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1. IDENTIFIKÁCIA PRÍPRAVKU
Názov prípravku: FLY BAIT MILK
Použitie prípravku: Insekticídna nástraha na priame použitie proti muchám. Použitie
profesionálne.
1.3. Výrobca: Kollant S.p.A. Via C. Colombo, 7/7A
30030 Vigonovo, Italy
Tel.: +39 049 998 300
e-mail: martina.carpanese@kollant.It
1.4. Dovozca do SR:

Agrovita spol. s r.o.
Za Rybníkem 779
252 42 Jesenice, ČR
Tel.: +420 241 930 644
e-mail: ales.urbanek@agrovita.cz

1.5. Telefónne číslo pre naliehavé situácie (nepretržite):
Národné Toxikologické informačné centrum
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Limbová 5, 833 05 Bratislava
Telefón: +421 2 54652307; Fax: +421 2 54774605;
Mobil: +421 911 166066
e-mail: ntic@ntic.sk

2. Údaje o nebezpečnosti prípravku
2.1 Celková klasifikácia prípravku
Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. v platnom
znení.
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3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH

Výrobok obsahuje túto nebezpečnú látku (§ 14 ods. 4 Zákona č. 163/2001 Z.z.) – úplné
znenie R viet je uvedené v bode 16.
Názov

Imidacloprid
Denatonium
Benzoate

Obsah
(v g na 100 g
prípravku)
0,5

Číslo CAS

Číslo ES

Klasifikácia ; R-vety

138261-41-3

428-040-8

Xn-R22

0,004

3734-33-6

223-095-2

Xn
R: 20/22-38-41-52/53

4. POKYNY PRE PRVÚ POMOC
4.1 Všeobecné pokyny
Informácia pre lekára: Liečba symptomatická. Vykonajte monitorovanie dýchania a činnosti
srdca. Výplach žalúdka nie je zvyčajne nutný. Pri požití väčšieho množstva (viac než jedno
prehltnutie) podajte medicinálne uhlie a sulfát sodný.
4.2. Pri nadýchaní
Neprichádza do úvahy vzhľadom na konzistenciu prípravku.
4.3 Pri kontakte s kožou
Zasiahnuté miesto dôkladne omyť vodou a mydlom a opláchnuť vodou. V prípade
pretrvávajúceho dráždenia konzultovať s lekárom.
4.4 Pri zasiahnutí očí
Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú použité a okamžite vyplachujte široko otvorené oči
prúdom tečúcej vlažnej vody po dobu aspoň 15 minút. Okamžite vyhľadajte lekárske
4.5 Pri požití
Vypláchnite ústa vodou. Postihnutého dopravte okamžite na lekárske ošetrenie. Ukážte
lekárovi obal, etiketu alebo túto kartu bezpečnostných údajov.
4.5. Ďalšie údaje
Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s toxikologickým strediskom v Bratislave:
Národné Toxikologické informačné centrum, FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Telefón: +421 2 54652307; Fax: +421 2 54774605; Mobil: +421 911 166066;
e-mail: ntic@ntic.sk
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5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1 Všeobecné informácie
Kontajnery s prípravkom exponované ohňom musia byť chladené vodou, aby sa znížilo
nebezpečenstvo vzplanutia a produkcie potencionálne nebezpečných plynov.
5.2 Vhodné hasiace látky
Penové alebo práškové hasiace prístroje, voda, CO2 .
5.3 Nevhodné hasiace látky
Nehaste vodným prúdom z požiarnej hadice.
5.4 Zvláštne nebezpečenstvo
V prípade požiaru nevdychujte splodiny horenia.
5.5 Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov
Pred zásahom si oblečte ochranný odev a dýchací prístroj s tvárovou maskou.
5.6 Ďalšie údaje
Zabráňte odtekaniu hasiacej vody do kanalizácie alebo jej vsakovaniu do pôdy. Nevdychujte
dym vznikajúci pri požiari.
6. OPATRENIA V PRÍPADE NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Bezpečnostné opatrenia na ochranu osôb
Vyvarujte sa kontaktu prípravku s kožou a sliznicami. Pred zásahom si oblečte ochranný odev
a rukavice.
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre ochranu životného prostredia
Zabráňte úniku prípravku do vody, kanalizácie a pôdy.
6.3 Doporučené metódy čistenia a odstránenia
Uniknutý prípravok pohlcujte inertnými materiálmi (zemina, piesok, piliny, cement, vápno)
a znečistený materiál uložte do vhodných označených nádob pre zber odpadu. Miesto úniku
dočistite vodou a čistiacimi prostriedkami. Odstránenie odpadu viď kap. 13.
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7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
7.1 Manipulácia
Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Udržiavajte z dosahu detí. Po skončení
práce si dôkladne umyte ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite.
Dodržiavajte všeobecné pravidlá hygieny a bezpečnosti práce pri manipulácii s chemickými
látkami a prípravkami.
Používať v súlade so zákonom č. 217/2003 Z.z.. o podmienkach uvádzania biocídnych
prípravkov a účinných látok na trh, so zákonom č. 355/2007 Z.z.. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Pri manipulácii
s tubami nie sú potrebné zvláštne ochranné prostriedky.
7.2 Skladovanie
Skladovať v pôvodných obaloch pri teplote +5 až 30 0 C, oddelene od potravín, nápojov,
liekov, krmív, zapáchajúcich chemikálií a ich obalov, na suchých, tmavých a uzamykateľných
miestach. Chráňte pred priamymi slnečnými lúčmi. Neskladujte v priamom kontakte
s tepelnými zdrojmi. Zabráňte možnosti zapálenia.
8. OBMEDZOVANIE EXPOZÍCIE / OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
8.1 Limitné hodnoty expozície
Kontrolné parametre zložiek prípravku nie sú stanovené v Nariadení vlády SR č. 355/2006
Z.z.
Limitné expozičné hodnoty na pracovisku podľa Smernice 2000/39/ES – nie sú uvedené.
Limitné hodnoty ukazovateľov biologických expozičných testov pre prípravok nie sú
stanovené vo Vyhláške MH SR č. 67/2002 Z.z.
8.2. Obmedzovanie expozície
Zabráňte používaniu a manipulácie nepovolaným osobám.
Používajte doporučené osobné ochranné prostriedky.
Po ukončení práce s prípravkom a pred jedlom, pitím a fajčením si dôkladne umyte ruky
vodou a mydlom.
Pracovný odev ukladajte na oddelené miesta.
Odev kontaminovaný prípravkom ihneď vyperte.
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8.3. Osobné ochranné prostriedky pri aplikácii prípravku
Ochrana dýchacích
ciest:
Ochrana očí:
Ochrana rúk:
Ochrana kože:

Nie je požadovaná.
Nie je požadovaná.
Nie je požadovaná.
Nie je požadovaná.

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Skupenstvo:
Farba:
Zápach (vôňa):
Viskozita
Hodnota pH (pri 0 0C)
Tenzia pár:
Reaktívne vlastnosti:
Rozdeľovací koeficient
n-octanol/voda:
pH:
Bod varu:
Bod vzplanutia:
Výbušnosť:
Tenzia pár:

Granule
Žltá
Po mlieku
Nestanovená
Údaje nie sú uvedené
Nestanovená
Nie je výbušný
Nie je stanovený
Nie je stanovené
Nie je stanovený
Vyšší než 600 C
Nie je stanovená
Nie je stanovená
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10. STÁLOSŤ A REAKTIVITA
Pri skladovaní pri izbovej teplote a bežných podmienkach použitia je stabilná. V prípade
rozkladu vysokou teplotou alebo ohňom, môžu byť uvoľňované pary a dym ohrozujúci
zdravie.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Podľa dostupných údajov nespôsobil tento produkt žiadne zdravotné ťažkosti. Napriek tomu
musia byť dodržiavané stanovené podmienky manipulácie, používania a skladovania.
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Používajte tento prípravok podľa návodu na použitie. Informujte príslušné orgány v prípade,
že sa prípravok dostane do vodných tokov, kanalizácie alebo je ním kontaminovaná pôda
alebo vegetácia.
13. POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE
13.1. Doporučený spôsob odstránenia prípravku pre právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie:
Nepoužitý prípravok a znečistený obal uložiť do označených nádob pre zber nebezpečného
odpadu a označený odpad odovzdať na odstránenie oprávnenej osobe na odstránenie odpadu
(špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto činnosť. Prázdne obaly nesmú byť
znovu užité na iné účely.
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13.2 Právne predpisy o odpadoch
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení zákonov č. 553/2001 Z.z., č. 96/2002
Z.z., č. 261/2002 Z.z., č. 393/2002 Z.z., č. 529/2009 Z.z., č. 245/2003 Z.z., č. 525/2003 Z.z.,
č. 24/2004 Z.z., č. 443/2004 Z.z., č. 587/2004 Z.z. a č. 733/2004. Ak sa tento prípravok a jeho
obal stanú odpadom, musí konečný užívateľ prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa
vyhlášok MŽP SR č. 283 a 284/2001 Z.z. v platnom znení.
Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch v platnom znení.
14. INFORMÁCIE PRE PREPRAVU
Prípravok nie je klasifikovaný – transport bez obmedzenia. Nepodlieha predpisom pre
prepravu nebezpečných vecí (ADR, RID, IMDG a IATA).
15. INFORMÁCIE O PREDPISOCH
Informácie o posúdení chemickej bezpečnosti ku dňu vydania/revízie karty
bezpečnostných údajov:
Imidacloprid - zaradený do prílohy I k Smernici Rady 91/414/EHS.
Ostatné chemické látky – zložky prípravku: nebolo vykonané posúdenie chemickej
bezpečnosti.
Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na látku/prípravok:
Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Zákon č. 163/2001 Z.z., o chemických látkach a chemických prípravkoch, zmenený zákonmi
č. 434/2004 Z.z., č. 308/2005 Z.z., č. 95/2007 Z.z. a č. 405/2008 Z.z.. v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z.z.. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 217/2003 Z.z.. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh, v znení
neskorších predpisov.
Informácie týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ktoré musia byť
na obale prípravku:
Nebezpečné látky (§ 14 ods. 4 Zákona č. 163/2001 Z.z.), ktoré musia byť uvedené v etikete:
imidacloprid
Výstražný symbol nebezpečnosti:
Prípravok nie je klasifikovaný
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16. ĎALŠIE INFORMÁCIE
16.1 Zoznam R-viet platných pre účinnú látku a použitých v bode 3
R 22
Škodlivý po požití.
R 20/22-38-40-52/53 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití
Dráždi pokožku
Možnosť karcinogénneho účinku
Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé
účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
Kontaktné miesto pre poskytovanie technických informácií:
Agrovita spol. s r.o.
Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice, ČR
Telefón: +420 241 930 644
16.2. Zoznam použitých S-viet
S2
Uchovávajte mimo dosahu detí.
S 13
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S 20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
S 46
V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo
označenie.
16.3 Doporučené obmedzenie použitia
Prípravok by nemal byť použitý pre žiadny iný účel než pre ktorý je určený (viď. bod 1.2).
Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je
zodpovednosťou užívateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenie platným zákonom a
nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a
nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku.
16.4 Ďalšie informácie
Ďalšie informácie poskytne dovozca prípravku do SR.
Záverečné upozornenie
Prečítajte návod na použitie pred kúpou alebo použitím prípravku.
Riaďte sa všetkými pokynmi pre bezpečné používanie biocídov.
Táto karta bezpečnostných údajov je aplikovateľná len pre doporučené použitie tohto
prípravku, ktorý musí byť používaný podľa návodu na použitie.
Bezpečnostný list obsahuje údaje potrebné pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany pri práci a
ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a
skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku
účinnosti prípravku pri konkrétnej aplikácii v určitých podmienkach a nemajú ustanovovať
právne platnú základňu obchodných vzťahov.

