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KAPITOLA 1: Identifikace látky resp. sm ěsi a podniku 
 
1.1 Identifikátor výrobku 

 Obchodní jméno:   Garmetrin mravenci  
  
1.2 Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
 Použití: biocid  
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
1.3.1 Adresa výrobce / dodavatele: 

Lovela Terezín s.r.o. Budínek 86 , 263 01 Svaté Pole, Dobříš,; provozovna 28. října 
62, 411 55 Terezín; tel. 416 782 224, e-mail: obchod@lovela.cz  

1.3.2 Osoba odpovědná za bezpečnostní list: 
 Pavel Hasman; tel: 416 782 224, e-mail: obchod@lovela.cz  
1.4 Telefonní čísla pro naléhavé situace 

Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 
Praha 2, Telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402 

 

KAPITOLA 2: Identifikace nebezpečnosti 
 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
 Klasifikace a označení dle směrnice 1272/2008/ES: 
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 
 Klasifikace a označení dle směrnice 1999/45/ES: 
 Nebezpečná pro životní prostředí, R50/53 
2.2 Prvky označení 
 Označovací povinnost dle nařízení (ES) č. 1272/2008: ano. 
 Výjimky povoleny: ne. 
 Signální slovo: VAROVÁNÍ 

 Výstražný symbol nebezpečnosti:  
Standardní věta o nebezpečnosti: 
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  

 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 



Bezpečnostní list dle nařízení č. 453/2010/ES     
Datum vydání: 29.09.2014 

P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
                     STŘEDISKO/lékaře. 
 
Zvláštní označení: 
EUH208: Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. 
Výše uvedené označení platí pro konečné spotřebitele. 
 
2.3 Další nebezpečnost 
Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. 
 

KAPITOLA 3: Složení/informace o složkách 
3.1 Látky 
 Nebezpečné složky: 
3.2 Směsi 
 Chemická charakteristika: 
 Vodnatá směs s biocidní účinnou látkou 
 Nebezpečné složky: 
Č. CAS             Č. ES Označení     Rozsah m%      Symbol R-/H-věty 
52645-53-1       258-067-9 permethrin (ISO);        0,12           Xn, N     R 20/22-43-50/53 
       m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)- GHS07 GHS09  H332 H302 H317 
       2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate              H410 
 
7696-12-0 231-711-6 tetramethrin         0,06                        Xn, N      R 20/22-50/53; 
                     GHS07 GHS09 H317,H411H410 
 

Znění R-/H-vět: viz Kapitola 16. 
 

KAPITOLA 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci 
4.1.1 Při vdechnutí: 

Při vdechnutí zplodin nebo produktů rozložení v případě nehody jděte na čerstvý  
vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. 

4.1.2 Při styku s kůží: 
 Okamžitě omyjte velkým proudem vody. Při potížích vyhledejte lékaře. 
4.1.3 Při zasažení očí: 
 Okamžitě vypláchněte velkým proudem vody, i pod očními víčky. Konzultujte lékaře. 
4.1.4  Při požití:  

Vypláchněte ústa a poté vypijte dostatek vody. Nevyvolávejte zvracení. Konzultujte  
lékaře. Ošetřujícímu lékaři ukažte tento bezpečnostní list. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
 Nejsou žádné známy. 
4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Symptomatická léčba. 
 

KAPITOLA 5: Opat ření pro hašení požáru 
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5.1 Hasiva 
5.1.1 Vhodná hasiva: 
 Použijte suchá hasiva, CO2, stříkající vodu nebo „alkoholovou“ pěnu 
5.1.2 Hasiva nevhodná z bezpečnostních důvodů: 
 Plný proud vody 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
 Při požáru se mohou uvolňovat: oxidy uhlíku, chlorovodík 
5.3 Pokyny pro hasiče 
5.3.1 Zvláštní ochranné pomůcky: 
 Použijte samostatný dýchací přístroj, těsný chemický ochranný oblek. 
5.3.2 Dodatečné pokyny: 

Zbytky požáru a kontaminovaná hasicí voda musejí být zlikvidovány v souladu  
s místními úředními nařízeními. 
 

KAPITOLA 6: Opat ření v případě náhodného úniku 
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
 Viz Kapitola 8.2.2 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

Neznečišťujte vodní toky. Nenechejte uniknout do kanalizace. Nelze-li zabránit úniku  
většího množství materiálu, je nutné informovat místní úřady. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Vylitý materiál je nutné zamést nebo vysát a ve vhodných nádobách dopravit  
k likvidaci. 

6.4 Odkaz na jiné kapitoly 
 Žádné. 
 

KAPITOLA 7: Zacházení a skladování 
7.1 Ochranná opatření pro bezpečné zacházení 
7.1.1 Pokyny pro bezpečné zacházení: 
 Vyvarujte se styku s očima a kůží. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, nekýchejte. 

Před přestávkami a na konci pracovní doby si umyjte ruce. Znečištěné, kontaminované  
oblečení okamžitě svlékněte. 

7.1.2 Pokyny pro ochranu před vznikem požáru a před výbuchem: 
 Běžná opatření preventivní protipožární ochrany. 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a  

směsí 
7.2.1 Požadavky na sklady a nádoby: 
 Nádoby uchovávejte pevně uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. 

Zamezte úniku do podloží. 
7.2.2 Pokyny pro skladování s jinými látkami: 
 Skladujte odděleně od oxidačních prostředků. 
7.2.3 Další údaje o skladovacích podmínkách: 
 Teploty nad 0°C. 
7.3 Specifická konečná použití 
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 Neuvedeno. 
 

KAPITOLA 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
8.1 Kontrolní parametry 
 Označení látky sledovaná hodnota 
8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Vhodná technická řídicí zařízení 
  Dbejte na dobré větrání a odsávání u zpracovávajících strojů. 
8.2.2 Individuální bezpečnostní opatření 
8.2.2a Ochrana dýchacích cest: při stanoveném způsobu manipulace není nutná 
8.2.2b Ochrana rukou: ochranné rukavice dle EN 374 (butylkaučuk 0,5 mm doba průniku 8 

hod.). 
 Výběr vhodných rukavic není závislý pouze na materiálu, ale také na dalších 

jakostních znacích a u jednotlivých výrobců se liší. 
 Dbejte pokynů dodavatele rukavic ohledně propustnosti a doby průniku. Zohledněte 

také specifické, místní podmínky, za nichž je výrobek použit, například riziko 
pořezání, odření a délka kontaktu. 

8.2.2c Ochrana očí: ochranné brýle 
8.2.2d Ochrana kůže: ne. 
8.2.2e Ostatní: Dbejte omezení délky nošení. 
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí: 
 Neuvedeno 
 

KAPITOLA 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
9.1.1 Skupenství: kapalné  Barva: bělavá  Zápach: bez zápachu 
         Mez zápachu: neuvedeno 
9.1.2 Hodnota pH, nezředěno:  7 – 7,4 hodnota pH, 1% ve vodě: neuvedeno 
9.1.3 Bod varu / rozsah varu (°C):  100, bod tání / rozsah tání (°C): 0 
9.1.4 Bod vzplanutí (°C):   nestanovuje se, v uzavřené nádobě 
9.1.5 Hořlavost (ES A10 / A13):  ne. 
9.1.6 Teplota vznícení (°C):  nestanovuje se 
9.1.7 Samovolné vznícení (ES A16): nestanovuje se 
9.1.8 Oxidační vlastnosti:   ne. 
9.1.9 Nebezpečí výbuchu:   ne. 
9.1.10 Meze výbušnosti (vol. %) spodní: neuvedeno, horní: neuvedeno 
9.1.11 Tlak páry: / hustota páry (vzduch = 1): neuvedeno / neuvedeno 
9.1.12 Hustota (g/ml):   1 
9.1.13 Rozpustnost (ve vodě):  mísitelná 
9.1.14 Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: neuvedeno 
9.1.15 Viskozita:    neuvedeno 
9.1.16 Obsah rozpouštědel (hmotn. %): odpadá. 
9.1.17 Tepelná depozice (°C):  neuvedeno 
9.1.18 Hodnota odpaření:   neuvedeno 
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9.2 Další informace   neuvedeno  
 

KAPITOLA 10: Stálost a reaktivita 
10.1 Reaktivita 
 Žádná. 
10.2 Chemická stálost 
 Chemicky stálá za běžných podmínek. 
10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
 Při stanoveném způsobu použití nejsou žádné nebezpečné reakce známy. 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 
 Žádné podmínky, které by bylo třeba obzvláště zmínit. 
10.5 Materiály, kterých je t řeba se vyvarovat 
 Reakce se silnými oxidačními prostředky. 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
 Při stanoveném způsobu skladování a použití nedochází k rozkladu. 
 Za účelem vyvarování se tepelného rozkladu nepřehřívejte. 
 

KAPITOLA 11: Toxikologické informace  
11.1 Informace o toxikologických účincích 
11.1.1 Látky: 
nestanovuje se 
11.1.2 Směsi: 
Akutní toxicita: 
Vdechnutí:     neuvedeno 
Požití:       neuvedeno 
Styk s kůží:     neuvedeno 
Dráždivě / leptavé účinky (na kůži/v očích): slabé dráždivé účinky – není povinnost označení 
Sensibilizace:     Může vyvolat alergické kožní reakce. 
Karcinogenita:    neuvedeno 
Mutagenita:     neuvedeno 
Toxicita při reprodukci:   neuvedeno 
Narkotické účinky:    žádné 
11.1.3 Zkušenosti z praxe 
11.1.12 neuvedeno 
11.1.13 Zkušenosti z praxe 
Pozorování relevantní pro klasifikaci: žádné 
Ostatní pozorování: Žádné. 
Klasifikace přípravku byla provedena podle metody výpočtu. 
 

KAPITOLA 12: Ekologické informace 
12.1 Toxicita 
 Velmi jedovatá pro vodní organizmy, může mít dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodních tocích. 
 Permethrin LC50/96hod./pstruh = 2,5 µ/ l 
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12.2 Persistence a rozložitelnost 
 Pro výrobek samotný nejsou k dispozici žádné údaje. 
12.3 Bioakumulační potenciál 
 neuvedeno 
12.4 Mobilita v p ůdě 
 neuvedeno 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
 Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. 
12.6 Jiné nepříznivé účinky  
12.6.1 Hodnota CSB, mg/g:   neuvedeno 
12.6.2 Hodnota BSB5, mg/g:  neuvedeno 
12.6.3 Upozornění AOX:   Výrobek obsahuje organické halogeny. 
12.6.4 Ekologicky významné složky: Permethrin 
12.6.5 Jiné nepříznivé účinky:  Neudává se. 
 

KAPITOLA 13: Pokyny pro odstra ňování 
13.1 Metody nakládání s odpady 
13.1.1 Doporučení: D10  Kód druhu odpadu: 03 02 02* 
 Kód druhu odpadu by měl být stanoven po domluvě se spotřebitelem, výrobcem a 

likvidační firmou. Je nutné dodržovat místní úřední předpisy. 
13.2 Pro nevyčištěné obaly 
13.2.1 Doporučení:   Vypláchnout vhodnými čisticími prostředky. 

Jinak jako zbytky výrobku. Vyčištěné obalové materiály  
recyklovat. 

13.2.2 Bezpečná manipulace: Jako pro zbytky výrobku. Dodržujte bezpečnostní  
                                             opatření běžná pro manipulaci s chemikáliemi. 
 

KAPITOLA 14: Informace pro p řepravu 
 ADR     IMDG              IATA 
14.1 UN číslo 
 3082     3082     3082 
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 
UN 3082 Látka ohrožující životní   UN 3082 Látka ohrožující  Enviromentally  
prostředí, kapalná, j.n. (obsahuje  životní prostředí, kapalná. hazardous substance 
permethrin)     j.n. (obsahuje permethrin) liquid, n.o.s.  

LÁTKA ZNEČIŠŤUJÍCÍ  (contains: 
Permethrine) 

 
14.3 Třídy nebezpečnosti pro přepravu 
 9     9    9 
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14.4 Obalová skupina 
 III     III    III 
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 
      ano. 
14.6 Zvláštní preventivní opatření pro uživatele 
Kategorie přepravy: 3    F-A, S-F   Pokyn pro obal 
Klasifikační kód: M6                  (osobní letadlo): 964 
Číslo nebezpečnosti: 90       Pokyn pro obal 
LQ: 5 L                (nákladní letadlo): 964 
 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
      Neuvedeno 
 

KAPITOLA 15: Informace o p ředpisech 
Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH),  o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury 
pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů  

Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů. 

 

KAPITOLA 16: Další informace 
R- / H-věty z Kapitoly 3 
R 20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a požití. 
R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. 
R 50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí. 
H302: Zdraví škodlivý při požití. 
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H332: Zdraví škodlivý při vdechování. 
H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H411: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
Tento bezpečnostní list byl vystaven dle nařízení EU č. 453/2010. 



Bezpečnostní list dle nařízení č. 453/2010/ES     
Datum vydání: 29.09.2014 

Údaje se zakládají na stavu znalostí a zkušeností v okamžiku vystavení, neznamená to, že 
vlastnosti potvrzují. Nesmějí být změněny, ani přeneseny na jiné výrobky. Kopírování 
v nezměněném stavu je povolené. 


