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Oddíl 1.  Identifikace látky/sm ěsi a spole čnosti/podniku  
 

1.1 Identifikátor výrobku  

Název: Sluxx Další 

názvy : - 
registrační čísla REACH: 
základní složky: fosforečnan železitý ostatní 
komponenty: viz dále Oddíl 3 

 
1.2 Příslušná ur čená použití sm ěsi  : moluskocid 

 

 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe čnostního listu: 

 
Jméno a obchodní jméno: F&N Agro ČR s.r.o. 
Místo podnikání nebo sídlo:  Na Maninách 7, 170 00, Praha 7 
Telefon: tel.: (+420) 220 875 803* 
E-mail: ondrej.dvorak@fnagro.cz* 

 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: 

 
Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, 
telefon: 00420-2-2491 92 93, 0042-2-2491 54 02 (ČR)* 

 
ODDÍL 2. Identifikace nebezpe čnosti  

 
2.1. Klasifikace látky nebo sm ěsi 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle Směrnice 1999/45/ES (DPD ): 
Přípravek neobsahuje žádné nebezpečné látky podle Směrnice 67/548/EEC a nařízení 1272/2008 [GHS]. 

Označování podle Nařízení 1272/2008 [CLP/GHS] 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

K zabránění rizika pro člověka a životní prostředí dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení. 
Při dodržení pokynů pro zacházení nehrozí žádné nebezpečí. 

ODDÍL 3. Složení / informace o složkách  
 

3.2 Směs 
Granule s obsahem fosforečnanu železitého 29,7 g/kg. 
Přípravek neobsahuje nebezpečné látky. 
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Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc  

 
Všeobecné pokyny:  

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto 
listu. 

Při nadýchání: -  

Při styku s k ůží: 
Zasažené místo omývat vodou a mýdlem. V případě podráždění pokožky vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Při zasažení o čí: 

Nejdříve odstranit kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachovat při otevřených víčkách (zejména 
prostory pod víčky) po dobu alespoň 15 min. dostatečným množstvím pokud možno vlahé tekoucí čisté vody. 
Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku, apod.) vyhledat lékařskou pomoc – 
vždy, pokud byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znova použít 
 
Při požití: 
Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Pacienta ponechat v klidu a okamžitě zajistit lékařskou pomoc. 
Lékaři poskytnout informace z tohoto bezpečnostního listu. 
 
Další údaje - informace pro léka ře 

Symptomy: nejsou známy 
 

 
 
Oddíl 5. Opat ření pro hašení požáru  

 
5.1 Hasiva: 

Vhodná hasiva: vodní mlha, hasební pěna, hasební prášek, písek, oxid uhličitý (CO2) 
Nevhodná hasiva:- 

 
5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi 

při hoření nebo tepelném rozkladu se uvolňují: neuvedeno 
 

5.3 Pokyny pro hasi če: 

Obléci ochranný oděv. V případě nutnosti použít izolační dýchací přístroj. 

Standardní postup pro hašení chemického požáru. Hasební vodu shromážděte odděleně; zabraňte úniku do 
kanalizace nebo zasažení recipientů povrchových vod. 
Nehaste oheň bez vhodného ochranného vybavení. 
Nevdechujte vyvíjející se kouř, plyny, páry. 
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Oddíl 6. Opat ření v p řípadě náhodného úniku  

6.1 Bezpečnostní opat ření na ochranu osob: 
Zabránit v přístupu zvířatům a nepovolaným osobám. 
Zabránit kontaktu s materiálem, který unikl z obalů a s kontaminovanými plochami. 
Zabránit nadýchání výparů či aerosolu. 
Pokud je znečištěn běžný oděv, okamžitě jej vyměnit a umýt se. Při asanaci nejíst, nepít a nekouřit, 
používat osobní ochranné prostředky specifikované v položce 8. 

6.2 Bezpečnostní opat ření pro ochranu životního prost ředí: 
Zabránit, aby uniklý přípravek zasáhl drenáže, kanalizaci a vodoteče. V případě, že tyto byly zasaženy, 
informovat příslušný vodohospodářský orgán. 

6.3 Doporu čené metody čišt ění a zneškodn ění: 
Vysypané granule shromážděte do vhodného plastového sudu. 

Další údaje 
Informace ohledně bezpečného zacházení jsou uvedeny v položce 7. 
Informace ohledně doporučených osobních ochranných prostředků jsou uvedeny v položce 8. 
Informace ohledně likvidace zbytků a odpadů jsou uvedeny v položce 13. 

 
Oddíl 7. Zacházení a skladování  

7.1 Zacházení: 
Zabezpečit spolehlivou ventilaci. 
Při zacházení s neporušenými obaly není zapotřebí dodržovat žádná specielní opatření; je třeba 
dodržovat pokyny uvedené na obalu přípravku. V případě, že nelze vyloučit expozici přípravkem, 
použít osobní ochranné prostředky v souladu s položkou 8. Po ukončení práce a před jídlem, pitím 
a kouřením se důkladně umýt vodou a mýdlem. 
Pokyny pro prvou pomoc jsou uvedeny v položce 4, pro hašení požáru v položce 5. 

7.2 Skladování: 
Skladujte v neporušených originálních obalech na schváleném suchém prostoru určeném pro 
skladování pesticidů při teplotách pod 40 °C. Zabraňte přístupu nepovolaných osob. Skladujte 
odděleně od potravin, nápojů, osiv, hnojiv a krmiv. Chraňte před mrazem a vlhkostí. 
Teplota skladování: 5 °C –30 °C 

 
Oddíl 8. Omezování expozice/osobní ochranné prost ředky  

8.1 Expozi ční limity:  
nestanoveny (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

8.2 Omezování expozice 
8.2.1 Omezování expozice pracovník ů 
• zabránit v přístupu nepovolaným osobám 
• používat doporučené osobní ochranné prostředky 

• po ukončení práce a před jídlem, pitím a kouřením se důkladně umýt vodou a mýdlem. 
• pracovní oděv uchovávat na odděleném místě 
• poškozené osobní ochranné prostředky (např. protržené rukavice) okamžitě vyměnit 
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná 
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice  
Ochrana očí: není nutná 
Ochrana těla: není nutná 
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Ochrana nohou: pracovní obuv s ohledem na práci v zemědělském terénu 
Ochrana hlavy: není nutná 

8.2.2 Omezování expozice životního prost ředí 

• zabránit narušení obalů a uniknutí přípravku z obalů během transportu, skladování i další manipulace 

• Další pokyny jsou uvedeny v položkách 4 - 7. 

Oddíl 9. Fyzikální a chemické vlastnosti  

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických  vlastnostech: 

vzhled: modré granule 
zápach (vůně): téměř bez zápachu 
hodnota pH (10g/l ve vodě) 3,5 

• bod vzplanutí (kapaliny) (°C): - 
• teplota vznícení: 376°C 
• výbušné vlastnosti není výbušný 
• oxidační vlastnosti: nemá 
• tenze par při 20°C: - 
• hustota při 20°C: 0,73 g/cm3

 

• povrchové napětí (koncentrát; 25 °C): neaplikovatelné 
• rozpustnost ve vodě při 20°C: téměř nerozpustný 
• viskozita kinematická (20 °C): - 
• rychlost odpařování - 

9.2 Další informace  - 
 
Oddíl 10. Stálost a reaktivita  

10.1 Podmínky, kterým je nutno zamezit : oheň, vysoké teploty 

10.2 Materiály, které nelze použít : bez problému pro běžné materiály- 

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu nebezpe čné zplodiny ho ření:  - 

Oddíl 11. Toxikologické informace  

11.1 Akutní toxicita: 

• orálně: LD50 > 5000 mg/kg (potkan) 
• dermálně: LD50 > 2000 mg/kg (potkan) 
• kožní dráždivost: nedráždivý (králík) 
• oční dráždivost: nedráždivý (králík) 
• senzibilizace: negativní 

11.2 Další ú činky 

• toxicita pro reprodukci: není toxický 
• další údaje -- 

Oddíl 12. Ekologické informace: 

12.1 Ekotoxicita: 

LC50 > 100 mg/l (96 hod; pstruh duhový) EC50 > 100 mg/l (48 hod; Daphnia magna) 
EC50 > 100 (72 hod; Pseudokirchneriella subcapitata) 
půdní mikroorganizmy- přípravek není nebezpečný 
ptáci - přípravek není nebezpečný 
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včely- přípravek není nebezpečný 
rostliny - rostliny nepoškozuje 
další údaje: - 

 
Oddíl 13. Pokyny pro odstra ňování  

13.1 Metody nakládání s odpady 

13.2 Zneškod ňování p řípravku nebo kontaminovaného obalu: 

Použité obaly se zneškodňují na zajištěné skládce pro tyto odpady, ve schválených spalovnách pro 
nebezpečné odpady, vybavených dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400°C ve druhém stupni a 
čištěním plynných zplodin nebo v jiném zařízení schváleném pro zneškodňování nebezpečných odpadů; 
postupuje se přitom podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. 

13.3 Právní p ředpisy o odpadech:* 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 98/2008 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 383/2008 Sb. 
(účinnost od 1. ledna 2009), zákona č. 9/2009 Sb. (účinnost od 23. ledna 2009) a zákona č. 154/2010 Sb. 
(účinnost od 1. července 2010). 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Podle Nařízení EU 2000/532/EC: 
Klíčové číslo pro odpad: 02 01 08 (agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky) 

Oddíl 14. Informace pro p řepravu  

Přípravek není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o přepravě. 

Zvláštní bezpe čnostní opat ření pro uživatele  

Přípravek přepravujte v běžných krytých čistých dopravních prostředcích chráněných před povětrnostními vlivy, 
odděleně od nápojů, potravin a krmiv. 

Oddíl 15. Informace o p ředpisech  

15.1 Nařízení týkající se bezpe čnosti, zdraví a životního prost ředí/ specifické právní p ředpisy 
týkající se látky nebo sm ěsi 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (EU) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a 
směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 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 a o změně Nařízení (ES) č. 1907/2006, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním Směrnice Rady 80/1107/EHS o 
ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách 
a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně Směrnice Rady 91/414/EHS. 

Nařízení Komise (ES) č. 149/2008, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 
vytvořením příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí u produktů uvedených v příloze I nařízení č. 
396/2005. 
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Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli 
používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 Směrnice 89/391/EHS). 

Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k 
provedení Směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s 
chemickými činiteli používanými při práci. 

Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k 
provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES. 

Zákon o péči o zdraví lidu (20/1966 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, zejména zák. č. 258/2000 Sb. (zákon  o 
ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů). 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)ve znění 
pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám,  kojícím 
matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání. 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí  
a balení a označování nebezpečných chemických směsí. 

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin 

Vyhláška č. 326/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na 
ochranu rostlin. 
Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., 
o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o 
mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. 
Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí předpisy. 
Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a ve změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve 
znění pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2007 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění 
pozdějších předpisů, resp. sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě ve znění pozdějších předpisů. 
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15.2 Nařízení chemické bezpe čnosti 

Nebylo provedeno v ČR. 
 
 
Oddíl 16. Další informace  

 
 

Tento bezpečnostní list byl sestaven na základě originálního bezpečnostního listu firmy Progema GmbH, ze 

 dne: 6.8.2012, revize 26.2.2014 (*). 
 

 Prohlášení: 
Tento bezpečnostní list doplňuje informace obsažené v technické dokumentaci, ale nenahrazuje ji. Informace 
zde podané jsou založeny na našich vědomostech o tomto přípravku v době publikace. 
Pozornost uživatele je směrována k možným rizikům, která mohou případně nastat při užití přípravku k 
jakémukoliv jinému účelu, než pro který je přípravek zamýšlen. 
Toto v žádném případě nezprošťuje uživatele znát a aplikovat všechny předpisy vztahující se k jeho činnosti. Je 
výhradní odpovědností uživatele zabezpečit všechna bezpečnostní opatření, která jsou nutná při zacházení 
s přípravkem. 
Závazné předpisy zde uvedené jsou pouze určené pomoci uživateli splnit jeho povinnosti vztahující se k použití 
nebezpečných přípravků. 
Tento výčet nemusí být považován za vyčerpávající. Uživatel však není zproštěn povinnosti zjistit si, zda existují 
další právní předpisy zde neuvedené, vztahující se k zacházení s přípravkem a k jeho skladování, za což je 
odpovědný výhradně uživatel. 


