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BEZPE NOSTNÍ LIST

 

 

 

                                                           

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku:     

Obchodní  název: BROS spirály proti komár m I 

 

1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití:  

Insekticidní spirála na likvidaci komár  a muchni ek ve venkovních prostorách (na zahradách, terasách, apod.). 

Jedna spirála chrání p ed hmyzem po dobu až 8 hodin.  

Nepoužívat k jiným ú el m než: jiné než jsou uvedeny na obalu. 

 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu: 

Výrobce: 

BROS Sp. z o. o. sp. k.  

ul. Karpia 24, Pozna  

Poland 

tel.: +48 61 826 25 12 

export@bros.pl 

www.bros.eu 

 

Distributor v R: 

BROS CZECH, s.r.o.,  

Sokola T my 1099/1, Hulváky,  

709 00 Ostrava,  

tel.: +420 77 38 82 444 

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace: 

Toxikologické informa ní st edisko 

Klinika pracovního léka ství VFN a 1. LF UK 

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 

tel.: +420 224 919 293, + 420 224 915 402.   
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ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti  

2.1 Klasifikace látky nebo sm si: 

Klasifikace podle na ízení ES . 1272/2008 ve zn ní pozd jších p edpis : 

Aquatic  Chronic  2, H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky. 

2.2. Prvky ozna ení: 

Zna ení spl ující na ízení íslo 1272/2008 ve zn ní pozd jších p edpis : 

Varovné ozna ení: žádné  

Piktogramy: žádné 

V ty popisující druhy rizik:  

H412           Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky. 

 

 

P102 

P273 

P501 

Uchovávejte mimo dosah d tí 

Zabra te uvoln ní do životního prost edí 

Odstra te obsah/obal podle místních p edpis . 

 

 2.3 Další nebezpe nost: Vlastnosti PBT a vPvB - viz bod 12.5 

 
 
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách  

 
3.1 Látky: N/A 
 
3.2 Sm si: 
 
 

NÁZEV SLOŽKY KONCENTRACE   

Prallethrin 0,1% 

 CAS 23031-36-9 

WE (EC) 245-387-9 

INDEX 607-431-00-9 

REGISTRA NÍ ÍSLO 
REACH 

- 

Klasifikace podle na ízení 
ES . 1272/2008 (CLP) 

Acute Tox. 3, H331 
Acute Tox. 4, H302 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

Úplné zn ní vet v oddíle 16. 

 

 

 

Aquatic  Chronic  3,
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 
4.1 Popis první pomoci: 

P i nadýchání: Odneste postiženého na erstvý vzduch. V p ípad  pot eby vyhledejte léka skou pomoc. 

P i styku s k ží: K ži omyjte mýdlovou vodou. V p ípad  pot eby vyhledejte léka skou pomoc. 

P i zasažení o í: Umyjte o i vodou. V p ípad  pot eby vyhledejte léka skou pomoc. 

P i požití: V p ípad  požití nebo v p ípad  jiného problému vyhledejte léka skou pomoc. V p ípad  pot eby 

vyhledejte léka skou pomoc. 

 

4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky: žádné údaje. 

4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení:  Po áte ní ošet ení: symptomatické.  

 

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru 
 
5.1 Hasiva:  

Vhodná hasiva: vodní sprej, suchý prášek, oxid uhli itý (CO2). 

Nevhodná hasiva: žádné. 

 

5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si: V p ípad  požáru mohou vznikat dráždivé a toxické 

výpary a plyny, v etn  oxidu uhelnatého a oxidu uhli itého.  

 

5.3 Pokyny pro hasi e: V p ípad  požáru nevdechujte kou .  V p ípad  pot eby použijte dýchací p ístroj.  Noste 

ochranný od v a rukavice.  Kontaminovanou hasící vodu od erpejte.  Nesmí být vypušt na do kanalizace.  

Zbytky po požáru a kontaminovaná hasící voda musí být zlikvidovány v souladu s místn  platnými p edpisy.  

 

 
ODDÍL 6: Opat ení v p ípad  náhodného úniku  
 
6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy: Zabra te kontaktu produktu 

s pokožkou, o ima a od vem. Používejte osobní ochranné pom cky. Informace o omezeních, kontrole expozice, 

opat eních na ochranu osob a pokyny pro likvidaci odpadu najdete v láncích 8 a 13 

 

6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí: Zabra te vsáknutí do p dy.  Zabra te proniknutí 

do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod. 

 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní: Malé množství produktu:  Mechanicky seberte.  Velké 

množství:  Seberte s pomocí vhodného vybavení a neutralizujte.  Rozlitou tekutinu zasypte sorbentem (nap íklad 

písek, zeolit, piliny).  Opláchn te zem vodou. Sebraný materiál musí být zlikvidován v souladu s platnými 

p edpisy.  Odpad musí být uchováván samostatn , v ádn  ozna ených a uzav ených nádobách 



BROS spirály proti komár m 

Strana 4 z 8 

 

6.4 Odkaz na jiné oddíly:  viz. oddíl 8 a 13  

 

 
ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
 
7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení: Uchovávejte mimo dosah d tí. Zabra te uvoln ní do životního prost edí. 

Po použití si umyjte ruce. Nevdechujte kou . 

7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí:  

 Uchovávejte mimo potraviny. 

 7.3 Specifické kone né/specifická kone ná použití:  Je povolen pouze zp sob použití v souladu s 

informacemi na produktovém štítku. 

 
 
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost edky 

 
8.1 Kontrolní parametry:  

 

Dle Na ízení vlády . 361/2007 Sb., ve zn ní pozd jších p epis :   

 

Název íslo CAS PEL NPK-P 

Prallethrin 23031-36-9 - - 

 

 
8.2 Omezování expozice: 
 

Používejte pouze dle doporu eného zp sobu použití a dodržujte upozorn ní uvedená na produktovém štítku.  

Používejte v souladu s p edpisy na ochranu zdraví a bezpe nost práce.  P ed p estávkou a na konci pracovního 

dne si umyjte ruce.  Jednotlivá bezpe nostní opat ení musí odpovídat platným p edpis m a musí být p edem 

konzultována s dodavatelem produktu.  

Zabra te úniku velkého množství produktu do podzemních vod, kanalizace, odpadu a do zeminy. 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti  
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech: 
 

Vzhled: pevná látka 

Zápach: charakteristický  

Prahová  hodnota  zápachu: žádné údaje  

pH: 4-9  

Bod  tání/bod  tuhnutí: žádné údaje  

Po áte ní  bod  varu  a  rozmezí  bodu  varu: N/A 
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Bod  vzplanutí: N/A 

Rychlost odpa ování:  N/A  

Ho lavost: ho lavý  

Horní/dolní  mezní  hodnoty  ho lavosti  nebo  výbušnosti: žádné údaje 

Tlak  páry: N/A  

Hustota páry: N/A  

Relativní  hustota: 0,8 – 1,2 g/ml  

Rozpustnost: žádné údaje 

Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda: N/A  

Teplota  samovznícení: žádné údaje  

Teplota rozkladu: žádné údaje  

Viskozita: žádné údaje  

Výbušné vlastnosti: žádné  

Oxida ní vlastnosti: žádné údaje    

 

9.2 Další informace:  žádné údaje 

 

 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita  
 

10.1 Reaktivita: žádné údaje 

10.2 Chemická stabilita: Produkt je za normálních podmínek chemicky stabilní. 

10.3 Možnost nebezpe ných reakcí: žádné údaje 

10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit:  žádné údaje 

10.5 Neslu itelné materiály: žádné údaje 

10.6 Nebezpe né produkty rozkladu: žádné údaje 

 
 
ODDÍL11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 
11.1 Informace o toxikologických ú incích:  
 
Ke sm si neexistují žádné informace z výzkumu.   

Údaje o látce najdete níže:   

Název látky: Prallethrin 

Akutní orální toxicita: LD50 potkan (samice) 460 mg/kg 

Akutní dermální toxicita: LD50 potkan > 2000 mg/kg 

Akutní inhala ní toxicita: LC50 potkan 0,465 mg/l 

Kožní dráždivost: není dráždivý 

O ní dráždivost: není dráždivý 

Koroze: není dráždivý 

Senzibilizace: nezp sobuje alergii 
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Toxicita po opakovaných dávkách: žádné údaje 

Karcinogenita: není karcinogenní 

Mutagenita: není mutagenní 

Nep íznivé ú inky na reprodukci: nemá škodlivý vliv na rozmnožování 

 

 
ODDÍL12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Ke sm si neexistují žádné informace z výzkumu.   

Údaje o látce najdete níže:   

12.1 Toxicita:  

Název látky: Prallethrin 

Toxicita pro ryby: LC50 Danio pruhované (Brachydanio rerio) 0,0176 mg/l/96 h 

Toxicita pro vodní bezobratlé: EC50 Hrotnatka velká (Daphnia magna) 0,019 mg/l/48 h 

Toxicita pro vodní rostliny: EC50 asy (Scenedesmus subspicatus) 4,9 mg/l/72 h   

NOEC chronická asy (Scenedesmus subspicatus) 2,6 mg/l 

 

12.2 Perzistence a rozložitelnost: 

Prallethrin: rozpustnost ve vod  4,98 mg/l (20°C), není snadno biologicky odbouratelný. 

 

12.3 Bioakumula ní potenciál: 

Prallethrin: Rozd lovací koeficient: oktanol/voda > 2,78, BCF 46 (vypo teno) 

 

12.4 Mobilita v p d : 

Prallethrin: hodnota log Koc (3.12) ukazuje, že látka je pohyblivá a není absorbována organickým uhlíkem v p d . 

 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:  

Prallethrin: Na základ  dostupných údaj  produkt neobsahuje žádné PBT nebo vPvB v procentech vyšších než 

0,1%. 

12.6 Jiné nep íznivé ú inky: 

Prallethrin: žádné. 
 
 
ODDÍL13: POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ 
 
 
13.1 Metody nakládání s odpady:  
 

Odpad likvidujte v souladu s platnými závaznými p edpisy. 

Právní p edpisy o odpadech: Zákon 477/2001 Sb., Zákon 185/2001 Sb.  

Zneškodn te tento materiál a jeho obal ve sb rném míst  pro zvláštní nebo nebezpe né odpady. 

Odstra te obsah/obal podle místních p edpis . 
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ODDÍL14: INFORMACE PRO P EPRAVU 

 
 

14.1 UN íslo:  N/A 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p epravu: N/A 

14.3 T ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu: N/A 

14.4 Obalová skupina:  N/A 

14.5 Nebezpe nost pro životní prost edí: N/A 

14.6 Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele: viz. oddíl 6 až 8 

14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II úmluvy MARPOL a p edpisu IBC: Dle p edpisu IBC nelze 

p epravovat jako volný násyp. 

 

ODDÍL15: INFORMACE O P EDPISECH 
 

15.1 P edpisy  týkající  se  bezpe nosti,  zdraví  a  životního  prost edí/specifické  právní  p edpisy  

týkající  se  látky  nebo sm si  

 

Na ízení (ES) . 1907/2006 (REACH) ve zn ní pozd jších p edpis   

Na ízení (ES) . 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí, ve zn ní pozd jších  

p edpis   

Zákon . 120/2002 Sb. o podmínkách uvád ní biocidních p ípravk  na trh ve zn ní pozd jších p edpis   

Na ízení (ES) . 540/2011, kterým se provádí Na ízení . 1107/2009 pokud jde o seznam schválených  

ú inných látek  

Na ízení (ES) . 547/2011, kterým se provádí Na ízení . 1107/2009 pokud jde o požadavky na  

ozna ování p ípravk  na ochranu rostlin 

Sm rnice .67/548/EEC (DSD)  

Sm rnice . 1999/45/EC (DPD)  

Zákon . 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických sm sích a o zm n  n kterých zákon   

(chemický zákon)  

Zákon . 477/2001 Sb., o obalech ve zn ní pozd jších p edpis   

Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis   

Zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví, ve zn ní pozd jších p edpis   

Zákon . 266/1994 Sb., o drahách, ve zn ní pozd jších p edpis   

Úmluva o mezinárodní p eprav  (COTIF), vyhlášená pod . 8/1985 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis   

Zákon . 111/1994 Sb., o silni ní doprav , ve zn ní pozd jších p edpis   

Zákon . 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb , ve zn ní pozd jších p edpis    

Evropská dohoda o mezinárodní silni ní p eprav  nebezpe ných v cí (ADR), sbírka mezinárodních  
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smluv . 33/2005  

Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci ve zn ní  

pozd jších p edpis   

Vyhláška . 327/2004 Sb., o ochran  v el, zv e, vodních organizm  a dalších necílových organizm   

p i použití p ípravk  na ochranu rostlin 

Vyhláška . 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovišt , které jsou zakázány t hotným ženám,  

kojícím ženám, matkám do 9. m síce po porodu a mladistvým  

Vyhláška . 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpe ných vlastností chemických látek a chemických sm sí a  

balení a ozna ování nebezpe ných chemických sm sí 

 
15.2 Posouzení chemické bezpe nosti: Posouzení chemické bezpe nosti nebylo provedeno. 
 
 
ODDÍL 16: Další informace 
 
Informace uvedené v tomto datovém list , spl ují ustanovení Na ízení Evropské komise íslo 1907/2006 a íslo 

453/2010, kterým se m ní Na ízení Evropské komise íslo 1907/2006 (ve zn ní pozd jších p edpis ). Tento 

bezpe nostní list je dopln ním k identifika nímu štítku produktu, který ale nenahrazuje. Informace obsažené v 

bezpe nostním list  jsou založeny na informacích dostupných v dob  vyhotovení tohoto bezpe nostního listu. 

Požadované informace odpovídají aktuální legislativ  Evropských spole enství. Upozor ujeme uživatele na 

rizika, která hrozí p i používání produktu k jinému než p edepsanému ú elu použití a také na nutnost dodržovat 

všechny další místn  platné p edpisy. 

 
Klasifikace: Klasifikace sm si byla provedena výpo tovou metodou. 
 
 

Toxikologické informa ní st edisko: 

Klinika pracovního léka ství VFN a 1. LF UK 

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 

tel.: +420 224 919 293, + 420 224 915 402.  

 

Seznam v t: 
 
Acute Tox. 3 
Acute Tox. 4 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
 
H302 
H331 
H400 
H410 

Akutní toxicita, kategorie 3 
Akutní toxicita, kategorie 3 
Nebezpe ný pro vodní prost edí – akutn , kategorie 1 
Nebezpe ný pro vodní prost edí – chronicky, kategorie 1 
 
Zdraví škodlivý p i požití. 
Toxický p i vdechování. 
Vysoce toxický pro vodní organismy. 
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky. 

 
  
Použité zkratky a seznam zkratek: 

Vysv tlení zkratek najdete na www.wikipedia.org 

Zm ny oproti p edchozí verzi: Tato verze nahrazuje všechny p edchozí verze. 


