
VARNOSTNI LIST

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

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

1.1 Identifikator izdelka

MUSKIL MEHKA VABA

Vsebuje: bromadiolon, difenakum.
Številka avtorizacije/dovoljenja: Sl-2013-3010

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Rodenticid.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:
Zapi S.p.A., Via Terza Strada, 12, 35026 Conselve (Pd), Italija
Tel.: +39 049 9597785, fax: +39 049 9597789
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: techdept@zapi.it
/

Proizvajalec:
Zapi S.p.A., Via Terza Strada, 12, 35026 Conselve (Pd), Italija
Tel.: +39 049 9597785, fax: +39 049 9597789
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:techdept@zapi.it
/

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
+39 02 66101029 (center za zastrupitve v Italiji v Milanu)
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VARNOSTNI LIST

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

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:

 - Proizvod v skladu z direktivo Sveta 67/548/EGS oziroma Direktivo 1999/45/ES ni klasificiran kot nevaren.

2.2 Elementi etikete:

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

 Proizvod v skladu z direktivo Sveta 67/548/EGS oziroma Direktivo 1999/45/ES ni klasificiran kot nevaren.
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.
S60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S20/21 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

Dodatne informacije:

Vsebuje: bromadiolon, difenakum.

2.3 Druge nevarnosti:

VARNOSTNI UKREPI:
Vabe je potrebno nastaviti varno, tako da se zmanjša tveganje za ljudi (zlasti za otroke) in druge živali (kot so psi,
mačke, prašiči in perutnina).
Vabe je potrebno zavarovati tako, da jih ni mogoče zvleči stran.
Potrebno je poiskati in odstranit mrtve glodalce v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.
Uporabljene vabe odstraniti v skladu s točko 13.
Kadar se uporabljajo bazične postaje, je le-te potrebno jasno označiti, da vsebujejo rodenticid. Kadar se bazične
postaje uporabljajo na javnih mestih, jih je potrebno označiti in pripisati obvestilo glede tveganja primarne in
sekundarne zastrupitve z antikoagulanti, kakor tudi ukrepe prve pomoči v primeru zastrupitve.
Če se proizvod ne uporablja v skladu z navodili, predstavlja večje tveganje za živali in ptice.
Ne onesnažiti hrano, pijačo in vodne vire.
Že uporabljeno embalažo NE ponovno uporabiti!
Ne odlagati v okolju-odstraniti v skladu s točko 13!

NASVET ZA VETERINARJA: proizvod je nevaren pri zaužitju, če ga zaužijejo hišni ljubljenčki ali neciljne živali.
Najbolj znani simptomi zastrupitve so hemoragija s krvavitvijo, izguba apetita in težko dihanje. Če je žival zaužila ta
proizvod, takoj izzvati bruhanje in takoj poiskati pomoč veterinarja in mu pokazati etiketo ali embalažo proizvoda.
Zdravljenje s protistrupom vitaminom K1 se mora začeti v 24-urah. Po potrebi kontrolirati protrombijski čas vsakih 3
dni do povrnitve stabilnega stanja.
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VARNOSTNI LIST

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

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

/

0,0025 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; R27/28-

48/24/25-50/53

Difenakum 259-978-4

56073-07-5

607-157-00-X

0,0025 Acute Tox. 2, H300

STOT RE 1, H372

Aquatic Acute 1,

H400

Aquatic Chronic 1,

H410

T+, N; R28-48/25-

50/53

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

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

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:

Kožo takoj temeljito sprati z milom in veliko količino vode.  Poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. 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:

V primeru zaužitja grozi resna nevarnost zastrupitve, pride do zaviranja vitamina K, pojavijo se krvavitve v podkožje
in sluznice. Glavni simptom drugih sistemskih organov je hemoragija – krvavitev.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

BROMADIOLON in DIFENAKUM sta posredna antikoagulanta. Phytomenadione in Vitamin K1 sta protistrupa!
Določiti je potrebno protrombijski čas najkasneje v osemnajstih urah po zaužitju. V primeru znaižane aktivnosti
protrombina dovajti vitamin K, dokler se vrednost protrombina ne normalizira. Spremljati vrednost protrombina še
dva tedna po prenehanju dajanja antidota, in nadaljevati zdravljenje, če je to potrebno.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid (CO2). Gasilni prah.  Vodna meglica. Večje požare gasiti z razpršeno vodo ali peno odporno na
alkohol.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Ni podatka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ni podatka.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje
produktov gašenja v odvodne kanale.       
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VARNOSTNI LIST

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

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. Upoštevati zakonsko predpisane zaščitne in varnostne
ukrepe, ki veljajo pri delu z nevarnimi snovmi. Preprečiti stik z očmi in kožo.

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.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osebne varnostne ukrepe v poglavju 8. Preprečiti stik z očmi in kožo.  Pri delu ne jesti, piti ali kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti zaklenjeno in izven
dosega otrok.

7.3 Posebne končne uporabe:

Podatek ni na voljo.
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VARNOSTNI LIST

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

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:

Zagotoviti zadostno prezračevanje.
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

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

Zaščita za oči/obraz:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna.

Zaščita kože:

Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od kvalitete, ki pa se razlikuje od proizvajalca do
proizvajalca. Ker je proizvod iz različnih snovi, ni mogoče vnaprej predvideti odpornosti različnih materialov
rokavic, zato je le-te pred uporabo potrebno testirati. Uporabiti ustrezne zaščitne rokavice nepropustne in odporne na
proizvod. Prebojni čas: upoštevati navodila proizvajalca rokavic.

Zaščita dihal:

Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz:  Trden. Rdeče barve.      

Vonj: Karakterističen.

Mejne vrednosti vonja: Niso določene.

pH: 6,90 (1% vodna raztopina, CIPAC MT75.3)

Tališče/ledišče: Ni določeno.

Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni določeno.

Plamenišče: Ni primerno.

Hitrost izparevanja:

Vnetljivost (trdno/ plinasto): Ni določena.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Niso določene.

Parni tlak: Ni primerno.

Parna gostota: Ni primerno.

Relativna gostota: gostota: 1,282 g/mL (CIPAC MT33)

Topnost: V vodi: se ne topi v vodi. 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni določen.

Temperatura samovžiga: Proizvod ni samovnetljiv.

Temperatura razpadanja: Ni določena.

Viskoznost: Ni primerno.

Eksplozivne lastnosti: Proizvod ne predstavlja nevarnosti eksplozije.

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:

Ni znano.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Ni podatka.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Niso znani.
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VARNOSTNI LIST

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Toksikološki podatki za:
- proizvod:
LD50(oralna, podgana): >2500 mg/kg (OECD 423)
LD50 (dermalna, podgana): >2000 mg/kg (OECD 402)

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

- Difenakum:
LD50(oralna, podgana samec): 1,8 mg/kg
LD50(oralna, zajec): 2 mg/kg
LD50(dermalna, zajec): 1000 mg/kg

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)
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VARNOSTNI LIST

MUSKIL MEHKA VABA

Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015

Številka različice/popravka: 2

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

-Difenakum:
LC50/96h (rainbow trout): 0,10 mg/L

Ekotoksičnost:

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

-Difenakum:
LD50(oralna, piščanec): >50mg/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 primerno.

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Ne izpuščati v kanalizacijo, podtalnico in vodotoke.

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
pripravkom!

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.
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Datum priprave: 03.05.2011

Sprememba: 05.05.2015
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

/

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

Dodana številka avtorizacije/dovoljenja v poglavju 1.1.

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

/

Reference ključne literature in virov podatkov:

-Safety data sheet MUSKIL MEHKA VABA, Zapi S.p.A., izdan 16.03.2011.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

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

N  Okolju nevarno.
T+  Zelo strupeno.
R28  Zelo strupeno pri zaužitju.
R27/28  Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
R48/25  Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
R48/24/25  Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega 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 napotkov.
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