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1. Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku 
Identifikátor produktu 
 

CABRIO® TOP 
 
Relevantné identifikované použitia látok alebo zmesí a použitia, od ktorých sa 
odrádza 
 
Relevantné identifikované použitie: prípravok na ochranu rastlín, fungicíd 
 
Údaje o dodávate ovi karty bezpe nostných údajov 
 

Spolo nos : 
BASF SE 
67056 Ludwigshafen 
GERMANY 
 

kontaktná adresa: 
BASF Slovensko, spol.s.r.o. 
Prievozská 2 
821 09 Bratislava 
SLOVAKIA 
 

Telefón: +421 2 58 266-170 
E-mailová adresa: adriana.grupacova@basf.com 
 

 
Núdzové telefónne íslo 
 
Toxikologické informa né centrum: 
Tel.: +421 2 54774-166 
Fax: +421 2 54774-605 
International emergency number: 
Telefón: +49 180 2273-112 

 

2. Identifikácia nebezpe enstiev 
 
Prvky ozna ovania 
 
Ozna enie ur itých zmesí (GHS): 
Môže vyvola  alergickú reakciu. Obsahuje: METIRAM, HEXAMETYLÉNTETRAMÍN ( METÉNAMÍN) 
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Pod a Smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES 
 
Nariadenia EÚ 
 
Výstražné symboly 
Xn Škodlivý. 

 
N Nebezpe ný pre životné prostredie. 

 
 
R-vety 
R22 Škodlivý po požití. 
R38 Dráždi pokožku. 
R50/53 Ve mi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé 

nepriaznivé ú inky vo vodnej zložke životného prostredia. 
 
S-vety 
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 
S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefaj ite. 
S29/35 Nevypš ajte do kanaliza nej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte 

za dodržania obvyklých bezpe nostných opatrení. 
S46 V prípade požitia okamžite vyh adajte lekársku pomoc a ukážte tento 

obal alebo ozna enie. 
S57 Uskuto nite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. 
 
 
Ur ujúca(e) zložka(y) nebezpe enstva pre ozna ovanie: metiram, PYRACLOSTROBÍN 
 
Produkt obsahuje: METIRAM, HEXAMETYLÉNTETRAMÍN ( METÉNAMÍN) 
 Môže spôsobi  alergickú reakciu. 
 
 
Klasifikácia látky alebo zmesi 
 
Pod a Smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES 
 
Možné riziká: 
Škodlivý. 
Nebezpe ný pre životné prostredie. 
 
Škodlivý po požití. 
Dráždi pokožku. 
Ve mi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej zložke 
životného prostredia. 
 
 
Iná nebezpe nos  
 
Zodpovedá Nariadeniu (ES) . 1272/2008 [CLP] 
 
Pozrite si kapitolu 12 - výsledky PBT a vPvB hodnotení.  
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Informácie uvedené v tejto asti poukazujú na iné nebezpe enstvo, ktoré však nemá vplyv na 
klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpe nosti látky alebo zmesi.  
 

 

3. Zloženie/informácie o zložkách 
Zmesi 
 

Chemická charakteristika 
 
prípravok na ochranu rastlín, fungicíd, granulát dispergovate ný vo vode 
 
Nebezpe né zložky (GHS) 
v súlade s Nariadením (ES) . 1272/2008 
 
metiram 

Obsah (W/W): 55 % 
CAS- íslo: 9006-42-2 

Skin sens. 1 
STOT RE 2 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
H317, H400, H410, H373 
 

 
pyraklostrobín (ISO); metyl N-{2-[1-(4-chlórfenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymetyl]fenyl}(N-metoxy)karbamát 

Obsah (W/W): 5 % 
CAS- íslo: 175013-18-0 
INDEX- íslo: 613-272-00-6 

Acute Tox. 3 (Inhalácia - hmla) 
Skin Corr./Irrit. 2 
STOT SE 3 (dráždi dých. sústavu) 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
M-faktor akútny: 100 
M-faktor chronický: 10 
H315, H331, H400, H410, H335 
 

 
nátrium-diizobutylnaftalénsulfónan 

Obsah (W/W): < 5 % 
CAS- íslo: 27213-90-7 
EC- íslo: 248-326-4 

Acute Tox. 4 (Inhalácia - prach) 
Acute Tox. 4 (orálne) 
Skin Corr./Irrit. 2 
Eye Dam./Irrit. 1 
Aquatic Chronic 3 
H318, H315, H332, H302, H412 
 

 
meténamín; hexametyléntetramín 

Obsah (W/W): < 5 % 
CAS- íslo: 100-97-0 
EC- íslo: 202-905-8 
INDEX- íslo: 612-101-00-2 

Flam. Sol. 2 
Skin sens. 1 
H317, H228 
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oxid kremi itý 
Obsah (W/W): < 10 % 
CAS- íslo: 7631-86-9 
EC- íslo: 231-545-4 
Registra né íslo REACH: 01-
2119379499-16 

 

 
síran sodný 

Obsah (W/W): < 5 % 
CAS- íslo: 7757-82-6 
EC- íslo: 231-820-9 
Registra né íslo REACH: 01-
2119519226-43 

 

 
Nebezpe né zložky 
pod a Smernice 1999/45/ES 
 
metiram 

Obsah (W/W): 55 % 
CAS- íslo: 9006-42-2 
Výstražné symboly: Xi, N 
R-vety: 43, 50/53 

 
pyraklostrobín (ISO); metyl N-{2-[1-(4-chlórfenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymetyl]fenyl}(N-metoxy)karbamát 

Obsah (W/W): 5 % 
CAS- íslo: 175013-18-0 
INDEX- íslo: 613-272-00-6 
Výstražné symboly: T, N 
R-vety: 23, 37/38, 50/53 

 
nátrium-diizobutylnaftalénsulfónan 

Obsah (W/W): < 5 % 
CAS- íslo: 27213-90-7 
EC- íslo: 248-326-4 
Výstražné symboly: Xn, Xi 
R-vety: 20/22, 38, 41, 52/53 

 
meténamín; hexametyléntetramín 

Obsah (W/W): < 5 % 
CAS- íslo: 100-97-0 
EC- íslo: 202-905-8 
INDEX- íslo: 612-101-00-2 
Výstražné symboly: F, Xi 
R-vety: 11, 43 
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oxid kremi itý 

Obsah (W/W): < 10 % 
CAS- íslo: 7631-86-9 
EC- íslo: 231-545-4 
Registra né íslo REACH: 01-2119379499-16 

 
síran sodný 

Obsah (W/W): < 5 % 
CAS- íslo: 7757-82-6 
EC- íslo: 231-820-9 
Registra né íslo REACH: 01-2119519226-43 

 
Pre, v tomto oddiele neúplne vypísanú klasifikáciu zah ajúcu triedy/kategórie nebezpe ia, výstražné 
piktogramy, R-vety a H-vety, je úplné znenie uvedené v kapitole 16. 
 

 

4. Opatrenia prvej pomoci 
Opis opatrení prvej pomoci 
Odstrá te zne istený odev.  
 
Po inhalácii: 
Pokoj, erstvý vzduch, lekárska pomoc.  
 
Po kontakte s pokožkou: 
Dôkladne umyte mydlom a vodou.  
 
Po kontakte s o ami: 
Zasiahnuté o i vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod te úcou vodou , vyh adajte o ného 
špecialistu.  
 
Po požití: 
Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyh adajte lekára.  
 
 
Najdôležitejšie príznaky a ú inky, akútne aj oneskorené 
Príznaky: Najdôležitejšia známe symptómy a ú inky sú popísané v klasifikácii (vi . kapitola 2) 
a/alebo v kapitole 11., alšie dôležité symptómy a ú inky nie sú doteraz známe. 
 
 
Údaj o akejko vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 
Ošetrenie: Lie ba pod a príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická 
protilátka.  

 

5. Protipožiarne opatrenia 
Hasiace prostriedky 
Vhodné hasiace prostriedky:  
hasiaci prášok, pena, rozprašovaná voda 
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Nevhodné hasiace médium z bezpe nostných dôvodov:  
oxid uhli itý 
 
Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 
oxid uholnatý, chlorovodík, oxid uhli itý, oxidy dusíka, oxidy síry, organochlórové zlú eniny 
Uvedené látky/skupiny látok  sa môžu uvo ni  v prípade požiaru.  
 
Rady pre požiarnikov 
Špeciálne ochranné pomôcky:  
Špeciálny ochranný výstroj pre hasi ov a výzbroj pre hasi ské jednotky musí zodpoveda  zákonu . 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu . 315/2001 Z. z. o Hasi skom a záchrannom 
zbore.  
 
Noste samostatný dýchací prístroj a chemický ochranný odev.  
 

alšie informácie:  
Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajte samostatne, zabrá te vniknutiu do kanalizácie 
alebo do odpadových vôd. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, 
zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte 
výpary. Ak sú nádoby vystavené oh u, ochladzujte ich striekaním vodou.  
 

 

6. Opatrenia pri náhodnom úniku 
Osobné bezpe nostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 
Zabrá te tvorbe prachu. Používajte ochranný odev. Zabrá te kontaktu s pokožkou, o ami a odevom.  
 
Bezpe nostné opatrenia pre životné prostredie 
Nevypúš ajte do kanalizácie, povrchových  a podzemných vôd. Nevypúš ajte do podložia/pôdy.  
 
Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vy istenie 
Pre malé množstvá: Pokryte materiálom, ktorý viaže prach a vyho te.  
Pre ve ké množstvá: Mechanicky odstrá te.  
Zabrá te rozvíreniu prachu. Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi. Odpad zberajte 
do vhodných nádob (kontajnerov), ktoré je možno ozna i  a uzavrie . Dôkladne vy istite 
kontaminované podlahy a predmety vodou a istiacimi prostriedkami, dbajte na predpisy o ochrane 
životného prostredia.  
 
Odkaz na iné oddiely 
Údaje o omedzení a kontrole expozície/Osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch 
pre likvidáciu, môžete nájs  v oddieloch 8 a 13. 
 

 

7. Zaobchádzanie a skladovanie 
Bezpe nostné opatrenia na bezpe né zaobchádzanie 
Pri správnom skladovaní a manipulácii nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. Zabezpe te 
dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefaj ite. 
Pred prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár.  
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Ochrana proti požiaru a výbuchu: 
Zabrá te tvorbe prachu. Prach môže vytvori  so vzduchom výbušnú zmes. Zabrá te 
elektrostatickým výbojom - manipulujte mimo dosahu  zápalných zdrojov  a v blízkosti hasiacich 
prístrojov.  
 
Podmienky na bezpe né skladovanie vrátane akejko vek nekompatibility
Skladujte oddelene od potravín, poživatín a krmív.  

alšie informácie o podmienkach skladovania: Uchovávajte mimo dosahu tepla. Chrá te pred 
vlhkos ou. Chrá te pred priamym slne ným svetlom.  
 
Stabilita pri skladovaní: 
Záru ná doba: 24 mes. 
 
Chrá te pred teplotami nad: 30 °C 
Pri dlhodobom skladovaní produktu nad doporu enými teplotami môže dôjs  k zmenám jeho 
vlastností. 
 
Špecifické kone né použitie(-ia) 
Pri relevantných identifikovaných použitiach menovaných v oddiele 1 dodržujte pokyny uvedené v 
oddiele 7.  
 

 

8. Kontroly expozície/osobná ochrana 
Kontrolné parametre 
 
Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku 
 
 
7631-86-9: oxid kremi itý 
 asovo vážený priemer 4 mg/m3 (NPEL (SK)) 
 asovo vážený priemer 4 mg/m3 (NPEL (SK)) 

Stabilný aerosól s možnými fibrogenickými efektami. 
 asovo vážený priemer 0,3 mg/m3 (NPEL (SK)) 

Stabilný aerosól s možnými fibrogenickými efektami. 
 
Kontroly expozície 
Prostriedky na ochranu osôb 

Ochrana dýchacích orgánov: 
Vhodná ochrana dýchania pri vyšších koncentráciách alebo pri dlhodobom pôsobení: Filter astíc 
typu P2 alebo FFP2 (so strednou ú innos ou pre pevné a kvapalné iasto ky  napr.EN 143,149).  
 
Ochrana rúk: 
Vhodné ochranné rukavice odolné vo i chemikáliám (EN 374) aj pri dlhšom priamom kontakte 
(Odporú a sa: Ochranný index 6; zodpovedajúci > 480 minútam asu priepustnosti pod a EN 374): 
napríklad nitrilová guma (0,4 mm), chloroprénová guma (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7m) a iné. 
 
Ochrana o í: 
Ochranné okuliare s bo nými štítmi (ochranné okuliare s rámom) (EN 166). 
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Ochrana tela: 
Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné ižmy, 
chemický ochranný oblek (pod a DIN-EN 465). 
 
Všeobecné bezpe nostné a hygienické opatrenia 
Pre zaobchádzanie s prípravkami na ochranu rastlín v balení pre kone ného spotrebite a dodržujte 
inštrukcie o osobných ochranných pracovných prostriedkoch uvedené v návode na použitie. 
Odporú a sa nosi  uzatvorené pracovné oble enie. Pracovné odevy skladujte oddelene. 
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.  
 

 

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti 
Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 
 
Fyzikálny stav:  granulát 
Farba:  hnedá 
Zápach: aromatický 
Prah zápachu:  

Nie je stanovená vzh adom k 
možnému zdravotnému riziku pri 
vdýchnutí. 

 

Hodnota pH: cca. 6 - 8 
(CIPAC štandardná voda D, 1 %(m), 
20 °C)  
(ako suspenzia) 

 

Bod topenia:  
Produkt nebol testovaný. 

 

Bod varu:  
Produkt nebol testovaný. 

 

Teplota vzplanutia:  
neaplikovatelné 

 

rýchlos  vyparovania:  
neaplikovatelné 

 

Hor avos : nie vysokohor avý (Smernice 92/69/EWG, A.10) 
Dolný limit výbušnosti:   

neur ené 
 

Horný limit výbušnosti:  
neur ené 

 

Tlak pár:  
Produkt nebol testovaný. 

 

Hustota: cca. 1,67 g/cm3  
(20 °C)  

(Smernica 92/69/CEE, A.3) 

 cca. 1,663 g/cm3  
(55 °C)  

(vypo ítané) 

Relatívna hustota pár (vzduch):  
neur ené 

 

Rozpustnos  vo vode: dispergovate ný  
Informácie o : metiram 
Rozde ovací  koeficient n-oktanol/voda (log Kow): 1,76 

(Hodnota pH: 7) 
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---------------------------------- 
Samovznietenie: Teplota: cca. 199 °C 

 
(Metóda: Smernica 92/69/CEE, 
A.16) 

Tepelný rozklad: 150 °C, 150 kJ/kg (DSC (OECD 113)) 
Viskozita, dynamická:  

neaplikovatelné 
 

Nebezpe enstvo výbuchu: Na základe svojej štruktúry sa 
produkt klasifikuje ako neexplozívny. 

(Smernica 92/69/EEC, A.14) 

Vlastnosti podporujúce horenie: nepodporuje šírenie oh a (Smernice 92/69/EWG, A.17) 
 
Iné informácie 
 

alšie informácie: 
Pokia  je to nutné, sú všetky ostatné fyzikálne a chemické parametre uvedené v tomto oddiele. 

 

10. Stabilita a reaktivita 
Reaktivita 
Pri skladovaní a manipulácii pod a pokynov nedochádza k nebezpe ným reakciám. 
 
 
Chemická stabilita 
Látka je stabilná, ak je uskladnená a narába sa s ou pod a predpisov.  
 
Možnos  nebezpe ných reakcií 
Pri skladovaní a manipulácii pod a pokynov nedochádza k nebezpe ným reakciám.  
 
 
Podmienky, ktorým sa treba vyhnú  
Pozri KBU Kap.7 - Pokyny pre manipuláciu a skladovanie  
 
Nekompatibilné materiály 
 
Látky, ktorým je potrebné sa vyhnú :  
silné kyseliny, silné alkálie, silné oxida né inidlá 
 
Nebezpe né produkty rozkladu 
 
Nebezpe né produkty rozkladu: 
Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k vzniku žiadnych nebezpe ných 
produktov rozkladu. 

 

11. Toxikologické informácie 
Informácie o toxikologických ú inkoch 
 
Akútna toxicita 
 
Vyhodnotenie akútnej toxicity: 
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Pri jednorázovom požití mierne toxický. Prakticky netoxická pri jednorázovom kontakte s pokožkou. 
Pri jednorázovej expozícii je látka prakticky netoxická.  
 
Experimentálne/vypo ítané údaje: 
LD50 potkan (orálne): > 500 - < 2.000 mg/kg (OECD-smernica 423) 
 
LC50 potkan (inhala ne): > 5,6 mg/l 4 h (OECD Smernice 403) 
 
LD50 potkan (dermálne): > 2.000 mg/kg (OECD-smernica 402) 
Žiadna úmrtnos  nebola pozorovaná.  
 
Dráždivos  
 
Vyhodnotenie dráždivých ú inkov: 
Dráždivý pri kontakte s pokožkou. Nedráždi o i  
 
 
Experimentálne/vypo ítané údaje: 
Poleptanie/podráždenie pokožky králik: Dráždivý (OECD Smernice 404) 
 
Vážné poškodenie/podráždenie o í králik: Nedráždivý. (OECD Smernice 405) 
 
Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky 
 
Vyhodnotenie senzibilizácie: 
Neexistujú dôkazy o možnosti vzniku senzibilizácie pokožky.  
 
Experimentálne/vypo ítané údaje: 
modifikovaný Buehlerov test mor a: Nespôsobuje senzibilizáciu. (OECD Smernice 406) 
 
Mutagenita zárodo ných buniek 
 
Hodnotenie mutagenity: 
Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek. Testy mutagenity 
neodhalili žiadny genotoxický potenciál.  
 
Karcinogenita 
 
Hodnotenie karcinogenity: 
Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek. Rôzne testy na 
zvieratách nepreukázali rakovinotvorný ú inok.  
 
Reproduk ná toxicita 
 
Odhad reproduk nej toxicity: 
Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek. Výsledky výskumov 
na zvieratách nepotvrdili poškodenie reproduk nej schopnosti.  
 
Vývojová toxicita 
 
Vyhodnotenie teratogenity: 
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Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek. Štúdie na zvieratách, 
ktorým boli podávané dávky netoxické pre rodi ov, neposkytli dôkaz o toxickom ú inku na embryo.  
 
Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cie ový orgán (opakovaná expozícia) 
 
Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky: 
Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.  
 
Informácie o : metiram 
Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky: 
Látka môže pri opakovanom orálnom požití spôsobi  špecifické poškodenie orgánov.  
 
Informácie o : pyraklostrobín (ISO); metyl N-{2-[1-(4-chlórfenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymetyl]fenyl}(N-
metoxy)karbamát 
Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky: 
Pri opakovanom podávaní pozorujeme v prvom rade lokálne podráždenie Opakované inhalovanie 
látky môže vies  k poškodeniu uchového epitelu.  
 
Informácie o : oxid kremi itý 
Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky: 
Opakované inhalovanie astíc/prachu môže vies  k poškodeniu p úc.  
---------------------------------- 
 
Iné relevantné informácie o toxicite 
 
Nesprávne použitie môže poškodi  zdravie.  

 

12. Ekologické informácie 
Toxicita 
 
Vyhodnotenie vodnej toxicity: 
Ve mi toxický pre vodné organizmy. Môže spôsobi  dlhodobé škodlivé ú inky vo vodnej zložke 
životného prostredia.  
 
Toxicita pre ryby: 
LC50 (96 h) 0,149 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Smernica OECD 203, statický) 
 
Vodné bezstavovce: 
EC50 (48 h) 0,41 mg/l, Daphnia magna (OECD Smernice 202, as  1) 
Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo 
zloženia.  
 
Vodné rastliny: 
EC50 (72 h) 0,25 mg/l (rýchlos  rastu), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Smernice 201, 
statický) 
 
Perzistencia a degradovate nos  
 
Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O): 
Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.  
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Informácie o : metiram 
Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O): 
Na základe kritérií OECD produkt nie je ahko biologicky odbúrate ný, ale potenciálne je biologicky 
degradovate ný.  
 
Informácie o : pyraklostrobín (ISO); metyl N-{2-[1-(4-chlórfenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymetyl]fenyl}(N-
metoxy)karbamát 
Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O): 
Nie je ahko biologicky odbúrate ný (pod a OECD kritérií).  
---------------------------------- 
 
Bioakumula ný potenciál 
 
Posúdenie bioakumula ného potenciálu.: 
Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.  
 
Informácie o : metiram 
Možnos  bioakumulácie: 
Vzh adom na rozde ovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) sa akumulácia v organizme 
neo akáva.  
 
Informácie o : pyraklostrobín (ISO); metyl N-{2-[1-(4-chlórfenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymetyl]fenyl}(N-
metoxy)karbamát 
Možnos  bioakumulácie: 
Biokoncentra ný faktor: 379 - 507, Oncorhynchus mykiss (OECD-Smernica 305) 
Akumulácia v organizmoch sa neo akáva.  
---------------------------------- 
 
Mobilita v pôde (a iných úsekov, ak sú dostupné) 
 
Posúdenie transportu medzi zložkami životného prostredia: 
Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.  
 
Informácie o : metiram 
Posúdenie transportu medzi zložkami životného prostredia: 
Po vniknutí do pôdy je pravdepodobná adsorpcia tuhými pôdnymi casticami, preto sa neocakáva 
kontaminácia povrchových vôd. 
 
Informácie o : pyraklostrobín (ISO); metyl N-{2-[1-(4-chlórfenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymetyl]fenyl}(N-
metoxy)karbamát 
Posúdenie transportu medzi zložkami životného prostredia: 
Po vniknutí do pôdy je pravdepodobná adsorpcia tuhými pôdnymi casticami, preto sa neocakáva 
kontaminácia povrchových vôd. 
---------------------------------- 
 
Výsledky posúdenia PBT a vPvB 
 
Produkt neobsahuje látku zodpovedajúcu kritériám PBT (perzistentná, bioakulovate ná a toxická) 
alebo vPvB (ve mi perzistentná a ve mi bioakumulatívna).  
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Iné nepriaznivé ú inky 
 
Produkt neobsahuje látky, ktoré sú uvedené v Prílohe I Nariadenia (ES) 2037/2000 o látkach, ktoré 
poškodzujú ozónovú vrstvu.  
 

alšie informácie 
 
Iné ekotoxikologické pokyny: 
Produkt nevypúš ajte nekontrolovane do okolitého prostredia.  

 

13. Podmienky zneškod ovania 
 
Metódy spracovania odpadu 
 
Zneškodnenie látky alebo prípravku musí zodpoveda  zákonu . 223/2001 Z. z. o odpadoch. 
 
Zabezpe te likvidáciu, napr. vo vhodnej spa ovni, v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
 
Kontaminovaný obal: 
Kontaminovaný obal dôkladne vyprázdnite a zlikvidujte rovnako ako látku/produkt. 
 

 

14. Informácie o doprave 
 
Pozemná doprava 
 
ADR 

íslo OSN UN3077 
Správne expedi né 
ozna enie OSN: 

LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÉ, I. N. 
(obsahuje METIRAM, PYRACLOSTROBÍN)   

Trieda(-y) nebezpe nosti 
pre dopravu: 

9, EHSM 

Obalová skupina: III 
Nebezpe nos  pre životné 
prostredie: 

áno 

Osobitné bezpe nostné 
opatrenia pre užívate a: 

Kód tunela: E 
 

 
RID 

íslo OSN UN3077 
Správne expedi né 
ozna enie OSN: 

LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÉ, I. N. 
(obsahuje METIRAM, PYRACLOSTROBÍN)   

Trieda(-y) nebezpe nosti 
pre dopravu: 

9, EHSM 

Obalová skupina: III 
Nebezpe nos  pre životné 
prostredie: 

áno 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Strana: 14/16 

BASF Karta bezpe nostných údajov  v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) . 1907/2006/EU 
Dátum / Prepracovaná: 19.12.2012 Verzia: 4.0 
Produkt: CABRIO® TOP 

(ID . 30148534/SDS_CPA_SK/SK) 
Dátum tla e 24.12.2012 

Osobitné bezpe nostné 
opatrenia pre užívate a: 

Nie sú žiadne známe 
 

 
 
Vnútrozemská vodná doprava 
ADN 

íslo OSN UN3077 
Správne expedi né 
ozna enie OSN: 

LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÉ, I. N. 
(obsahuje METIRAM, PYRACLOSTROBÍN)   

Trieda(-y) nebezpe nosti 
pre dopravu: 

9, EHSM 

Obalová skupina: III 
Nebezpe nos  pre životné 
prostredie: 

áno 

Osobitné bezpe nostné 
opatrenia pre užívate a: 

Nie sú žiadne známe 
 

Transport vnútrozemskou 
lo ou: 

Nehodnotené. 
 

 
 
Námorná doprava 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

íslo OSN: UN 3077 UN number: UN 3077 
Správne expedi né 
ozna enie OSN: 

LÁTKY 
OHROZUJÚCE 
ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, 
PEVNÉ, I. N. 
(obsahuje 
METIRAM, 
PYRACLOSTROBÍ
N)   

UN proper shipping 
name: 

ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S. 
(contains 
METIRAM, 
PYRACLOSTROBI
N)   

Trieda(-y) nebezpe nosti 
pre dopravu: 

9, EHSM Transport hazard 
class(es): 

9, EHSM 

Obalová skupina: III Packing group: III 
Nebezpe nos  pre životné 
prostredie: 

áno 
Látka zne is ujúca 
morskú vodu: ÁNO 

Environmental 
hazards: 

yes 
Marine pollutant: 
YES 

Osobitné bezpe nostné 
opatrenia pre užívate a: 

Nie sú žiadne 
známe 
 

Special precautions 
for user: 

None known 
 

 
 
Letecká doprava 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

íslo OSN: UN 3077 UN number: UN 3077 
Správne expedi né LÁTKY UN proper shipping ENVIRONMENTAL
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ozna enie OSN: OHROZUJÚCE 
ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, 
PEVNÉ, I. N. 
(obsahuje 
METIRAM, 
PYRACLOSTROBÍ
N)   

name: LY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S. 
(contains 
METIRAM, 
PYRACLOSTROBI
N)   

Trieda(-y) nebezpe nosti 
pre dopravu: 

9, EHSM Transport hazard 
class(es): 

9, EHSM 

Obalová skupina: III Packing group: III 
Nebezpe nos  pre životné 
prostredie: 

áno Environmental 
hazards: 

yes 

Osobitné bezpe nostné 
opatrenia pre užívate a: 

Nie sú žiadne 
známe 
 

Special precautions 
for user: 

None known 
 

 
 
Doprava hromadného nákladu pod a prílohy II 
k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC 
 

Transport in bulk according to Annex II 
of MARPOL73/78 and the IBC Code 
 

Predpis: Nehodnotené. Regulation: Not evaluated 
Transport povolený: Nehodnotené. Shipment approved: Not evaluated 
Názov látky spôsobujúcej 
zne istenie: 

Nehodnotené. Pollution name: Not evaluated 

Kategória zne istenia: Nehodnotené. Pollution category: Not evaluated 
Typ lode: Nehodnotené. Ship Type: Not evaluated 

 

15. Regula né informácie 
Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpe nosti, 
zdravia a životného prostredia 
 
Užívate  tohoto produktu na ochranu rastlín sa musí riadi  návodom na použitie, aby sa predišlo 
ohrozeniu loveka a životného prostredia. (Nariadenie 1999/45/EC, lánok 10, íslo 1.2) 
 
Hodnotenie chemickej bezpe nosti 
 
Pokyny k zaobchádzaniu s produktom nájdete v kapitole 7 a 8 tejto Karty bezpe nostých údajov. 

 

16. alšie informácie 
 
Pre správne a bezpe né zaobchádzanie s produktom dbajte prosím schválených podmienok, ktoré 
sú uvedené na produktovej etikete.   
 
Plné znenie klasifikácie zah ajúce triedy nebezpe ia, výstražné piktogramy, výstražné upozornenia 
a R-vety, ak sa spomínajú ako nebezpe né zložky v 2. alebo 3. kapitole: 
Xi Dráždivý. 
N Nebezpe ný pre životné prostredie. 
T Toxický. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Strana: 16/16 

BASF Karta bezpe nostných údajov  v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) . 1907/2006/EU 
Dátum / Prepracovaná: 19.12.2012 Verzia: 4.0 
Produkt: CABRIO® TOP 

(ID . 30148534/SDS_CPA_SK/SK) 
Dátum tla e 24.12.2012 

Xn Škodlivý. 
F Vysoko hor avý. 
43 Môže spôsobi  senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 
50/53 Ve mi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé 

ú inky vo vodnej zložke životného prostredia. 
23 Toxický pri vdýchnutí. 
37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku. 
20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití. 
38 Dráždi pokožku. 
41 Riziko vážneho poškodenia o í. 
52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé 

ú inky vo vodnej zložke životného prostredia. 
11 Ve mi hor avý. 
Skin sens. Senzibilizácia pokožky 
STOT RE Toxicita pre špecifický cie ový orgán – opakovaná expozícia 
Aquatic Acute Toxicita pre vodné prostredie - akútna 
Aquatic Chronic Nebezpe nos  pre vodné prostredie - chronická 
Acute Tox. Akútna toxicita 
Skin Corr./Irrit. Poleptanie/podráždenie pokožky 
STOT SE Toxicita pre špecifický cie ový orgán – jednorazová expozícia 
Eye Dam./Irrit. ažké poškodenie/podráždenie o í 
Flam. Sol. Hor avé tuhé látky 
H317 Môže vyvola  alergickú kožnú reakciu. 
H400 Ve mi toxický pre vodné organizmy. 
H410 Ve mi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami. 
H373 Môže spôsobi  poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej 

expozícii. 
H315 Dráždi kožu. 
H331 Toxický pri vdýchnutí. 
H335 Môže spôsobi  podráždenie dýchacích ciest. 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie o í. 
H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 
H302 Škodlivý po požití. 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami. 
H228 Hor avá tuhá látka. 

 
Údaje v tejto Karte bezpe nostných údajov sú založené na našich sú asných poznatkoch a 
skúsenostiach a charakterizujú produkt z h adiska bezpe nosti práce. Údaje v om uvedené nemožno v 
žiadnom prípade považova  za popis vlastností prípravku (špecifikácia produktu). Požadovaná kvalita 
alebo vhodnos  produktu pre konkrétny ú el použitia nemôže by  odvodený z uvedených údajov. Za 
dodržiavanie platných zákonov a ustanovení je zodpovedný príjemca tovaru. 
 
Zvislé iarky na avom okraji ozna ujú zmeny oproti predošlému vydaniu. 


