
VARNOSTNI LIST

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014

Številka različice/popravka: 4

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

1.1 Identifikator izdelka

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Vsebuje: bromadiolon

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Rodenticid - vaba za zatiranje glodalcev pripravljena za uporabo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A., Via Terza Strada, 12 (Z.I.), 35026 Conselve (Padova), Italy
Tel.: 0039 0499597855, fax: 039 0499597789
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: mariatr@zapi.it

Proizvajalec:
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A., Via Terza Strada, 12 (Z.I.), 35026 Conselve (Padova), Italy
Tel.: 0039 0499597855, fax: 039 0499597789
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:mariatr@zapi.it

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
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VARNOSTNI LIST

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014

Številka različice/popravka: 4

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS/Direktivo 1999/45/ES:

Xn - Zdravju škodljivo.
R48/21/22 - Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

2.2 Elementi etikete:

Po Direktivi Sveta 67/548/EGS/Direktivi 1999/45/ES:

R48/21/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.
S13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S37 Nositi primerne zaščitne rokavice.
S46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S20/21 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

Dodatne informacije:

Vsebuje: bromadiolon.
V izogib onesnaženju ljudi in okolja, upoštevati navodilo za uporabo.

2.3 Druge nevarnosti:

 Ni drugih nevarnosti.
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VARNOSTNI LIST

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014

Številka različice/popravka: 4

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi:

Ime snovi Št. EC

Št. CAS

Št. INDEX

Konc. [%] Razvrstitev v

skladu z Uredbo

(ES) št. 1272/2008

Razvrstitev v

skladu z Direktivo

67/548/EGS

Bromadiolon 249-205-9

28772-56-7

/

0,005 Acute Tox. 1, H300

Acute Tox. 1, H310

Acute Tox. 1H330

STOT RE 1, H372

Aquatic Acute 1,

H400

Aquatic Chronic 1,

H410

T+, N; R26/27/28-

48/23/24/25-50/53

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti in stavkov R je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

V splošnem velja, da proizvod ne draži kože. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati pod tekočo vodo. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati etiketo ali varnostni list izdelka.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Bromadiolon je antikoagulant, ki povzroči krvavitve. Krvavitev se lahko pojavi z zakasnitvijo - šele čez nekaj dni po
izpostavljenosti. Če ni aktivne krvavitve, je potrebno takoj pričeti spremljati/meriti protrombinski čas (INR) in ga
spremljati še od 48-72 ur po izpostavljenosti. Če je vrednost INR (protrombinskega časa) večja kot 4, dovajati
Vitamin K1 (phytomenadione) v odmerku 5-10 mg intravenozno-počasi (100 mikro gramov/kg TT pri otroku).
Potrebno je še nadaljno zdravljenje nekaj tednov z Phytomenadione (oralno ali intravenozno).

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Protistrup: Vitamin K1!
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VARNOSTNI LIST

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014

Številka različice/popravka: 4

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid, prah ali vodna meglica. Večje požare gasiti z vodno meglico ali peno odporno na alkohol.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Ni podatka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Niso znane.

5.3 Nasvet za gasilce:

Pri gašenju nositi ustrezno zaščitno obleko in uporabiti samostojni dihalni aparat. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

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

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

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

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Razsutje mehansko pobrati.  Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno
zakonodajo (v skladu s točko 13).

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

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

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014

Številka različice/popravka: 4

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osnovne varnostne in higienske ukrepe, ki veljajo pri delu z nevarnimi snovmi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem, hladnem
in dobro prezračevanem prostoru.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni posebnih končnih uporab.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Proizvod ne vsebuje snovi za katere so določene mejne vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Ni podatka.

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

Zaščita za oči/obraz:

Pri delu v skladu z navodili ni potrebna.

Zaščita kože:

Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od kvalitete, ki pa se razlikuje od proizvajalca do
proizvajalca. Izbira ustreznega materiala zaščitnih rokavic je odvisna od prebojnega časa, difuzije in degradacije.
Zaščitne rokavice je potrebno preizkusiti, če ustrezajo posebnostim delovnega mesta (npr. mehanska obstojnost,
združljivost z izdelkom, antistatika. Pri delu v skladu z navodili ni potrebna. Zaščitne rokavice – nepropustne in
odporne na kemikalije.
Glede natančnega časa preboja se posvetovati s proizvajalcem rokavic.

Zaščita dihal:

Kadar rokujete s proizvodom nosite ustrezno opremo za zaščito dihal (masko proti delcem s filtrom FFP2 ali
enkovrednim, v skladu s SIST EN 149).

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ni podatka.

Higienski ukrepi:
- hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
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VARNOSTNI LIST

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014

Številka različice/popravka: 4

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz: Trden, rdeče barve.    

Vonj: Karakterističen.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: 6,74(1% vodna raztopina CIPAC MT75.3)

Tališče/ledišče: Ni določeno.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni določena.

Plamenišče: Ni vnetljiv.

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Proizvod ni samovnetljiv.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Proizvod nima ekplozivnih lastnosti.

Parni tlak: Ni podatka.

Parna gostota: Ni podatka.

Relativna gostota: 1,026 g/ml (CIPAC MT 33)

Topnost: V vodi: se ne topi v vodi.  

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatka.

Temperatura samovžiga: Proizvod ni samovnetljiv.

Temperatura razpadanja: Ni podatka.

Viskoznost: Ni podatka.

Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven.

Oksidativne lastnosti: Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

Vsebnost organskih topil: 0,3%.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni podatka.

10.2 Kemijska stabilnost:

Ni podatka.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Ni podatka.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Niso znani.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Niso znani.
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VARNOSTNI LIST

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014

Številka različice/popravka: 4

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Bromadiolon:
LD50(oralna, podgana):1,125 mg/kg
LD50(dermalna, zajec): 1,71 mg/kg
LC50/4h (inhalacijska, podgana): 0,00043 mg/L

Gardentop parafinski bloki:
LD50(oralna, podgana): > 2500 mg/kg (OECD 423)
LD50(dermalna, podgana): > 2000 mg/kg (OECD 402)

Primarno draženje:
- stik s kožo: ne draži kože (OECD 404-zajec)
- stik z očmi: ne draži kože (OECD 405-zajec)
-preobčutljivost: ni znana (OECD 429-miš)

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Vodna toksičnost:

Bromadiolon:
LC50/96h (bluegill sunfish): 3,0 mg/L
LC50/96h (rainbow trout): 1,4 mg/L

Ekotoksičnost:

Bromadiolon:
LD50(oralna, bobwhite quail): 138 mg/kg
LC50(oralna, worm): >1000 mg/kg

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni podatka.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Ne izpuščati v kanalizacijo, podtalnico in vodotoke.
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VARNOSTNI LIST

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014
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ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok
uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  Z ostanki deratizacije in embalaže ravnati kot s čistim
proizvodom.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

Zakon o biocidnih proizvodih.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

GARDENTOP PARAFINSKI BLOKI

Datum priprave: 27.05.2005

Sprememba: 11.03.2014

Številka različice/popravka: 4

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

-2. poglavje varnostnega lista: sprememba nevarnosti: iz nevarnega v nenevarnega
Usklajeno z Uredbo 1272/2008 in 453/2010.

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50 % smrtnost v določenem časovnem intervalu.
LC50 - smrtonosna koncentracija kemikalije, ki pobije 50 % vzorčne populacije.

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety data sheet GARDENTOP WAX BLOCK Zapi S.p.A., izdan: 28.02.2013.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

N  Okolju nevarno.
T+  Zelo strupeno.
R26/27/28  Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R48/23/24/25  Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in
zauživanja.
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
H300  Smrtno pri zaužitju.
H310  Smrtno v stiku s kožo.
H330  Smrtno pri vdihavanju.
H372  Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne
povzroča takšne  nevarnosti>.
H400  Zelo strupeno za vodne organizme.
H410  Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

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

Ni posebnih nasvetov
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