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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 

1.1. Identifikátor produktu 

Forma produktu : Zmes 

Názov : Pyrimethanil 400 g/L SC 

Obchodné meno : PYRUS® 400 SC 

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

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 

Hlavná kategória použitia : Profesionálne použitie 

Údaje o priemyselnom/profesionálnom použití : Prípravky na ochranu rastlín 

Použitie látky/zmesi : Fungicídny 

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Užívateľské obmedzenia : nie sú známe použitia ktoré sa neodporúčajú 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Číslo pohotovosti : Zvyšok sveta (angličtina): +44 1865 407333 

Európa (angličtina): +44(0)1235 239670 

112 (European Emergency Number) 

 

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 Bratislava 

+421 2 54 77 41 66  

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

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

Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411   

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 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

2.2. Prvky označovania 

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

Výstražné piktogramy (CLP) : 
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Výstražné slovo (CLP) : - 

Výstražné upozornenia (CLP) : H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P391 - Zozbierajte uniknutý produkt. 

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do zberného miesta pre nebezpečný alebo špeciálny 

odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a/alebo medzinárodnými predpismi. 

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

a životné prostredie. 

Dodatkové vety : SP1 - Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v 

blízkosti povrchových vôd./Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). 

SPe3 - Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 metrov. 

Z dôvodu ochrany biodiverzity užitočného hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a 

neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 3 metre. 

SPe4 - Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín a povrchovej vody 

neaplikujte na nepriepustné povrchy ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné 

povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody. 

Z4 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné. 

Vt5 - Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné. 

Vo2 - Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý. 

V3 - Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. 

Vč3 - Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie. 

 Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi stredne 

škodlivý pri dodržaní predpísanej dávky a návodu na použitie. 

 Pre minimalizáciu rizika pre včely aplikujte prípravok v bezletovom čase včiel vo 

večerných hodinách! 

 Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny z podrastu! 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! 

 

V ochrannom pásme povrchových vôd II stupňa sa použitie prípravku obmedzuje 

nasledovne: 

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových 

vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 

50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k 

najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.  

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja 

povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do 

povrchových vôd, t. j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.  

 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo 

voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržiavajte 

ochrannú zónu! Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej 

kvapaliny do verejnej kanalizácie a odvodňovacích kanálov!  

Uložte mimo dosahu zvierat! 

 

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ 

ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!. 

2.3. Iná nebezpečnosť 

Iné nebezpečenstvá, ktoré nemajú vplyv na 

klasifikáciu 

: Zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a 

toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 

% alebo vyššom. 
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Komponent 

kyselina trihydrogenfosforečn (7664-38-2) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex 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] 

Pyrimethanil č. CAS: 53112-28-0 

č. Indexu: 612-240-00-9 

37 Aquatic Chronic 2, H411 

EUH401 

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón č. CAS: 2634-33-5 

č.v ES: 220-120-9 

č. Indexu: 613-088-00-6 

< 0,1 Acute Tox. 4 (Orálna), H302 (ATE=500 

mg/kg telesnej hmotnosti) 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

kyselina trihydrogenfosforečn 

látka s limitnou hodnotou/hodnotami národného 

pracovného vystavenia (SK); látka s expozičným 

limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí 

č. CAS: 7664-38-2 

č.v ES: 231-633-2 

č. Indexu: 015-011-00-6 

REACH čís: 01-2119485924-

24 

< 0.5 Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 4 (Orálna), H302 (ATE=1250 

mg/kg telesnej hmotnosti) 

Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Hydroxid sodný, lúh sodný 

látka s limitnou hodnotou/hodnotami národného 

pracovného vystavenia (SK) 

č. CAS: 1310-73-2 

č.v ES: 215-185-5 

č. Indexu: 011-002-00-6 

REACH čís: 01-2119457892-

27 

< 0.5 Met. Corr. 1, H290 

Skin Corr. 1A, H314 

Eye Dam. 1, H318 

 

Špecifické limity koncentrácie: 

Názov Identifikátor produktu Špecifické limity koncentrácie 

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón č. CAS: 2634-33-5 

č.v ES: 220-120-9 

č. Indexu: 613-088-00-6 

( 0,05 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317 

kyselina trihydrogenfosforečn č. CAS: 7664-38-2 

č.v ES: 231-633-2 

č. Indexu: 015-011-00-6 

REACH čís: 01-2119485924-

24 

( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 

( 25 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1B, H314 

Hydroxid sodný, lúh sodný č. CAS: 1310-73-2 

č.v ES: 215-185-5 

č. Indexu: 011-002-00-6 

REACH čís: 01-2119457892-

27 

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 

( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 

( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 

( 5 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314 

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



PYRUS® 400 SC 
Karta Bezpečnostných Údajov  
podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878 
 

 

   

26.1.2023 (Dátum spracovania) SK (slovensky) 4/13 
 

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. PO VDÝCHNUTÍ: Ak 

nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Pri sťaženom dýchaní podajte 

kyslík. V prípade zástavy dýchania poskytnite umelé dýchanie. Pri akejkoľvek pochybnosti, 

alebo ak symptómy naďalej pretrvávajú, privolajte lekára. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Po kontakte s pokožkou okamžite odstráňte navlhnutý alebo ostriekaný odev a okamžite sa 

umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte 

lekársku pomoc/starostlivosť. Pokožku umyte veľkým množstvom vody. 

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Okamžite umyte veľkým množstvom vody, vrátane oblasti pod viečkami. Ak používate 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak 

podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Oči preventívne 

oplachujte vodou. 

Opatrenia prvej pomoci po požití : V prípade prehĺtnutia ústa vypláchnite vodou (len ak je osoba pri vedomí). Nesnažiť sa 

vydáviť. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 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 : Pena AFFF. suchý chemický prášok. Oxid uhličitý (CO2). Vodný hmla. 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 : Noste vhodný ochranný odev. V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu 

dýchacích ciest. 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. Vyprázdnite nebezpečnú zónu. Používajte 

dostatočné vetranie na zníženie koncentrácie prachu a/alebo výparov. Poraďte sa s 

odborníkom. Odstráňte akýkoľvek prípadný zdroj vznietenia. 

6.1.2. Pre pohotovostný personál 

Ochranné príslušenstvo : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Noste samostatný dýchací prístroj, 

gumené čižmy a hrubé gumené rukavice. Pre viac informácií si pozrite časť 8: "Kontrola 

expozície/osobná ochrana.". 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného 

alebo špeciálneho odpadu. Ak sa výrobok dostane do kanalizácie alebo do úžitkovej vody, oznámte to úradom. 
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6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Pre zadržiavanie : Zabráňte tekutine, aby sa dostala odtokov, vodných tokov, podzemia a stavebných 

základov. Odobrať a zozbierať veľké rozsypané objemy spolu s pevným inertným 

granulátom. Zozbierajte uniknutý produkt. 

Čistiace procesy : Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpčného materiálu. akékoľvek rozliatie hneď vyčisťte 

tak, že produkt vysajete pomocou absorbentu. 

Iné informácie : Produkt nerozširujte, pretože by mohol mať za následok neželané poškmyknutie. 

Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku. 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Kontroly expozície/osobná ochrana. Opatrenia pri zneškodňovaní. Pre viac informácií pozri časť 13. 

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. S 

produktom manipulujte v súlade so správnou priemyselnou hygienou a bezpečnostnými 

postupmi. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a 

iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nenechajte vyliať sa do povrchovej vody alebo do 

odtokov. 

Manipulačná teplota : Uchovávať pri okolitej teplote 

Hygienické opatrenia : Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred 

ďalším použitím vyperte. Ruky a ďalšiu vystavenú časť tela si umyte jemným mydlom a 

vodou prv, než začnete jesť, piť, fajčiť a prv, než odídete z práce. Pri používaní výrobku 

nejedzte, nepite ani nefajčite. Po každej manipulácii umyť ruky. 

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Podmienky skladovania : Uchovávajte mimo dosahu priamych slnečných lúčov. Uchovávajte na dobre vetranom 

mieste. 

Maximálna doba skladovania : 2 rok 

Teplota skladovania : > 0 °C 

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 
 

kyselina trihydrogenfosforečn (7664-38-2) 

EU - Orientačné limitné hodnoty expozície pri práci (IOEL) 

Miestny názov Orthophosphoric acid 

IOEL TWA 1 mg/m³ 

1 mg/m³ 

IOEL STEL 2 mg/m³ 

2 mg/m³ 

Odkaz na predpisy COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Slovensko - Limity expozície na pracovisku 

Miestny názov Kyselina fosforečná 

NPHV (OEL TWA) [1] 1 mg/m³ 
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kyselina trihydrogenfosforečn (7664-38-2) 

NPHV (OEL STEL) 2 mg/m³ 

Odkaz na predpisy Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.) 
 

Hydroxid sodný, lúh sodný (1310-73-2) 

Slovensko - Limity expozície na pracovisku 

Miestny názov Hydroxid sodný 

NPHV (OEL TWA) [1] 2 mg/m³ 

Odkaz na predpisy Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.) 

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. 

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky 

8.2.2.1. Ochrany očí a tváre 

Ochrana očí: 

Tvárová maska. Okuliare proti vyšpliechnutiu alebo bezpečnostné okuliare 

8.2.2.2. Ochrana pokožky 

Ochrana pokožky a očí: 

Noste vhodný ochranný odev 

 

Ochrana rúk: 

Ochranné rukavice 

8.2.2.3. Ochrana dýchania 

Ochrana dýchania: 

V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodný dýchací prístroj 

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: 

Ak sa výrobok dostane do kanalizácie alebo do úžitkovej vody, oznámte to úradom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Skupenstvo : Kvapalné 

Farba : biela farba. 

Čuch : Nízka. 
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Prah zápachu : Neuplatňuje sa 

Bod tavenia / oblasť topenia : Neuplatňuje sa 

Teplota tuhnutia : Neuplatňuje sa 

Bod varu : Neuplatňuje sa 

Horľavosť : Neuplatňuje sa 

Explozívne vlastnosti : Produkt nie je výbušný. 

Vlastnosti podporujúce horenie : Neoxidujúci materiál. 

Limity výbušnosti : Neuplatňuje sa 

Dolná medza výbušnosti (LEL) : Nie je dostupné 

Horná medza výbušnosti (UEL) : Nie je dostupné 

Bod vzplanutia : > 110 °C 

Teplota samovznietenia : > 600 °C 

Teplota rozkladu : Neuplatňuje sa 

pH : 5,8 

Viskozita, kinematický : 739,815 mm²/s 

Viskozita, dynamický : 799 cP (25°C) 

Rozpustnosť : Produkt sa rozptyľuje vo vode. 

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

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) : Neuplatňuje sa 

Tlak pary : Neuplatňuje sa 

Tlak pary pri 50°C : Nie je dostupné 

Hustota : 1,08 g/ml (20°C) 

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 

Relatívna rýchlosť odparovania (butylacetátom=1) : Neuplatňuje sa 

Relatívna rýchlosť odpariteľnosti v porovnaní s 

éterom 

: Neuplatňuje sa 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

10.1. Reaktivita 

Po vystavení teplu môže dôjsť k rýchlemu rozkladu s uvoľnením nebezpečných plynov. 

10.2. Chemická stabilita 

Stabilné pri normálnych užívateľských podmienkach. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Žiadne za normálnych podmienok. Pre viac informácií pozri časť 10: "Stabilita a reaktivita". 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Uchovávajte mimo dosahu priamych slnečných lúčov. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov 

zapálenia. Nefajčite. 

10.5. Nekompatibilné materiály 

Siné kyseliny. Silné zásady. Silné oxidačné činitele. 
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10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Po zahriatí do bodu rozkladu sa uvoľňuje nebezpečný dym. Oxid uhličitý (CO2). Oxid uhoľnatý. Oxid dusičnatý. 

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 
 

PYRUS® 400 SC  

LD50 orálne potkan > 2000 mg/kg 

LD50 dermálne u potkana > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalačne - Potkan > 2,6 mg/l/4h 
 

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón (2634-33-5) 

LD50 dermálne u potkana > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute 

Dermal Toxicity) 
 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

LD50 orálne potkan 4149 mg/kg samec 

LD50 dermálne u potkana > 5000 mg/kg 

LC50 Inhalačne - Potkan > 1,98 mg/l/4h 
 

kyselina trihydrogenfosforečn (7664-38-2) 

LD50 orálne potkan 1250 mg/kg Merck data 

LD50 kožná cesta 1071 mg/kg 
 

Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný 

pH: 5,8 
 

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Neklasifikovaný 

pH: 5,8 
 

Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Neklasifikovaný 
 

Mutagenita pre zárodočné bunky : Neklasifikovaný 
 

Karcinogenita : Neklasifikovaný 
 

Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný 
 

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón (2634-33-5) 

NOAEL (živočíchy/samičie, F1) 56,6 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 

870.3800 (Reproduction and Fertility Effects) 
 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

jednorazová expozícia 

: Neklasifikovaný 

 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 

opakovaná expozícia 

: Neklasifikovaný 

 

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný 
 

PYRUS® 400 SC  

Viskozita, kinematický 739,815 mm²/s 

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 : Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá 

(akútna) 

: Neklasifikovaný 

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá 

(chronická) 

: Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

 

PYRUS® 400 SC  

LC50 - Ryby 61,7 mg/l (96h) 

EC50 - Kôrovce 8,22 mg/l (48h) 

ErC50 riasy 44,5 mg/l (72h) 
 

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón; 1,2-benzizotiazolín-3-ón (2634-33-5) 

LC50 - Ryby ≈ 16,7 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus 

LC50 ryby 2,15 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo 

gairdneri) 

EC50 - Kôrovce 2,94 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 Dafnia 2,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 
 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

LC50 - Ryby 10,56 mg/l (96h Salmo gairdneri) 

EC50 - Kôrovce 2,9 mg/l (48h Daphnia magna) 

ErC50 riasy 5,84 mg/l (96h Green algae) 

NOEC chronické pre riasy 0,94 mg/l (21d Daphnia magna) 
 

kyselina trihydrogenfosforečn (7664-38-2) 

EC50 - Kôrovce > 100 mg/l Daphnia magna 

EC50 72h - Riasy > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus 
 

Hydroxid sodný, lúh sodný (1310-73-2) 

LC50 - Ryby 35 – 189 mg/l 

EC50 - Kôrovce 40,4 mg/l Ceriodaphnia sp. 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

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

kyselina trihydrogenfosforečn (7664-38-2) 

Perzistencia a degradovateľnosť Nie je určené. 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

PYRUS® 400 SC  

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) Neuplatňuje sa 
 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

Bioakumulačný potenciál Nie je určené. 
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kyselina trihydrogenfosforečn (7664-38-2) 

Bioakumulačný potenciál Nie je určené. 

12.4. Mobilita v pôde 

PYRUS® 400 SC  

Povrchové napätie 51,33 mN/m (25°C) 
 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

Povrchové napätie 61,51 mN/m (20°C; 90%) 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Komponent 

kyselina trihydrogenfosforečn (7664-38-2) Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. 

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII. 

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 : Zvyšky nevyhadzujte do odtoku. Tento produkt a jeho obal zničte v stredisku pre zber 

nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s pokynmi 

spoločnosti, ktorá je oprávnená na triedenie nebezpečného odpadu. 

Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : 02 01 08* - odpadové agrochemikálie obsahujúce nebezpečné látky 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 

V súlade s ADR / IMDG / IATA 

ADR IMDG IATA 

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 

LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. 

(Pyrimethanil) 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pyrimethanil) 

Environmentally hazardous substance, liquid, 

n.o.s. (Pyrimethanil) 

Opis dokumentu o preprave 

UN 3082 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. 

(Pyrimethanil), 9, III, (-) 

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pyrimethanil), 

9, III, MARINE POLLUTANT 

UN 3082 Environmentally hazardous 

substance, liquid, n.o.s. (Pyrimethanil), 9, III 

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu 

9 9 9 
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ADR IMDG IATA 

   

14.4. Obalová skupina 

III III III 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Nebezpečný pre životné prostredie: Áno Nebezpečný pre životné prostredie: Áno 

Morský polutant: Áno 

Nebezpečný pre životné prostredie: Áno 

Žiadne ďalšie dostupné informácie 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa 

Pozemná doprava 

Klasifikačný kód (ADR)  : M6  

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

Obmedzené množstvá (ADR) : 5l 

Vyňaté množstvá (ADR) : E1 

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

Osobitné podmienky balenia (ADR) : PP1  

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 obmedzenia v tuneli : -  

 

Lodná doprava 

Osobitné ustanovenia (IMDG) : 274, 335 

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 
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Maximálne obmedzené množstvo netto pre 

dopravné lietadlo a cargo (IATA) 

: 30kgG  

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 

Kód ERG (IATA) : 9L 

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 žiadnu látku(-y) uvedenú v prílohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia) 

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname kandidátskych látok REACH 

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v prílohe XIV nariadenia REACH (zoznam schválení) 

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 týkajúce sa vývozu a dovozu nebezpečných chemických látok) 

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach) 

Neobsahuje žiadnu látku(-y) uvedenú v zozname prekurzorov výbušnín (nariadenie EU 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich 

používaní) 

Smernica č. 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso dodatočné pokyny : Smernica č. 2012/18/EU (SEVESO III): E2 Nebezpečné pre vodné prostredie v kategórii 

chronickej nebezpečnosti 2 

15.1.2. Národné predpisy 

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpečnosti 

ODDIEL 16: Dalšie informácie 

Úplné znenie viet H a EUH: 

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

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

Aquatic Chronic 2 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 

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

Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1 

Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 

H290 Môže byť korozívna pre kovy. 

H302 Škodlivý po požití. 

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H315 Dráždi kožu. 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
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Úplné znenie viet H a EUH: 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. 

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Met. Corr. 1 Korozívne pre kovy, kategória 1 

Skin Corr. 1A Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1, podkategória 1A 

Skin Corr. 1B Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1, podkategória 1B 

Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2 

Skin Sens. 1 Kožná senzibilizácia, kategória 1 

 

Klasifikácia a postup použitý pre vypracovanie klasifikácie zmesí v súlade s nariadením (ES) 1272/2008 [CLP]: 

Aquatic Chronic 2 H411 Metóda výpočtu 

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. 


