Difend
List
podle
(ES) 1907/2006 (REACH) ve
Datum vydání: 27. 1. 2022 Verze: 2.0

ODDÍL 1: Identifikace

(EU) 2015/830

a

1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku
Název výrobku

:
: Difend

1.2.

použití látky nebo

1.2.1. Relevantní

a

použití

použití

Spec.

použití

:

Funkce nebo kategorie použití
1.2.2.

:

Pouze pro profesionální použití
na ochranu rostlin

použití

Nejsou k dispozici žádné

údaje

1.3. Podrobné údaje o dodavateli

listu

Globachem N.V.
Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019
BE– 3800 Sint-Truiden
T +32 11 78 57 17 - F +32 11 68 15 65
globachem@globachem.com - www.globachem.com

1.4. Telefonní

republika

pro naléhavé situace

Poisons Information Centre
Clinic For Occupational Medicine, 1st
Medical Faculty, Charles University

Adresa

Telefonní
pro
naléhavé situace

Na Bojisti 1
128 00 Prague 2

+420 2 2491 9293
+420 2 2491 5402

ODDÍL 2: Identifikace
2.1. Klasifikace látky nebo
Klasifikace podle

(ES)

pro vodní
Úplné

(CLP)

– chronicky, kategorie 2

H411

H a EUH: viz oddíl 16
vlivy na lidské zdraví a životní

Nejsou k dispozici žádné

údaje

2.2. Prvky
podle
Výstražné symboly

(ES)

[CLP]
(CLP)

Signální slovo (CLP)
Standardní
o
(CLP)
Pokyny pro
zacházení (CLP)

27. 1. 2022 (Datum vydání)

:

GHS09
: Varování
: H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
: P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 obsah/obal Národní
: EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a
životní
CS
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2.3. Další
PBT: není relevantní - registrace není vyžadována
vPvB: není relevantní - registrace není vyžadována
Neobsahuje látky PBT/vPvB 0,1% hodnocené v souladu s

XIII

REACH

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nevztahuje se

3.2.
Název

Identifikátor výrobku

Difenoconazole

Úplné

CAS: 119446-68-3

Konc.
(% w/w)

Klasifikace podle
(CLP)

(ES)

2,9

Acute Tox. 4 (Orální), H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

H a EUH: viz oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné

:

První pomoc
První pomoc

vdechnutí
kontaktu s

:
:

První pomoc

kontaktu s okem

:

První pomoc

požití

:

4.2.

akutní a

v
nikdy nic nepodávejte ústy. Necítíte-li se
vyhledejte
pomoc (pokud možno ukažte
etiketu z výrobku).
postižené
dýchat
vzduch.
aby byl postižený v klidu.
a zasaženou
omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji
teplou vodou.
ihned vyplachovat velkým množstvím vody.
bolesti, mrkání nebo
zarudnutí
vyhledejte
pomoc.
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte
pohotovost.

symptomy a
:

podmínkách používání se

že by hrozilo

významné

4.3. Pokyn týkající se okamžité
Nejsou k dispozici žádné

ODDÍL 5:

pomoci a zvláštního

údaje

pro hašení požáru

5.1. Hasiva
Vhodné hasicí
Nevhodná hasiva

5.2. Zvláštní
Nejsou k dispozici žádné

:
Suchý prášek. Oxid
: Nepoužívejte silný proud vody.

Vodní mlha. Písek.

vyplývající z látky nebo
údaje

5.3. Pokyny pro
pro hašení požáru

Ochrana

hašení požáru

27. 1. 2022 (Datum vydání)

: Zasažené nádoby ochlazujte
chemických látek postupujte
: Nevstupujte do místa požáru bez
ústrojí.

CS

vodou nebo vodní mlhou.
hašení požáru
pronikání vody z hašení do životního
ochranného vybavení,

ochrany dýchacího
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ODDÍL 6:
6.1.

v

(EU) 2015/830

náhodného úniku

na ochranu osob, ochranné

6.1.1. Pro pracovníky
Plány pro

zasahujících v

nouze

6.2.

nouze

: Evakuujte

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v
Ochranné
Plány pro

a nouzové postupy

pracovníky.

nouze
: Vybavte úklidový tým
: Prostory

nouze

ochrannými

na ochranu životního
proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody nebo do

kanalizace,

o

tom

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro
: Rozlitou tekutinu nechte co
do inertní pevné látky,
Uniklý produkt seberte. Skladujte
od ostatních

jílu nebo

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Viz nadpis 8. Omezování expozice a osobní ochranné

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.

pro
pro

zacházení
zacházení

7.2. Podmínky pro

:

jídlem, pitím nebo
a než opustíte
vystavené
vodou s jemným mýdlem. V
aby nedocházelo k

skladování látek a

Skladovací podmínky

umyjte si ruce a další
zpracování
dobré

látek a

: Uchovávejte pouze v

Nekompatibilní látky
materiály

na chladném a
mimo dosah:
Nádobu uchovávejte
pokud výrobek nepoužíváte.
: Silné zásady. Silné kyseliny.
: Zdroje vznícení.

7.3. Specifické

použití

Nejsou k dispozici žádné

údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné
8.1. Kontrolní parametry
8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty
Nejsou k dispozici žádné

údaje

8.1.2. Sledovacích postupech
Nejsou k dispozici žádné
8.1.3.
Nejsou k dispozici žádné

údaje
látky ve vzduchu
údaje

8.1.4. DNEL a PNEC
Nejsou k dispozici žádné

údaje

8.1.5. Riziková pásma (Control banding)
Nejsou k dispozici žádné

27. 1. 2022 (Datum vydání)

údaje

CS
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1907/2006 (REACH) ve

(EU) 2015/830

8.2. Omezování expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly
Nejsou k dispozici žádné

údaje

8.2.2. Osobních ochranných
Osobní ochranné
veškerému

:
vystavení této látce.

Symbol(y) osobních ochranných

8.2.2.1. Ochrana

:

a

Ochrana
:
Protichemické brýle nebo ochranné brýle
8.2.2.2. Ochrana
Ochrana rukou:
Používejte ochranné rukavice.
8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích
Ochrana cest dýchacích:
Používejte vhodnou masku
8.2.2.4. Tepelné
Nejsou k dispozici žádné

údaje

8.2.3. Omezování a sledování expozice životního
Další informace:
používání nejezte, nepijte a

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
Barva
Zápach
Práh zápachu
pH
pH roztok
Relativní rychlost
(butylacetátem=1)
Bod tání / rozmezí bodu tání
Teplota tuhnutí
Bod varu
Bod vzplanutí
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
(pevné látky, plyny)
Tlak páry
Relativní hustota par
20 °C
Relativní hustota
Rozpustnost
koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
Viskozita, kinematická
Viskozita, dynamická
Výbušnost
vlastnosti
Omezené množství
27. 1. 2022 (Datum vydání)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kapalina
mírný.
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
6 – 8 (1%)
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
> 80 °C
> 260 °C
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
1,02 – 1,05
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
Nejsou dostupné žádné údaje
Výrobek není výbušný.
Neoxidující materiál podle
Nejsou dostupné žádné údaje
CS

ES.
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9.2. Další informace
Nejsou k dispozici žádné

údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Nejsou k dispozici žádné

údaje

10.2. Chemická stabilita
Nebylo stanoveno.

10.3. Možnost

reakcí

Nebylo stanoveno.

10.4. Podmínky, kterým je

zabránit
vysoké nebo nízké teploty.

10.5.

materiály

Silné kyseliny. Silné zásady.

10.6.

produkty rozkladu

dým. Oxid uhelnatý. Oxid

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických
Akutní toxicita (orální)
Akutní toxicita (pokožka)
Akutní toxicita (vdechnutí)

: Neklasifikováno
: Neklasifikováno
: Neklasifikováno

Difend
LD50,
LD50,

potkan

> 5000 mg/kg

potkan

> 2000 mg/kg

Difenoconazole (119446-68-3)
LD50,

potkan

LD50
LC50

300 – 2000 mg/kg
u

- Potkan

> 2000 mg/kg
> 3,3 mg/l/4h

Žíravost/dráždivost pro
informace

: Neklasifikováno
: Na
dostupných

nejsou kritéria pro klasifikaci

Vážné poškození
informace

: Neklasifikováno
: Na
dostupných

nejsou kritéria pro klasifikaci

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace
informace

: Neklasifikováno
: Na
dostupných

nejsou kritéria pro klasifikaci

Mutagenita v
informace

: Neklasifikováno
: Na
dostupných

nejsou kritéria pro klasifikaci

Karcinogenita
informace

: Neklasifikováno
: Na
dostupných

nejsou kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro reprodukci
informace

: Neklasifikováno
: Na
dostupných

nejsou kritéria pro klasifikaci

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová
expozice
informace

: Neklasifikováno

27. 1. 2022 (Datum vydání)

: Na

dostupných
CS

nejsou kritéria pro klasifikaci
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Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná
expozice
informace
vdechnutí
informace
Možné nežádoucí

na lidské zdraví a

(EU) 2015/830

: Neklasifikováno
: Na

dostupných

nejsou kritéria pro klasifikaci

: Neklasifikováno
: Na
dostupných

nejsou kritéria pro klasifikaci

: Na

nejsou kritéria pro klasifikaci

dostupných

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
pro vodní

krátkodobou

: Neklasifikováno

pro vodní

dlouhodobou

: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

(akutní)
(chronickou)

Difend
LC50 - Ryby [1]

1 – 10 mg/l (96 h) Oncorhynchus mykiss

EC50 - Korýši [1]

1 – 10 mg/l (48 h) Daphnia magna

ErC50

1 – 10 mg/l (72 h) Pseudokirchneriella subcapitata

Difenoconazole (119446-68-3)
LC50 - Ryby [1]

< 1 mg/l

EC50 - Korýši [1]

< 1 mg/l

ErC50

< 1 mg/l

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Difend
Perzistence a rozložitelnost

Nebylo stanoveno.

Difenoconazole (119446-68-3)
Perzistence a rozložitelnost

12.3.

Nelze snadno biologicky odbourat.

vyvolat dlouhodobé

v životním

potenciál

Difend
potenciál

Nebylo stanoveno.

Difenoconazole (119446-68-3)
Faktor biokoncentrace (BCF REACH)
koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

330
4,36

12.4. Mobilita v
Difenoconazole (119446-68-3)
Mobilita v

low

Normalizovaný koeficient adsorpce organického
uhlíku (Log Koc)

3,58

27. 1. 2022 (Datum vydání)

CS
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12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Difend
PBT: není relevantní - registrace není vyžadována
vPvB: není relevantní - registrace není vyžadována

Složka
Difenoconazole (119446-68-3)

Tato
Tato

kritéria PBT
kritéria vPvB

REACH,
REACH,

XIII
XIII

12.6. Jiné
informace

:

do životního

: Likvidujte
:

do životního

ODDÍL 13: Pokyny pro
13.1. Metody nakládání s odpady
týkající se likvidace produktu/obalu
Ekologie - odpadní materiály

podle místních/národních

ODDÍL 14: Informace pro
V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1 UN
UN
UN

(ADR)
OSN (IMDG)
(IATA)
OSN (ADN)
OSN (RID)

:
:
:
:
:

UN 3082
UN 3082
UN 3082
Nevztahuje se
UN 3082

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro
Oficiální název pro
(ADR)
Oficiální název pro
(IMDG)
Oficiální název pro
(IATA)
Oficiální název pro
(ADN)
Oficiální název pro
(RID)
Popis
dokladu (ADR)
Popis
Popis
Popis

:
:
:
:
:
:

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
KAPALNÁ, J.N. (difenoconazole)
(difenoconazole)
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (difenoconazole)
(difenoconazole)
(difenoconazole)
UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ
KAPALNÁ, J.N. (difenoconazole), 9,
III, (-)
: UN 3082 (difenoconazole), 9, MARINE POLLUTANT
: UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (difenoconazole), 9, III
: UN 3082 (difenoconazole), 9

dokladu (IMDG)
dokladu (IATA)
dokladu (RID)

14.3.

pro

ADR
pro
(ADR)

(ADR)

: 9
: 9
:

pro
(IMDG)

(IMDG)

: 9
: 9

IMDG

27. 1. 2022 (Datum vydání)
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:

IATA
pro
(IATA)

(IATA)

: 9
: 9
:

pro

(ADN)

: Nevztahuje se
:

(RID)

: 9
: 9
:

ADN

RID
pro
(RID)

14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR)
Obalová skupina (IMDG)
Obalová skupina (IATA)
Balicí skupina (ADN)
Obalová skupina (RID)

14.5.

:
:
:
:
:

III
Nevztahuje se
III
Nevztahuje se
Nevztahuje se

pro životní
pro životní

: Ano
: Ano
: Nejsou dostupné žádné

vody
Další informace

14.6. Zvláštní

informace

pro uživatele

Pozemní
kód (ADR)
Zvláštní ustanovení (ADR)
Omezená množství (ADR)
množství (ADR)
Vozidlo pro
cisteren
kategorie (ADR)
Oranžové tabulky

:
:
:
:
:
:
:
:

Kód omezení pro tunely (ADR)

: -

kód)

M6
274, 335, 375, 601
5l
E1
AT
3
90

Doprava po
Nejsou dostupné žádné údaje

27. 1. 2022 (Datum vydání)
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Letecká
malé množství pro dopravní a nákladní
letadla (IATA)
Malé množství pro dopravní a nákladní letadla
(IATA)
Malé max.
množství pro dopravní a nákladní
letadla (IATA)
Balicí pokyny pro dopravní a nákladní letadla
(IATA)
Max.
množství pro dopravní a nákladní letadla
(IATA)
Balicí pokyny podle CAO (IATA)
Max.
množství podle CAO (IATA)
Zvláštní ustanovení (IATA)
Kód ERG (IATA)

: E1
: Y964
: 30kgG
: 964
: 450L
:
:
:
:

964
450L
A97, A158, A197
9L

Vnitrozemská lodní doprava
Nejsou dostupné žádné údaje

Nejsou dostupné žádné údaje

14.7. Hromadná

podle

II úmluvy MARPOL a

IBC

Nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o
15.1.

týkající se

15.1.1.

EU

zdraví a životního

právní

týkající se látky nebo

Neobsahuje látky, na
se vztahují omezení podle
XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro
zahrnutí do
XIV
REACH
Neobsahuje látky
do
XIV REACH
Neobsahuje látky podléhající
Evropského parlamentu a Rady (EU) 649/2012 ze dne 4.
2012 o vývozu a dovozu
chemických látek.
Neobsahuje látky podléhající
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20.
2019 o perzistentních organických
látkách
Neobsahuje látky podléhající
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 1005/2009 ze dne 16.
2009 o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu.
Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20.
2019 o
na trh
a používání
výbušnin.
Neobsahuje látku, na kterou se vztahuje
Evropského parlamentu a Rady (ES) 273/2004 ze dne 11. února 2004 o
a
na
trh
látek používaných k nedovolené
omamných a psychotropních látek.
15.1.2. Národní
Nejsou k dispozici žádné

údaje

15.2. Posouzení chemické
Nebylo vypracováno hodnocení chemické

ODDÍL 16: Další informace
Zdroje dat

Další informace

27. 1. 2022 (Datum vydání)

:

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci,
a balení látek a
o
a zrušení
67/548/EHS a 1999/45/ES a o
(ES) 1907/2006.
: Žádný/á.

CS
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H a EUH:

Acute Tox. 4 (Orální)

Akutní toxicita (orální), kategorie 4

Aquatic Acute 1

pro vodní

–

kategorie 1

Aquatic Chronic 1

pro vodní

– chronicky, kategorie 1

EUH401

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní

H302

Zdraví škodlivý

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

požití.

list (BL), EU
Tyto informace vycházejí z našich
práce a ochrany životního

27. 1. 2022 (Datum vydání)

a jejich
je popsat výrobek
z hlediska
na ochranu zdraví,
být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.
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