníě slunečnice pestrá = 104 mg/l  
 

12.4 Mobilita v p]dE Data nejsou dostupná 
 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
 

Látka/smEs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, 
bioakumulativní a toxické ĚPBTě, nebo za vysoce perzistentní 
a vysoce bioakumulativní ĚvPvBě v koncentraci 0,1 % či vyšší. 

 
12.6 Jiné nepUíznivé účinky Nelze vyloučit ohrožení životního prostUedí pUi neodbornE provádEné 

manipulaci nebo likvidaci. 
Toxický pro vodní organismy, m]že vyvolat dlouhodobé nepUíznivé 
účinky ve vodním prostUedí. 

 
 
ODDÍL 13 – POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
 

13.1 Metody nakládání s odpady 
 Odpad ze zbytk] a nepoužitého produktu: likvidujte v souladu s místní a národní právní úpravou 

spálením ve vhodné schválené spalovnE. Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových vod.  
 
Technologicky již nepoužitelný pUípravek včetnE nevyplachovaného obalu je v souladu s místní a 
národní právní úpravou Ězákon o odpadechě nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. 
Zbytky postUikové kapaliny a oplachové vody zUeďte vodou v pomEru cca 1:5 a beze zbytku vystUíkejte 
na ošetUovaném pozemku, pUičemž nesmEjí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových 
vod.   
Prázdné obaly od pUípravku 3x d]kladnE vypláchnEte Ěoplachovou vodu použijte pro pUípravu postUikové 
kapalinyě, znehodnoťte a pUedejte prostUednictvím sbErného místa do sbEru k recyklaci nebo spálení ve 
schválené spalovnE.  
Obaly od pUípravku nikdy nepoužívejte k jiným účel]m!  
Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových vod. 
 
Číslo katalogu odpad]: 02010Ř 

 
 
ODDÍL 14 – INFORMACE PRO PTEPRAVU  
 

 PUepravní klasifikace 
 

Pozemní doprava 
RID/ADR 

Vodní doprava 
IMDG 

Letecká doprava 
ICAO/IATA 
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14.1 UN číslo  3082 3082 3082 

14.2 Oficiální ĚOSNě pojmenování 
pro pUepravu 

LÁTKů OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTTEDÍ, KůPůLNÁ, J.N. 
(Quizalofop-P-tefuryl) 

14.3 TUída/tUídy nebezpečnosti pro 
pUepravu 

9 9 9 

14.4 Obalová skupina III III III 

14.5 Nebezpečnost pro životní 
prostUedí 

Ano ůno, látka znečišťující 
moUe 

Ano 

14.6 Zvláštní bezpečnostní 
opatUení pro uživatele 

274, 335, 375, 601 247, 335 A97, A158 

14.7 Hromadná pUeprava podle 
pUílohy II MůRPOL73/7Ř a 
pUedpisu IBC 

Nepoužije se Nepoužije se Nepoužije se 

 
 
ODDÍL 15 – INFORMACE O PTEDPISECH   
 

15.1 NaUízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostUedí/specifické právní pUedpisy týkající se látky 
nebo smEsi 

NaUízení ĚESě č. 1ř07/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek… 
v platném znEní Ě= naUízení REůCHě 

NaUízení ĚESě č. 1272/200Ř o klasifikaci, označování a balení látek a smEsí… v platném znEní 
(= naUízení CLPě 

NaUízení ĚESě č. 1107/200ř, o uvádEní pUípravk] na ochranu rostlin na trh… v platném znEní 
NaUízení ĚEUě č. 547/2011, kterým se provádí naUízení ĚESě č. 1107/200ř, pokud jde o požadavky na 

označování pUípravku na ochranu rostlin, v platném znEní  
NaUízení ĚEUě č. 540/2011, kterým se provádí naUízení ĚESě č. 1107/2009, pokud jde o seznam 

schválených účinných látek v platném znEní 
NaUízení ĚEUě č. 545/2011, kterým se provádí naUízení ĚESě č. 1107/200ř, pokud jde o požadavky na 

údaje o pUípravcích na ochranu rostlin 
ProvádEcí naUízení ĚEUě 2015/40Ř, o provádEní čl. Ř0 odst. 7 naUízení Evropského parlamentu a Rady 

ĚESě č. 1107/200ř o uvádEní pUípravk] na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které 
se mají nahradit 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických smEsích a o zmEnE nEkterých zákon], ve 
znEní pozdEjších pUedpis] 

Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických 
smEsí a označování nebezpečných chemických smEsí 

NaUízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pUi práci, ve znEní 
pozdEjších pUedpis] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékaUské péči a zmEnE nEkterých souvisejících zákon], ve znEní 

pozdEjších pUedpis] 
Zákon č. 25Ř/2000 Sb., o ochranE veUejného zdraví, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochranE ovzduší, ve znEní pozdEjších pUedpis] 
                                                                                              

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
Není vyžadováno pro pUípravky na ochranu rostlin 

 
 
ODDÍL 16 - DALŠÍ INFORMACE  
 

 Seznam standardních vEt o nebezpečnosti a zkratek uvedených v oddílech 2.1 a 3.2: 
H302 Zdraví škodlivý pUi požití. 
H304 PUi požití a vniknutí do dýchacích cest m]že zp]sobit smrt. 
H315 Dráždí k]ži. 
H317 M]že vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Zp]sobuje vážné poškození očí. 
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H319 Zp]sobuje vážné podráždEní očí. 
H332 Zdraví škodlivý pUi vdechování. 
H335 M]že zp]sobit podráždEní dýchacích cest. 
H341 PodezUení na genetické poškození. 
H360Df M]že poškodit plod v tEle matky. PodezUení na poškození reprodukční schopnosti. 
H373 M]že zp]sobit poškození orgán] pUi prodloužené nebo opakované expozici. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H412 
 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Acute Tox. 4 ůkutní toxicita Ěorální, inhalačníě, kategorie 4 
Aquatic Acute 1 Krátkodobá Ěakutníě nebezpečnost pro vodní prostUedí, kategorie 1 
Aquatic Chronic 1 Dlouhodobá Ěchronickáě nebezpečnost pro vodní prostUedí, kategorie 1 
Aquatic Chronic 2 Dlouhodobá Ěchronickáě nebezpečnost pro vodní prostUedí, kategorie 2 
Aquatic Chronic 3 Dlouhodobá Ěchronickáě nebezpečnost pro vodní prostUedí, kategorie 3 
Asp. Tox. 1 Nebezpečnost pUi vdechnutí, kategorie 1 
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kategorie 1 
Eye Irrit. 2 PodráždEní očí, kategorie 2 
Muta. 2 Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 2 
Repr. 1B Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B 
Skin Irrit. 2 Dráždivost pro k]ži, kategorie 2 
Skin Sens. 1 Senzibilizace k]že, kategorie 1 
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice, kategorie 2 
STOT SE 3 
 

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3 

Další zkratky: 
ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční pUepravE nebezpečných vEcí 
BSK Biologická spotUeba kyslíku 
CLP NaUízení ĚESě č. 1272/200Ř, o klasifikaci, označování a balení…. 
EC50 StUední účinná koncentrace 
IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravc] 
IBC Mezinárodní pUedpis pro stavbu a vybavení lodí hromadnE pUepravujících 

nebezpečné chemikálie 
ICAO Mezinárodní organizace civilního letectví 
IMDG Mezinárodní námoUní doprava nebezpečného zboží 
LC50 StUední smrtelná koncentrace 
LD50 StUední smrtelná dávka 
NOEC Koncentrace bez pozorovaného účinku 
NPK-P Nejvyšší pUípustná koncentrace chemické látky v pracovním ovzduší 
PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxický 
PEL PUípustný expoziční limit chemické látky 
REACH NaUízení ĚESě č. 1ř07/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek… 
RID PUedpisy o mezinárodní železniční pUepravE nebezpečného zboží 
vPvB 
 

Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

 Pokyny pro školení 
VysvEtlit stručnE a výstižnE jednotlivé kapitoly bezpečnostního listu. 
 

 Doporučená omezení použití 
Práce s pUípravkem je zakázaná pro tEhotné a kojící ženy, pro mladistvé a všechny neprofesionální 
uživatele. Práce s pUípravkem je nevhodná pro alergické osoby.  
  

 Další informace 
Pro profesionální použití! 
 

 Zdroje údaj] pUi sestavování bezpečnostního listu: 
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Bezpečnostní list byl sestaven na základE údaj] bezpečnostního listu výrobce a naUízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znEní pozdEjších pUedpis].  
Bezpečnostní list obsahuje údaje potUebné pro zajištEní bezpečnosti a ochrany pUi práci a ochrany 
životního prostUedí. 
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vEdomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými 
právními pUedpisy. 
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. 
Revidované části jsou označeny symbolem Ě*ě. 

 


