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Datum vyhotovení:     24.1.2013 

 

 

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1.  Identifikátor výrobku 

          Chemický název látky/obchodní název směsi:  FAST  M 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Určená použití: Insekticid, přípravek na ochranu rostlin, pro přímé použití. 

Nedoporučená použití: Jiná, než jsou uvedena v etiketě přípravku. 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

Jméno nebo obchodní jméno dodavatele: PROST a. s., 

Adresa:  675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ : 00558168,  

Tel./fax: 568620158 (v pracovní době),   

 E-mail : jan.batrla@prost.as  

1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace: 

Toxikologické informační centrum, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1 

128 21 Praha 2 

Nouzové telefonní číslo – nepřetržitě (24 hodin) 224 919 293 nebo 224 915 402 

 

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 

    2.1. Klasifikace látky nebo směsi:  

          2.1.1 Klasifikace látky/směsi podle nař. (ES) č. 1272/2008:  

          2.1.2. Klasifikace látky/směsi podle směrnice 67/548/EHS: 

              Nebezpečný pro životní prostředí 

              R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé        

                             nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

      2.2. Prvky označení 

             Směs obsahuje: Deltamethrin 0,015 %  
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    Výstražné symboly: 

 

 

 

 

R-věty : 

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 
ve vodním prostředí 

S- věty : 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S 24 Zamezte styku s kůží 

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 

SP1  Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem 

Doplňující označení: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro 
člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

 

2.3. Další nebezpečnost 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: 

Mravenčení, brnění v obličeji nebo na rukou, pálení očí. 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/ přípravku: 

Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 

Možné nesprávné použití přípravku: Jiné použití než je uvedeno v etiketě. 

Další údaje:  

Nejsou. 

 

Oddíl 3: Informace o složkách 

3.1. Látka – výrobek je směsí     

3.2 Směs - výrobek je směs vody a složek      
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Identifikátor složek 

 

Obsah 

(v %) 

 

 

Číslo 
CAS 

 

 

Číslo EINES 

Klasifikace podle 
směrnice 67/548/ 

      /EHS 

Deltamethrin 0,012 52918-63-5 

 

258-256-6 T   R23/25 

N  R50/53 

Calcium bis  
(tetrapropylenebenzenesulfonate) 

0,024 11117-11-6 234-360-7 C (R 34) 

Xn (R 21) 

      R 52/53 

2-methylpropan-2-ol 0,760 78-83-1 201-148-0 Xi (R 37/38, R41) 

    R 10, R 67 

      Význam symbolů, zkratek  a R-vět je vysvětlen v oddílu 16 

 

Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc 

4.1 Všeobecné pokyny: 

Projeví-li se zdravotní potíže (například mravenčení, brnění v obličeji nebo na rukou) 
nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto 
bezpečnostního listu nebo etikety přípravku. 

4.2 První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: 

Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při potížích vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

4.3 První pomoc při zasažení kůže: 

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou 
vodou, pokožku dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky zajistěte odborné 
lékařské ošetření. 

4.4 První pomoc při zasažení očí: 

Vyplachujte po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. 

4.5 První pomoc při náhodném požití: 

Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. 
Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list 
nebo etiketu popř. obal přípravku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o 
přípravku se kterým postižený pracoval (jedná se o syntetický pyrethroid)  a o 
poskytnuté první pomoci. 
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V případě potřeby může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: 
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2, telefon nepřetržitě:  
224  919 293 nebo 224 915 402. 

 

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru 

       5.1. Hasiva 

5.1.1. Vhodná hasiva: 

     Vodou pouze ve formě rosení, CO2, pěnové a práškové hasicí přístroje 

5.1.2. Nevhodná hasiva: 

  Nehaste vodním proudem z požární hadice. 

5.2 Zvláštní nebezpečí: 

 V případě požáru dochází k uvolňování toxických a dráždivých plynů. 

5.3 Pokyny pro hasiče: 

 Ochranný oděv a dýchací aparát. 

5.4 Další údaje: 

Zamezte odtékání hasební vody do kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. 
Nevdechujte kouř vzniklý při požáru. 

 

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku 

      

6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postup: 

Před zásahem si oblékněte ochranný pracovní oděv, gumovou obuv a rukavice. 

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí: 

Zabraňte proniknutí přípravku do vodních zdrojů a do kanalizace. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čistění : 

Vylitý přípravek nechejte vsáknout do vhodného sorbent nebo písku, dřevěných 
pilin (malé množství setřete hadrem), materiál zlikvidujte ve schválené spalovně, 
hadr vyperte. Opláchněte zasažené místo vodou a čisticím prostředkem. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly:  

Není. 

 

Oddíl 7: Zacházení a skladování  

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
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Ošetřenými rostlinami manipulujte až po jejich oschnutí. Po skončení práce, až do 
odložení pracovního oděvu a ostatních OOPP a důkladného umytí rukou a obličeje 
nejezte a nekuřte. Pracovní oděv po použití vyperte, ostatní OOPP pokud jsou 
omyvatelné důkladně omyjte,  neomyvatelné očistěte. 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a 
směsí: 

Přípravek skladujte v originálních obalech v suchých, tmavých a uzamykatelných 
skladech vybavených záchytnými jímkami. Uskladnění i transport provádějte 
odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Skladovací 
teplota: + 3 až + 30 o C. 

     7.3  Specifické konečné / specifická konečná použití 

             Při používání přípravku postupujte podle pokynů na etiketě přípravku. 

 

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní technické prostředky 

       8.1.    Kontrolní parametry 

       8.1.1. Mezní limity na pracovišti/biologické mezní limity platné v České republice 

                 Expoziční limity nejsou Nař. vlády č. 361/2007 Sb. stanoveny 

 

       8.1.2. DNEL a PNEC hodnoty 

                 Nejsou k dispozici 

 

       8.2     Omezování expozice 

       8.2.1. Technická opatření 

                 Omezování expozice pracovníků 

• Zabraňte v přístupu nepovolaným osobám 

• Používejte doporučené osobní ochranné prostředky 

• Po ukončení práce a před jídlem, pitím a kouřením se důkladně umyjte vodou  

a mýdlem 

• Pracovní oděv uchovávejte na odděleném místě 

• Kontaminovaný oděv okamžitě vyperte 

 

 8.2.2. Individuální ochranná opatření  

 

                Ochrana dýchacích orgánů: není nutná 
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                Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice 

                Ochrana očí a obličeje: není nutná (při aplikaci ve výškách použijte ochranné   

                                                       brýle) 

                 Ochrana těla: celkový pracovní oděv z textilního materiálu (při aplikaci  

                  ve výškách), nepromokavý plášť s kapucí nebo turistickou  pláštěnku 

                  Dodatečná ochrana hlavy: není nutná 

                  Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky  

 

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí:           

                Všechna opatření uvedená v etiketě přípravku a v bodech 5., 6., a 7. tohoto   

          bezpečnostního listu. 

 

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

   9.1.   Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech          

            skupenství při 20oC: kapalné 

            barva: mírně mléčně bělavá 

            zápach (vůně: slabá 

            hodnota pH (při 0o C): není stanovena, 4-6 ( při 5% koncentraci ve vodě) 

            hořlavost: nehořlavý 

            samozápalnost: nesamozápalný 

             meze výbušnost: nevýbušný 

            oxidační vlastnost: nejsou k dispozici 

            tenze par při 20oC: není stanovena 

            relativní hustota při 20oC: 0,98-1,02 g/cm3  

            rozpustnost ve vodě při 20oC: ve vodě mísitelný – emulze v jakékoliv 
koncentraci 

            rozpustnost v tucích (včetně specifikace oleje použitého jako rozpouštědlo ): není 

                                                                                                                            k dispozici 

            rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: není k dispozici 

            hustota par: není k dispozici 

            teplota (rozmezí teplot) varu: není k dispozici 

            teplota (rozmezí teplot) tání: není k dispozici 
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            teplota vznícení: nepřipadá v úvahu 

 

Oddíl 10: Stálost a reaktivita 

 

10.1.   Reaktivita 

          Směs není reaktivitou nebezpečná 

10.2.  Chemická stabilita 

          Směs je dlouhodobě chemicky stabilní pokud je zabráněno přístupu světla  

           teploty nižší než + 3 ⁰C a vyšší než + 30 ⁰C. 

10.3.  Možnost nebezpečných reakcí 

           Směs nepodléhá nebezpečným chemickým reakcím 

10.4.   Podmínky, kterým je třeba zabránit 

           Jsou uvedeny v bodě 10.2., především extrémně vysoké teploty. 

10.5.   Neslučitelné materiály 

           Voda, kyseliny, louhy. 

10.6.   Nebezpečné produkty rozpadu 

           Nejsou známy, za běžných podmínek k rozpadu nedochází. 

         

      Oddíl 11:   Toxikologické informace 

 

               11.1. Informace o toxikologických účincích 

           Toxikologické účinky směsi nebyly zjišťovány zkouškami. Hodnocení     

           nebezpečnosti a klasifikace zdravotních účinků byly provedeny výpočtem 

           Směs: 
                        Akutní toxicita pro savce: 

 
                 LD 50 orálně, potkan (mg/kg ž.hm.):                                           více než 5000 
                 LD 50 dermálně, potkan nebo králík (mg/kg ž.hm.):                   více než 5000 
                 LC 50 inhalačně, potkan, pro aerosoly, částice  (mg/kg ž.hm.):  není známa 
                 LC 50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/kg ž.hm.):          není známa 

 

         Složky směsi: Deltamethrin 

         LD 50 orálně, potkan (mg/kg ž.hm.):                              87 
                LD 50 dermálně, potkan nebo králík (mg/kg ž.hm.):   > 2000 
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            LC 50 inhalačně, potkan, pro aerosoly, částice (mg/kg ž.hm.),exp. 6 h:0.6   mg /1 
l  
            LC 50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg/kg ž.hm.):                   není známa 

 
                  Kožní a oční dráždivost 
                  Provedení zkoušek na zvířatech: byly provedeny 
                  Další údaje: dráždivost očí (králík): mírně dráždivý 
                                       dráždivost pokožky (králík): mírně dráždivý 
                  Subchronická – chronická toxicita: 
                  Karcinogenita: neprokázána 
                  Mutagenita: neprokázána 
                  Toxicita pro reprodukci: neprokázána 
 
                  Zkušenosti u člověka: 
                  - na pokožce obličeje nebo rukou se dočasně může vyskytnout mravenčení nebo  
                  brnění. 
 

   Oddíl 12: Ekologické informace 

12.1. Toxicita 

                      R-věty : 

                      R 50/53 -  Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé    

                           nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

         Ekotoxicita přípravku je odvozena od vlastností deltamethrinu 

         Složky směsi: Deltamethrin 

         Ryby LC₅₀ 96 h (mg/l)                             0,00091 (pstruh) 

         Dafnie EC₅₀  48 h (mg/l)                            0,00056 (Daphnia magna) 

         Řasy IC₅₀ 72 h (mg/l)                               > 9,1 

 
             12.2. Perzistence a rozložitelnost:  
                      DT50 ve většině půd mezi 4 až 9 dny, BCF 1.400 
 
                      Toxicita pro ostatní prostředí: LD50  kachna: > 4640 mg/kg,    
                                                                       křepelka:>2250 mg/kg 
             12.3. Bioakumulační potenciál: 
                      Není znám. 
 
             12.4. Mobilita v půdě: 
                      Není známa. 
 
            12.5. Výsledky PBT a vPvB: 
                     Nejsou k dispozici. 
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            12.6. Jiné nepříznivé účinky: 
                     Zamezte proniknutí do vodních toků. 

 

     Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování 

         Katalogové číslo odpadu látky/směsi  02 01 08* Agrochemické odpady  

         obsahující nebezpečné látky. 

         Katalogové číslo obalu znečistěné látkou/směsí  15 01 10 Obaly obsahující  

         zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné 

 

13.1. Metody nakládání s odpady 

 
                     Prázdný obal (i případné zbytky přípravku) likvidujte uložením do 
vyhrazených kontejnerů jako nebezpečný odpad. 

 
                      Předpisy upravující hlavní podmínky zacházení s odpady: 

         Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

         Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů v platném znění 

         Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

 

Oddíl 14: Informace pro přepravu 

        Směs není pro přepravu nebezpečná. 

 

Oddíl 15: Informace o předpisech 

      15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické  

               právní předpisy týkající se látky/směsi         

              Evropská nařízení 

                    Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP); systém klasifikace, balení a označení směsi 

                    Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH); bezpečnostní list 
 

 
                     České právní předpisy 
                     Zákon č. 350/2011 Sb. chemický zákon, systém balení a označení směsi 
                     Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků na 
                     trh, povolování, označování 
 



  
Bezpečnostní list FAST M 

 ( podle přílohy I k Nařízení (ES) č. 453/2010)   

 
 

Strana 10 (celkem 10) 

            15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 
                      Bezpečnostní list vychází z dosavadních posouzení směsi/látky. 
             
    Oddíl 16:   Další informace 
 
                       Význam zkratek, symbolů a a plné znění R-vět 
 
                       Symboly: 
                       T – Toxické, N – Nebezpečné pro životní prostředí, C – Žíravé,  
                        Xn – Zdraví škodlivé, Xi – Dráždivé 
 
                        R-věty: 
                        R10 – Hořlavý,  R21 – Zdraví škodlivý při styku s kůží, R34 – Způsobuje  
                        poleptání, R41 – Nebezpečí vážného poškození očí, R67 – Vdechování par  
                        může způsobit ospalost a závratě, R23/25 – Toxický při styku s kůží a při 
                        požití, R37/38 – Dráždí dýchací orgány a kůži, R50/53 – Vysoce toxický pro 
                        vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
                        prostředí, R52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
                        nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
 
                       Podklady pro zpracování bezpečnostního listu 
                         
                       Předchozí verze bezpečnostního listu, REACH. 


