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  Bezpečnostní list 

(Nařízení EU 453/2010)  

 
 

SOJET 
 

 
1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
1.1. Identifikátor výrobku 

Obchodní název SOJET 
 
1.2.  Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučovaná použití:  
 Příslušná určená použití: Biocid 
  

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku:   
1.3.1 Dodavatel:                   Sharda Cropchem Limited  
      (dříve známý jako Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) 
      Domnic Holm 
      29th Road, Bandra (West) Mumbai – 400050, India 
      Tel:  + 91 22 6678 2800  
      Fax:  + 91 22 6678 2828  
      e-mail: reg@shardaintl.com 

1.3.2. Odpovědná osoba :    Mr. Ashish R. Bubna 
      E-mail:regn@shardaintl.com 
     
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:  + 91 22 6678 2800 (08-16h)  

  CZ:   Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 
          Toxikologické informační středisko (TIS) 
        Klinika nemocí z povolání 
       Na Bojišti 1 
          128 08 Praha 2 
 

 
2. Identifikace nebezpečnosti 

 

2.1  Klasifikace směsi 
 
2.1.1  Klasifikace podle Směrnice 1999/45/EU and Směrnice 67/548/EHS: 
 

 N;   R50/53 
  

  
2.1.2.  Klasifikace podle Nařízení (ES) č.  1272/2008: 
  

 Aquatic aqute 1 H400  
 Aquatic Chronic 1 H410 

 
2.2.  Prvky označení 
 
2.2.1.  Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008: 
 

 N - Nebezpečný pro životní prostředí 
 

  
 

R-věty 
R50/53: Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  
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S-věty 
S2: Uchovávejte z dosahu dětí.  
S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
S20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.  
S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).  
S24/25: Zamezte styku s kůží a očima.  
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice.  
S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení). 
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 
S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.  
S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  

  
Další nebezpečnost: Obsahuje 9-Tricosene, a to může způsobit alergickou reakci.  

  
Seznam úplných H-, P-vět a  R-, S- vět uveden v oddílu 16. 

 
3. Složení/informace o složkách 
3.1  Látky  
 Nevztahuje se. 
 
3.1. Směsi 
 Nebezpečné složky, jejich koncentrace ve směsi 
 

Chemický  název   Číslo CAS Číslo EU 

Hmotnost 
v 
% 

w/w) 

Klasifikace 
CLP 

Výstražný symbol 
nebezpečnosti 

 
Kategorie 

nebezpečenství 
H věty 

Imidacloprid 138261-41-3 428-040-8 10 
GHS07 
GHS09 

Acute Tox. 4 
Aquatic Acute 1 
Aquatic chronic1 

H302 
H400 
H410 

Benzenesulfonic acid, 
alkyl derivs., calcium 
salts 

90194-26-6 932-231-6 <5 
GHS07 
GHS05  

Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 

H315 
H318 

2-methylpropan-1-ol 78-83-1 201-148-0 >1 
GHS07 
GHS02 
GHS05 

Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 
Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
STOT SE 3 

H226 
H335 
H315 
H318 
H336 

Z-9 Tricosene 27519-02-4 248-505-7 <1 GHS07 Skin Sens. 1 H317 

 
 
4. Pokyny pro první pomoc 
 

Obecné poznámky  
Při vyhledání lékařské pomoci, vždy přineste originální obal přípravku, etiketu / příbalový leták a bezpečnostní list. 
Po vdechnutí 
Přerušte expozici, vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. V případě, že postižený nedýchá, 
poskytněte mu umělé dýchání a zajistěte okamžitou lékařskou pomoc. 
Po styku s kůží:  
Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, dobře opláchněte. Při 
přetrvávajícím podráždění nebo při podezření na vznik alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Po styku s okem: 
Ihned vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím čisté tekoucí vody, nejlépe pokojové teploty-zejména prostor pod víčky. 
Vyhledejte lékařskou pomoc. 
Po požití 
Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení! Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte štítek případně obal přípravku nebo bezpečnostní list. 

 
5.  Opatření pro hašení požáru 
 
5.1  Hasicí látky:  Vhodné hasicí látky: Vodní mlha , suchý hasicí prášek, pěna odolná vůči alkoholu, oxid uhličitý 
  

5.2  Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
 Nebezpečné produkty spalování: Při požáru se mohou uvolňovat toxické oxidy uhlíku, dusíku a 

vodíkové výpary 
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5.3  Pokyny pro hasiče Používejte dýchací přístroj a speciální pevný ochranný oděv. Zabraňte,  aby odtok z hašení unikl do 
kanalizace nebo do vodních toků. Uzavřené nádoby vystavené ohni ochlazujte proudem vody. 

 
6. Opatření v případě náhodného úniku 
 
6.1  Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy 

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
 V nouzové situaci je třeba používat ochranu dýchacích cest. Používejte ochranné brýle, 

ochranu rukou a ochranu celého těla..  
 
Ochranné prostředky Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Používejte rukavice z nitrilu (EN 374), 

ochranné brýle / obličejový štít plný (ES EN 166 "3"), respirátor ES EN 141 a 143 
(poloviční) nebo EN 166 (plný) - s A2P3 napnout a boty (ES EN 20 345 nebo ES EN 13 
832). 

 
Nouzové postupy V případě nouze vykliďte prostor.   
 

 Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
  V závislosti na riziku, noste přiléhavou, dlouhou zástěru a boty, nebo vhodné ochranné 

oblečení. Oblečení by mělo chránit proti prachu. Ochrana dýchacích cest musí být použita. 
Noste brýle s boční ochranou. Vždy používejte ochranné rukavice.6.2  Environmental 
precautions Avoid contamination by dust or and contain rinse water. Avoid release into 
the environment. Inform responsible authorities in case of escape. 

 
6.3  Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

Pro čištění Uniknutý materiál okamžitě důkladně sesbírejte. Sesbíraný material uložte do zřetelně 
označené nádoby se systematickým popisem jeho obsahu a se symbolem nebezpešnosti a H- 
a P. větami. Svěřte příslušným orgánům k zneškodnění. Bezprostředně po odstranění úniků 
oblast důkladně omyjte. 

 
Další informace Textilní nebo kožené rukavice jsou naprosto nevhodné. 

 
 

6.4  Odkaz na jiné oddíly Pro likvidaci úniku postupujte podle pokynů v části13. 
  Pro ochranné opatření postupujte podle pokynů v části 8 
 
 
 

 
7. Zacházení a skladování 
7.1       Opatření pro bezpečné zacházení 

Opatření k ochraně životního prostředí Zamezte úniku přípravku do životního prostředí a do kanalizace. Zabraňte 
znečištění povrchových vod a příkopů tímto přípravkem nebo jeho obalem 

 
Pokyny týkající se obecné hygieny při práci Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Na pracovišti je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po 

použití si umyjte ruce. Před vstupem do jídelny odložte pracovní oděv a odložte 
ochranné prostředky. Po použití vyperte všechny ochranné pracovní oděvy. 

 

7.2  Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Technická opatření a podmínky skladování Přípravek skladujte v původním obalu, dobře uzavřené a na bezpečném místě. 

Uchovávejte v suchých a mrazuvzdorných prostorech vhodných pro pesticidy. 
Doporučené skladování při pokojové teplotě na dobře větraném místě. Chraňte 
před účinky světla. 

Další informace o podmínkách skladování Nádobu důkladně vypláchněte, zbytky oplachové vody    vlejte do postřikovače a 
bezpečně  odstraňte 

 
7.3  Specifické konečné / specifická  
 konečná použití Biocid 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Version: 0/CZ           Data of issue: 
01.07.2014 

SOJET                    
 

4 / 6. page

 
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky 
8.1  Kontrolní parametry 
 Žádné expoziční limity nejsou k dispozici. 
 
8.2  Omezování expozice   
 Obecná hygienická opatření: Vyhněte se kontaktu s očima, pokožkou, oděvem. 
 Vyvarujte se vdechování prachu. 
 Pracovní oděv ukládejte odděleně od zbytku odevů. Při manipulaci nejezte, nepijte a nekuřte. 

 
Ochranná opatření: 
Ochrana očí a obličeje EC  EN 166 "3" proti chemikáliím  

Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. 
Ochrana dýchacích orgánů V případě potřeby částicové filtry P2 nebo P3, kód barvy bílá. S přípravkem 

manipulujte dobře větrané místnosti nebo při větrání. Pokud je to nutné použijte 
dýchací masku. 

Ochrana rukou         Používejte nitrilové rukavice (EN 374). Textilní a kožené rukavice jsou 
zcela nevhodné. Používejte ochranné rukavice. Bezprostředně po manipulaci s 
přípravkem si umyjte ruce. 

 Ochrana kůže          Používejte vhodný ochranný oděv. 
 
 
 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Parametr     Testovací metoda: Poznámky: 
1.  Vzhled:   Bílé granule   
2. Vůně:    Charakteristická   
3.  Prahová hodnota zápachu:   Údaje nejsou k dispozici   
4.  pH:  6.2 1 % vodní roztok  
5.  Bod tání / bod tuhnutí:   Údaje nejsou k dispozici    
6.  Počáteční bod varu / rozmezí bodu varu:  Údaje nejsou k dispozici   
7. Bod vzplanutí: Údaje nejsou k dispozici    
8.  Rychlost odpařování:  Údaje nejsou k dispozici   
9. Hořlavost:  Údaje nejsou k dispozici   
10. Horní/dolní mezní hodnoty  
hořlavosti nebo výbušnosti:  

Údaje nejsou k dispozici 
  

11. Tlak páry:  Údaje nejsou k dispozici    
12. Relativní hustota: 0.73g/ml  

 
  

13. Rozpustnost:   Údaje nejsou k dispozici   
14. Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:  Údaje nejsou k dispozici   
15. Teplota samovznícení:  Údaje nejsou k dispozici   
16. Teplota rozkladu:  Údaje nejsou k dispozici   
17. Viskozita:  Údaje nejsou k dispozici    
18. Výbušné vlastnosti:  Není výbušný   
19. Oxidační vlastnosti:  

 

Neoxiduje 
 

  

9.2. Další informace:: 
Další informace nejsou k dispozici. 

 
 
10. Stálost a reaktivita 
 
10.1  Reaktivita Není známo.   
10.2  Chemická stabilita  Stabilní za normálních skladovacích podmínek.  
10.3        Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné reakce při skladování a manipulaci podle předepsaných 

pokynů 
10.4  Podmínky, kterých je třeba se  
 vyvarovat Vyhněte se vysokým teplotám. 
10.5  Neslučitelné materiály Není známo. 

10.6      Nebezpečné produkty rozkladu  Není známo. 
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11. Toxikologické informace 
11.1.  Informace o toxikologických účincích:  
 
               Toxicita: Nizká toxicita 
  
11.2 Příslušné toxikologické vlastnosti přípravku:  
 LD50 (orálně, krysa):  5000 mg/kg 
 LD50 (dermálně, krysa):  > 2000 mg/kg   
 Kožní dráždivost, králík:  Nedráždivý pro kůži. 
 Oční dráždivost, králík:  Nedráždivý pro oči (králík)  
 Senzibilizace kůže, morče:  Není kožní senzibilizátor. 
 

Opakovaná/chronická  
Karcinogenita:  Není klasifikováno (na základě vlastností složek) 
Mutagenita:  Není klasifikováno (na základě vlastností složek) 
Toxicita pro reprodukci:  Není klasifikováno (na základě vlastností složek) 
 

11.3 Informace o pravděpodobných cestách expozice: 
Požití, inhalace, kůže a oční kontakt. 

 

11.4 Další údaje: 
 Údaje nejsou k dispozici 
 
12. Ekologické informace 
12.1. Toxicita (imidacloprid): 

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.. 
 

Akutní toxicita ryby:  96 h LC50   211 mg/l 
Akutní toxicita Daphnia magna: 48 h EC50  85 mg/l  
Akutní toxicita na růst řas:  EbC50  >95 mg/l;  
 ErC50  39 mg/l 
 

12.2.  Perzistence a rozložitelnost: 
Údaje nejsou k dispozici.   
 

12.3.  Bioakumulační potenciál: 
Údaje nejsou k dispozici. 
 

12.4.  Mobilita v půdě: 
Údaje nejsou k dispozici.   
 

12.5.  Výsledky posouzení PBT a vPvB: 
Nevztahuje se. 
 

12.6.  Jiné nepříznivé účinky: 
Údaje nejsou k dispozici.   

 
 
13. Pokyny pro odstraňování 
 
13.1  Metody nakládání s odpady 

Odstraňování výrobku / obalů Nádobu důkladně vypláchněte, oplachové vody vlijte do nádrže postřikovače a 
zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Prázdné obaly nesmí být znovu použity. 
Prázdnou nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad 

Likvidace odpadních vod  Nevylévejte do kanalizace. Oplachové vody nesmí zasáhnout zdroje podzemních 
vod ani recipient povrchových vod. Znešodnite je jako nebezpečný odpad. 

 
 
14. Informace pro přepravu 
14.1. Číslo OSN:  
 3077 
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku: 
 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVORNÍ PROSTŘEDÍ, PEVNÁ, N.O.S. (Imidacloprid směs)  
14.3.  Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu: 
 9 
14.4. Obalová skupina: 
 III 
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14.5.  Nebezpečnost pro životní prostředí: 
 Látka znečišťující moře 
 
15. Informace o předpisech 
 
15.1  Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi  
 Tento bezpečnostní list je připraven v souladu s nařízením (EU) č.. 453/2010. 
  
Předpisy EU:  
  
 1. Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES ao 
zrušení nařízení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 

 2.. Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010 o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a 
Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 

 3.. Nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES ao změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem 
pro EHP). 

 4. Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování nebezpečných látek. 

 5. Směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. 

 6. Směrnice Komise 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku přílohy II, III a 
V směrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů, právních a správních předpisů 
členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Text s významem pro EHP). 

  
  
 Posouzení chemické bezpečnosti: Pro příslušnou pomoc viz oddíl 7 a 8 
 
16. Další informace 

Návod na použití – viz etiketa přípravku.  
Plný text klasifikace- H, P a R- vět, stanovený v oddílech 2 a 3 je uveden níže pro snadnější orientaci: 

  
 R50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 
  

H302 - Zdraví škodlivý při požití. 
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy 
H315 - Dráždí kůži. 
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.  
H226 -Hořlavá kapalina a páry.. 
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.  
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P věty:   
    
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P391  Uniklý produkt seberte. 
P501  Odstraňte obsah /obal  předaním oprávněné osobě.    
 
Ostatní údaje 
Datum vydání:  01.07.2014  

Verze: 0/CZ 

Nahrazuje:   

Indikacee zmen:   

 
 Informace uvedené v tomto bezpečnostním listě jsou správné podle našich nejlepších znalostí, informací a přesvědčení v době jejího 
 vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako pomůcka pro bezpečnou manipulaci, používání, zpracování, skladování, přepravu, 
 likvidaci a nemůžou být považovány za záruku v právním smyslu. Informace se týkají pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a 
 neplatí pokud se tento materiál používá v kombinaci s jakýmikoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud tak není 
 uvedeno v textu. 
 


