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ODDÍL 1 Identifikace směsi a společnosti 
 

1.1 Identifikátor výrobku 
 

 
 

 Obchodní jméno Raxil Star 
 

 UFI  
 

AGA0-W0YG-000D-HJ58 

 Kód přípravku  79463537 
 

1.2 Příslušná určená použití 
směsi a nedoporučená 
použití 

 

 Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICIDNÍ 
MOŘIDLO OSIVA  
 

1.3 Podrobné údaje o 
dodavateli bezpečnostního 
listu 

 

 • výrobce 
 
 
 
 
 

Bayer S.A.S.  
16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francie 
Tel.: +49 2173 38-3409 (Substance Classification  & 
Registration, pracovní dny; 8-17 hod) 
E-mail: BCS-SDS@bayer.com 
 

 • osoba, odpovědná za 
uvádění na trh v České 
republice 

 

BAYER s. r. o.  
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
tel.: (+420) 266 101 111; (pracovní dny; 8-17 hod) 
E-mail: toxinfo.cz@bayer.com 
 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé 
situace 
 
 
 

Při ohrožení života a zdraví (Česká republika): 
Toxikologické informační středisko (TIS),  
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK,  
Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 
Telefon nepřetržitě:  
(+420) 224 91 92 93 nebo (+420) 224 91 54 02 
 

 
 
 
 

ODDÍL 2 Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1 Klasifikace směsi  
 

 Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, v platném znění 

mailto:BCS-SDS@bayer.com
mailto:toxinfo.cz@bayer.com
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REPR. 2; 

AQUATIC ACUTE 1; 
AQUATIC CHRONIC 1; 

 
H361d 
H400 
H410 

    
2.2 Prvky označení 

 
 Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí, v platném znění 
 

 Výstražný symbol nebezpečnosti:  
 

           
 Signální slovo: Varování 
   
 Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): 
 H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
   
 Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): 
 P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a 

neporozuměli jim. 
 P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.  
 P391 Uniklý produkt seberte. 
 P410 Chraňte před slunečním zářením. 
 P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.  
  
 Doplňkové údaje: 
 EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 

životní prostředí. 
 EUH208 Obsahuje C.I. Pigment Red 112 a směs isothiazolonů. Může vyvolat 

alergickou reakci. 
  
 Další prvky označení: 
 Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
 Pro profesionální uživatele. 
  
 Nebezpečné látky, které musí být uvedeny na etiketě: fluopyram; prothiokonazol; 

tebukonazol 
  
2.3 Další nebezpečnost 
 Není známa. 
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ODDÍL 3 
 

Složení/informace o složkách 
 

3.2 Směsi 
 Kapalný suspenzní koncentrát pro moření (FS);  

fluopyram 20 g/l, prothiokonazol 100 g/l, tebukonazol 60 g/l 
 

 Nebezpečné látky  
Standardní věty o nebezpečnosti podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 

 Název Obsah 
% 

Číslo CAS 
Číslo ES 
REACH Reg. No. 

Klasifikace  

Nařízení (ES) č.1272/2008,  
v platném znění 

 fluopyram 1,72 658066-35-4 
619-797-7 

Aquatic Chronic 2; H411 

 prothiokonazol 8,62 178928-70-6 
605-841-2 

Aquatic Acute 1; 
Aquatic Chronic 1; 

H400 
H410 

 tebukonazol 5,17 107534-96-3 
403-640-2 

Repr.2; 
Acute Tox.4; 

Aquatic Acute 1; 
Aquatic Chronic 1; 

H361d 
H302 
H400 
H410 

 amonná sůl 
polyarylfenylethersulfátu 

≥ 1,00 - 
< 25,00 

119432-41-6 
 

Aquatic Chronic 3; H412 

 3-hydroxy-2'-methyl-2-
naftanilid 

≥ 0,1- 
˂ 1,0 

135-61-5 
205-205-0 
01-2119473801-38-xxxx 

Skin Sens. 1A; 
Aquatic Chronic 2; 

H317 
H411 

 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-
on 

≥ 0,005 - 
˂ 0,05 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-xxxx 

Acute Tox. 4; 
Acute Tox. 2; 

Skin Irrit.2; 
Eye Dam. 1; 

Skin Sens. 1; 
Aquatic Acute 1; 

Aquatic Chronic 2; 

H302 
H330 
H315 
H318 
H317 
H400 
H411 

 reakční směs 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on 
a 2-methylisothiazol-
3(2H)-on (3:1) 

≥ 0,00015- 
˂ 0,0015 

55965-84-9 
611-341-5 
 

Acute Tox. 2; 
Acute Tox. 2; 
Acute Tox. 3; 

Skin Corr. 1C; 
Skin Sens. 1A; 

Eye Dam. 1; 
Aquatic Acute 1; 

Aquatic Chronic 1; 

H330 
H310 
H301 
H314 
H317 
H318 
H400 
H410 

 glycerol > 1,00 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-xxxx 

Neklasifikován  

      

 Další údaje 

 prothiokonazol 178928-70-6 M-faktor: 10 (akutně), 1 (chronicky) 

 tebukonazol 107534-96-3 M-faktor: 1 (akutně), 10 (chronicky) 

 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 M-faktor: 1 (akutně) 

 reakční směs 5-chlor-2-
methylisothiazol-3(2H)-on a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) 

55965-84-9 
 

M-faktor: 100 (akutně), 100 (chronicky) 

    

 Úplné znění H-vět a použitých zkratek v tomto oddíle, viz oddíl 16. 
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ODDÍL 4 Pokyny pro první pomoc   
 

4.1 Popis první pomoci 
 Všeobecné pokyny: 

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře a poskytněte 
mu informace z tohoto listu. 
Při vyhledávání lékařské pomoci informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a 
o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze 
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - Telefon nepřetržitě: (+420) 224 
91 92 93 nebo (+420) 224 91 54 02 (www.tis-cz.cz). 
 

 Při nadýchání: 
Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 
 

 Při styku s kůží: 
Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno 
teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže 
se osprchujte. 
 

 Při zasažení očí: 
Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova 
použít, je třeba je zlikvidovat. 
 

 Při požití: 
Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte 
zvracení. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky  
Podráždění pokožky – alergická reakce 

  
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
 Terapie: 

 
Symptomatická, podpůrná.  
Výplach žaludku se obvykle nevyžaduje. Pokud bylo požito větší množství 
(více než obsah ústní dutiny), doporučuje se podat aktivní uhlí a síran 
sodný. 
Antihistaminika u alergických projevů. 
 

 Antidot: 
 

Není znám 
 

 
 

ODDÍL 5 Opatření pro hašení požáru 
 

5.1 Hasiva 
 

 Vhodná hasiva: 
Postřik vodou (jemná mlha), pěna vhodná k hašení alkoholu, písek nebo oxid uhličitý 
(CO2). 
 

http://www.tis-cz.cz/
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 Nevhodná hasiva: 
Vysoko objemový vodní proud 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi 
Při požáru se mohou uvolňovat následující plyny: kyanovodík (HCN), fluorovodík (HF), 
chlorovodík (HCl), oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku (NOx), oxidy síry 
(SOx).  
 

5.3 Pokyny pro hasiče 
 Speciální ochranné prostředky pro hasiče: 

Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné zplodiny. 
Použít celotělový ochranný oděv a izolační dýchací přístroj.  
 

 Další informace: 
Pokud je to technicky proveditelné a není spojeno s rizikem, odstraňte dosud požárem 
nezasažené obaly s přípravkem z prostoru požářiště. V opačném případě ochlazujte 
neotevřené obaly postřikem vodou. Pokud je to technicky proveditelné, shromažďujte 
hasební vodu ve vhodném prostoru či kontejneru s pískem či zeminou či jiným vhodným 
sorbujícím materiálem;  zabraňte jejímu úniku do kanalizace a okolí. 
 

 
 

ODDÍL 6 Opatření v případě náhodného úniku  
 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Zabránit kontaktu s materiálem, který unikl z obalů a s kontaminovanými plochami.  
Používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.  
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabránit, aby uniklý přípravek zasáhl drenáže, kanalizaci a vodoteče a zemědělskou 
půdu. V případě, že tyto byly zasaženy, informovat příslušný vodohospodářský orgán, 
popř. orgán ochrany životního prostředí. 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Uniklý přípravek pokrýt dostatečným množstvím absorpčního materiálu (např. písek, 
silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny). Kontaminovaný absorbent zachytit do 
vhodných nádob, které lze označit a uzavřít a tyto uložit před likvidací na vhodném 
schváleném místě. Kontaminovaná místa a předměty důkladně omýt. Dodržovat zásady 
ochrany životního prostředí.  
 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Informace ohledně bezpečného zacházení jsou uvedeny v oddíle 7. 
Informace ohledně doporučených osobních ochranných prostředků jsou uvedeny 
v oddíle 8. 
Informace ohledně likvidace zbytků a odpadů jsou uvedeny v oddíle 13. 
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ODDÍL 7 Zacházení a skladování  
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Používat pouze v prostorách s dostatečným odvětráváním.  
 
Hygienická opatření: 
Zabraňte kontaktu s pokožkou, oděvem a vniknutím do očí. Pracovní oděv uchovávejte 
na odděleném místě. Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s 
přípravkem si umyjte ruce. Svlékněte ihned potřísněný oděv. Pokud není používán 
ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším 
použitím vyperte, resp. očistěte. Části oděvu, které nemohou být vyčištěny, musí být 
zlikvidovány.  
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování směsí včetně neslučitelných směsí 
Požadavky na skladovací prostory: 
Zabraňte přístupu nepovolaných osob. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabezpečte 
spolehlivou ventilaci. Skladujte v neporušených originálních obalech na suchém, 
chladném a dobře větratelném prostoru. Chraňte před ohněm, vysokou teplotou, 
přímým slunečním svitem, mrazem a vlhkostí. 
 
Pokyny pro skladování:  
Skladujte odděleně od potravin, nápojů, hnojiv, krmiv a dezinfenkčních prostředků a 
obalů od těchto látek.  
Skladovací teplota: +5 - +30°C 
 
Vhodné materiály:  
HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) 

  
7.3 Specifická konečná použití 

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě přípravku  

 
 
 

ODDÍL 8 Omezování expozice/osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 
 

8.1 Kontrolní parametry 
Expoziční limity v pracovním prostředí – podle Nařízení vlády č. 361/2007  Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

 Látka CAS PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m3) 

glycerol, mlha 56-81-5 10 15 

  PELr (mg/m3) PELc (mg/m3) 

amorfní oxid křemičitý 112945-52-5  4 

  
8.2 Omezování expozice   
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 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pracovních 
prostředků 

• používat doporučené osobní ochranné pracovní prostředky  

• poškozené osobní ochranné pracovní prostředky (např. protržené rukavice) 
okamžitě vyměnit 

• při práci s přípravkem nepoužívat kontaktní čočky 
 

 Ochrana dýchacích orgánů 
při standardních činnostech: 

není nutná 

 Ochrana dýchacích orgánů 
při balení/pytlování 
namořeného osiva a při 
čištění zařízení 

vhodný typ filtrační polomasky proti plynům a částicím 
podle ČSN EN 405+A1 nebo jiná polomaska/ 
obličejová maska např. podle ČSN EN 140 nebo ČSN 
EN 136, s vhodnými filtry (např. filtry typ A) podle ČSN 
EN 143 

 Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené 
piktogramem pro chemická nebezpečí podle 
ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1 
Kontaminované rukavice omyjte. Zlikvidujte je, pokud 
jsou kontaminovány zevnitř, perforované nebo 
kontaminaci zvenku nelze odstranit. Důkladně si 
umyjte ruce po práci a vždy před jídlem, pitím, 
kouřením nebo použitím toalety. Dodržujte pokyny 
dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby 
průniku. Vezměte rovněž v úvahu specifické místní 
podmínky, za kterých je přípravek používán, jako je 
nebezpečí proříznutí, abraze a doba kontaktu. 

  Materiál: Nitrilový kaučuk 
  Doba průniku: > 480 min 
  Tloušťka rukavic: > 0,4 mm 
  Ochranný index: Třída 6 
  Směrnice: Ochranné rukavice podle EN 374 
    
 Ochrana očí a obličeje: není nutná 

 
 Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle 

ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 
nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou 
„ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 
 

 Dodatečná ochrana hlavy: není nutná  
 

 Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo 
plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo 
ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci na mořičce) 

   
 Omezování expozice životního prostředí 

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

• zabránit rozlití přípravku  
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DDÍL 9 Fyzikální a chemické vlastnosti  
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 • vzhled:  Kapalina, suspenze  

 
 • barva: Červená 

 
 • zápach (vůně): Slabý, charakteristický 

 
 • hodnota pH:  

(100%; 23°C) 

4,0-7,0 

 • bod vzplanutí (°C): 
(kapaliny) 

Nerelevantní; vodný roztok 

 • samozápalnost: 475 °C  
 

 • hustota při 20C: 
 

 cca. 1,16 g/cm3 

 • rozdělovací 
koeficient:  
n-oktanol/voda  

Fluopyram: log Pow: 3,3 
Prothiokonazol: log Pow: 3,82 při 20 °C 
Tebukonazol: log Pow: 3,7 
 

 • citlivost na náraz: 
 

Není citlivý 

 • oxidační vlastnosti: Nemá 
 

 • výbušné vlastnosti: 
 

Není výbušný 
92/69/EEC, A.14/OECD 113 

9.2 Další informace Další fyzikálně-chemické údaje související s bezpečností 
nejsou známy. 

 
 
 

ODDÍL 10 Stálost a reaktivita  
 

10.1 Reaktivita  
 Tepelný rozklad Stabilní za normálních podmínek 

 
10.2 Chemická stabilita Stabilní při dodržení doporučených podmínek při skladování 

 
10.3 Možnost nebezpečných 

reakcí 
Nepředpokládají se při dodržení doporučených podmínek při 
manipulaci a skladování 

10.4 Podmínky, kterým je 
třeba zabránit 

Vysoké teploty a přímé sluneční světlo 

10.5 Neslučitelné materiály Skladovat pouze v originálních obalech 
 

10.6 Nebezpečné produkty 
rozkladu 

Nepředpokládají se při běžném použití 
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ODDÍL 11 Toxikologické informace 
 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
 • akutní toxicita orální: LD50  > 2000 mg/kg (potkan) 

 
 • akutní toxicita inhalační: LC50  > 2,998 mg/l (4 hod; potkan) 

Nejvyšší dosažitelná koncentrace 
 • akutní toxicita dermální: LD50 > 2000  mg/kg (potkan) 

 
 • žíravost/dráždivost pro 

kůži: 

nedráždí (králík)  
 

 • vážné poškození 
očí/podráždění očí: 

nedráždí (králík) 
 

 • senzibilizace dýchacích 
cest/senzibilizace kůže: 

Kůže: nesenzibilizuje (myš) 
OECD test 429 (LLNA-kvantitativní rozbor mízní uzliny) 
 

 • mutagenita 
v zárodečných buňkách: 

Fluopyram: nebyl prokázán mutagenní nebo 
genotoxický účinek v testech in vitro a in vivo.  
Prothiokonazol a Tebukonazol: nebyl prokázán 
mutagenní nebo genotoxický účinek v testech in vitro a 
in vivo.  
 

 • karcinogenita: 
 

Fluopyram: způsobil při vysokých dávkách zvýšený 
výskyt nádorů v játrech u potkanů a zvýšený výskyt 
nádorů ve štítné žláze u myší. Nádory pozorované u 
fluopyramu byly způsobeny působením 
negenotoxického mechanismu, který není relevantní při 
nízkých dávkách. Mechanismus vzniku těchto nádorů 
není považován za relevantní pro člověka. 
Prothiokonazol: nebyl prokázán karcinogenní účinek ve 
zkrmovacích studiích u potkanů a myší. 
Tebukonazol: způsobil při vysokých dávkách zvýšený 
výskyt nádorů v játrech u myší. Mechanismus vzniku 
těchto nádorů není považován za relevantní pro 
člověka. 
 

 • toxicita pro reprodukci:  Fluopyram: způsobil reprodukční toxicitu ve 
dvougenerační studii u potkanů pouze v dávkách 
toxických pro rodiče zvířat. Reprodukční toxicita 
pozorovaná u fluopyramu se vztahuje k rodičovské 
toxicitě.  
Prothiokonazol a Tebukonazol: způsobil reprodukční 
toxicitu ve dvougenerační studii u potkanů pouze 
v dávkách toxických pro rodiče zvířat. Reprodukční 
toxicita pozorovaná u prothiokonazolu a tebukonazolu 
se vztahuje k rodičovské toxicitě.  
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 • vývojová toxicita: 
 

Fluopyram: způsobil vývojovou toxicitu pouze 
v dávkách toxických pro samice. Vlivy na vývoj 
pozorované u fluopyramu souvisí s mateřskou toxicitou. 
Prothiokonazol: způsobil vývojovou toxicitu pouze 
v dávkách toxických pro samice. Vlivy na vývoj 
pozorované u prothiokonazolu souvisí s mateřskou 
toxicitou. 
Tebukonazol: způsobil vývojovou toxicitu pouze 
v dávkách toxických pro samice. Tebukonazol způsobil 
zvýšený výskyt postimplantačních ztrát a zvýšený 
výskyt nespecifických malformací. 
 

 • toxicita pro specifické 
cílové orgány – 
jednorázová expozice: 

Fluopyram: Na základě dostupných údajů nejsou 
splněna kritéria pro klasifikaci. 
Prothiokonazol: Na základě dostupných údajů nejsou 
splněna kritéria pro klasifikaci. 
Tebukonazol: Na základě dostupných údajů nejsou 
splněna kritéria pro klasifikaci. 

 • toxicita pro specifické 
cílové orgány – 
opakovaná expozice: 

Fluopyram: nezpůsobil toxicitu pro specifické cílové 
orgány v experimentálních studiích se zvířaty. 
Prothiokonazol a Tebukonazol: nezpůsobil toxicitu pro 
specifické cílové orgány v experimentálních studiích se 
zvířaty. 

 • nebezpečnost při 
vdechnutí: 

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria 
pro klasifikaci. 

 • další údaje: Další toxikologické údaje nejsou známy. 

   

 
 
 

ODDÍL 12 Ekologické informace 
 

12.1 Toxicita 
 Ryby 

 
96 hod; pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss) 
fluopyram: LC50 1,82 mg/l  
prothiokonazol LC50 1,83 mg/l 
 tebukonazol LC50 4,4 mg/l  
 

 Vodní bezobratlí  48 hod; perloočka velká (Daphnia magna) 
 fluopyram: EC50 > 17 mg/l   
Nebyla pozorována akutní toxicita při hladině rozpustnosti ve 
vodě 
prothiokonazol: EC50 1,3 mg/l 
tebukonazol: EC50 2,79 mg/l  
 

 Vodní bezobratlí – 
chronická toxicita 

NOEC 0,01 mg/l (21 dnů; dafnie) – platí pro tebukonazol 
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 Vodní rostliny 
 

tempo růstu; 72 hod; sladkovodní řasa zelená (Raphidocelis  
subcapitata)  
fluopyram: EC50  8,9 mg/l 
prothiokonazol: EC50  2,18 mg/l 
tebukonazol: EC50  3,8 mg/l 
 
EC50  0,237 mg/l (tempo růstu; 7 dnů; okřehek hrbatý – Lemna 
gibba) – platí pro účinnou látku tebukonazol 
ErC50  0,03278  mg/l (72 hod; Skeletonema costatum) – platí 
pro prothiokonazol 
EC10  0,01427  mg/l (tempo růstu; 72 hod; Skeletonema 
costatum) – platí pro prothiokonazol 

12.2 Perzistence a 
rozložitelnost 

 

 Biorozložitelnost: Fluopyram: Není rychle biologicky rozložitelný; Koc: 279 
Prothiokonazol: Není rychle biologicky rozložitelný;  
Koc: 1765; log Koc: ˂ 3 
Tebukonazol: Není rychle biologicky rozložitelný; Koc: 769 
 

12.3 Bioakumulační 
potenciál 

 

 Bioakumulace: Fluopyram: Biokoncentrační faktor (BCF) 18  
Není bioakumulativní 
Prothiokonazol: Biokoncentrační faktor (BCF) 19  
Není bioakumulativní 
Tebukonazol: Biokoncentrační faktor (BCF) 35-59 
Není bioakumulativní 

12.4 Mobilita v půdě  
 Mobilita v půdě: Fluopyram: Středně mobilní v půdách 

Prothiokonazol: Mírně mobilní v půdách 
Tebukonazol: Mírně mobilní v půdách 
 

12.5 Výsledky posouzení 
PBT a vPvB 

 

 Posouzení 
perzistentních 
bioakumulativních a 
toxických (PBT) a 
vysoce 
perzistentních a 
vysoce 
bioakumulativních 
(vPvB) látek: 

Fluopyram, Prothiokonazol, Tebukonazol: Tato látka není 
považována za perzistentní, bioakumulativní a toxickou (PBT).  
Tato látka není považována za vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB). 
 

12.6 Jiné nepříznivé 
účinky 

Další účinky vztahující se k ekologickým informacím nejsou 
známy. 
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ODDÍL 13 Pokyny pro odstraňování  
 

13.1 Metody nakládání s odpady 
 

 Vhodné metody odstraňování přípravku: 
Případné nepoužité zbytky přípravku se předají oprávněné osobě k odstranění a po 
smísení s hořlavým materiálem (např. piliny) se spálí ve spalovně stejných parametrů 
jako pro obaly. 
 

 Vhodné metody odstraňování kontaminovaného obalu: 
Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu. 
Prázdné obaly se důkladně vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné 
osobě k odstranění. Poté se obaly spálí ve schválené spalovně vybavené 
dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve druhém stupni a čištěním 
plynných zplodin. Při manipulaci s prázdnými obaly nesmí být zasaženy recipienty 
podzemních a povrchových vod. 
 
Katalogové číslo odpadu: 02 01 08* – agrochemické odpady obsahující nebezpečné 
látky 
 

 Právní předpisy o odpadech 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
 

 
 

14. Informace pro přepravu  
 

 Silniční a železniční přeprava (ADR/RID) 
14.1 UN číslo: 3082 
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu: 
LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, 
KAPALNÁ, J. N. (PROTHIOKONAZOL, 
TEBUKONAZOL VE FORMĚ ROZTOKU)  

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro 
přepravu: 

9 

14.4 Obalová skupina: III 
14.5 Nebezpečnost pro životní 

prostředí: 
ANO 
 

 Identifikační číslo 
nebezpečnosti: 

90 

   
 Letecká přeprava (IATA) 
14.1 UN číslo/UN number: 3082 
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování 

pro přepravu/UN proper 

shipping name: 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. (PROTHIOCONAZOLE, 
TEBUCONAZOLE SOLUTION) 

14.3 Třída(y) nebezpečnosti pro 
přepravu/Transport hazard 
class(es): 

9 
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14.4 Obalová skupina/Packing 
group: 

III 

14.5 Nebezpečnost pro životní 
prostředí/Environmental 
hazards: 

ANO/YES 
 

  
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

Viz oddíl 6 a 8 tohoto bezpečnostního listu 
 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
Není relevantní pro podmínky  v České republice  
 

 
 

ODDÍL 15 Informace o předpisech 
 

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 
předpisy týkající se látky nebo směsi  
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 Nařízení (EU) č. 2015/830, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (= 
novela nařízení REACH k bezpečnostnímu listu) 
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 
v platném znění 
Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
Nařízení (ES) č. 540/2011, kterým se provádí Nařízení č. 1107/2009 pokud jde o seznam 
schválených účinných látek 
Nařízení (ES) č. 547/2011, kterým se provádí Nařízení č. 1107/2009 pokud jde o 
požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin 
Zákon č.299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů  
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), sbírka 
mezinárodních smluv č. 33/2005 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových 
organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin 
Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a 
pracovištích) 
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů 

  
 Další údaje: 
 WHO-klasifikace: III (Slabě nebezpečný) 
   
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti  
 Zpráva o posouzení chemické bezpečnosti se nevyžaduje. 
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ODDÍL 16 Další informace 
 

16.1 Seznam a slovní znění příslušných H-vět uvedených v oddíle 3 bezpečnostního 
listu a seznam použitých zkratek 
  

 H301 Toxický při požití. 
 H302 Zdraví škodlivý při požití. 
 H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. 
 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
 H315 Dráždí kůži. 
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
 H330 Při vdechování může způsobit smrt. 
 H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
   
 Seznam použitých zkratek a akronymů: 
 Acute Tox. 2, 3, 4 Akutní toxicita (orální), kategorie 2, 3, 4 
 Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro životní prostředí - akutně, kategorie 1 
 Aquatic Chronic 1, 2, 3 Nebezpečný pro životní prostředí - chronicky, kategorie 1, 2, 3 
 Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kategorie 1 
 Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 
 Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 
 Skin Sens. 1, 1A Senzibilizace kůže, kategorie 1, 1A 
 Skin Corr. 1C Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1C 
 ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí 
 ATE Odhad akutní toxicity 
 Číslo CAS Identifikační číslo Chemical abstracts 
 Číslo ES Číslo Evropské komise 
 ČSN EN Česká technická norma 
 EU Evropská unie 
 ECx Efektivní koncentrace na x % 
 IBC Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně 

přepravujících nebezpečné chemikálie (předpis IBC) 
 IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
 ICx Inhibiční koncentrace na x % 
 LCx Smrtelná koncentrace na x % 
 LDx Smrtelná dávka na x % 
 MARPOL 73/78 Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí   
 J.N. Jinde neuvedená 
 NOEC/NOEL Koncentrace/úroveň bez pozorovaného účinku 
 OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
 PEL Přípustný expoziční limit 
 NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace 
 RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 
 Sb. Sbírka zákonů 
 UN Organizace spojených národů (OSN) 
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 WHO Světová zdravotnická organizace 
 M-faktor Multiplikační faktor 
   
16.2 Pokyny pro školení:  

Viz § 86 Zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 

16.3 Doporučená omezení použití:  
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.  
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou 
uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti 
Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin. Společnost 
Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným 
skladováním přípravku. 
Je zakázáno zkrmovat a konzumovat namořené osivo. Pytle od namořeného osiva 
nesmí být použity k jiným účelům a musí být zřetelně označeny. 
Ve smyslu vyhlášky č. 180/2015 Sb. je práce s přípravkem na ochranu rostlin Raxil Star 
zakázána těhotným a kojícím ženám a mladistvým. 
 

16.4 Kontaktní místo pro poskytování technických informací: 
BAYER s. r. o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
Tel.: (+420) 266 101 111 
 

16.5 Zdroje údajů použitých při sestavování Bezpečnostního listu:  
Bayer -  SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EU) No. 1907/2006  
Version 9/EU, Revision Date: 12.07.2019 
Interní databáze firmy Bayer  
 

16.6 Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu: vyznačeny v textu 
stínováním 
 

16.7 Prohlášení: 
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci 
a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí 
a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány 
za záruku ve vztahu ke kterémukoli parametru přípravku, vhodnosti a použitelnosti 
výrobku pro konkrétní aplikaci a nemají rovněž ustavovat právně platnou základnu 
kontraktačních vztahů. 

 



 
SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 

 

 

RAXIL STAR 1/14 
Version  8 / GB Revision Date: 23.10.2019 
102000021528 Print Date: 23.10.2019 
 
 
SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE 
COMPANY/UNDERTAKING 

 

1.1 Product identifier 
 

Trade name RAXIL STAR 
 

Product code (UVP) 79463537 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 
 

Use Seed treatment, Fungicide 
1.3 Details of the supplier of the safety data sheet 
 

Supplier Bayer CropScience Limited 
230 Cambridge Science Park 
Milton Road 
Cambridge 
Cambridgeshire CB4 0WB 
United Kingdom 
 

 

 

Telephone +44(0)1223 226500  
 

Telefax +44(0)1223 426240 
 

 
 

Responsible Department Email: ukcropsupport@bayer.com 
 

1.4 Emergency telephone no. 
 

Emergency telephone no. 00800 1020 3333 (24 hr) 
 

 
 

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 
 

2.1 Classification of the substance or mixture 
 

Classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures, as amended. 
 

Acute aquatic toxicity: Category 1 
H400 Very toxic to aquatic life. 
 

Chronic aquatic toxicity: Category 1 
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 
 

Reproductive toxicity: Category 2 
H361d Suspected of damaging the unborn child. 
2.2 Label elements 
 

Labelling in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and 
packaging of substances and mixtures, as amended. 
 

Hazard label for supply/use required. 
 

Hazardous components which must be listed on the label: 
 



 
SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 

 

 

RAXIL STAR 2/14 
Version  8 / GB Revision Date: 23.10.2019 
102000021528 Print Date: 23.10.2019 
 
 

 Fluopyram 
 Prothioconazole 
 Tebuconazole 

 

  

   

 

Signal word:  Warning 
 

Hazard statements 
 

H361d Suspected of damaging the unborn child. 
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 
EUH208 Contains 1,2-benzisothiazolin-3-one, reaction mass of 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-

3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1), 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-
phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. May produce an allergic reaction. 

EUH401 To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for 
use. 

 

Precautionary statements 
 

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. 
P308 + P311 IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/ doctor/ physician. 
P391 Collect spillage. 
P410 Protect from sunlight. 
P501 Dispose of contents/container to returnable container supplier. 
2.3 Other hazards 
 

No other hazards known. 
 

 
SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

 
3.2 Mixtures 

 

Chemical nature 
 

Flowable concentrate for seed treatment (FS) 
Fluopyram/Prothioconazole/Tebuconazole 20:100:60 g/l  
 

Hazardous components 
 

Hazard statements according to Regulation (EC) No. 1272/2008 
 

Name CAS-No. / 
EC-No. / 
REACH Reg. No. 

Classification Conc. [%] 

REGULATION (EC) No 
1272/2008 

Fluopyram 658066-35-4 
619-797-7 
 

Aquatic Chronic 2, H411 1.72 

Prothioconazole 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

8.62 

Tebuconazole 107534-96-3 
403-640-2 
 

Acute Tox. 4, H302 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

5.17 
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Polyarylphenylether 
sulfate, ammonium salt 

119432-41-6 
 

Aquatic Chronic 3, H412 >= 1.00 – < 
25.00 

3-Hydroxy-2'-methyl-2-
naphthanilide 

135-61-5 
205-205-0 
01-2119473801-38-XXXX 

Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 0.1 – < 
1.0 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
one 

2634-33-5 
220-120-9 
01-2120761540-60-xxxx 

Acute Tox. 4, H302 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

>= 0.005 – < 
0.05 

reaction mass of 5-chloro-
2- methyl-2H-isothiazol-3-
one and 2-methyl-2H-
isothiazol-3- one (3:1) 

55965-84-9 
 

Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 2, H310 
Acute Tox. 2, H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

>= 0.00015 – 
< 0.0015 

Glycerine 56-81-5 
200-289-5 
01-2119471987-18-XXXX 

Not classified  > 1.00 

 

Further information 
 

Prothioconazole 178928-70-6 M-Factor: 10 (acute), 1 (chronic) 
Tebuconazole 107534-96-3 M-Factor: 1 (acute), 10 (chronic) 
1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-one 

2634-33-5 M-Factor: 1 (acute) 

reaction mass of 5-
chloro-2- methyl-
2H-isothiazol-3-
one and 2-methyl-
2H-isothiazol-3- 
one (3:1) 

55965-84-9 M-Factor: 100 (acute), 100 (chronic) 

 

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16. 
 

 
SECTION 4: FIRST AID MEASURES 

 
4.1 Description of first aid measures 
 

General advice Move out of dangerous area. Place and transport victim in stable 
position (lying sideways). Remove contaminated clothing immediately 
and dispose of safely.  

 

Inhalation Move to fresh air. Keep patient warm and at rest. Call a physician or 
poison control center immediately.  

 

Skin contact Wash off thoroughly with plenty of soap and water, if available with 
polyethyleneglycol 400, subsequently rinse with water. If symptoms 
persist, call a physician.  
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Eye contact Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at 

least 15 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 
minutes, then continue rinsing eye. Get medical attention if irritation 
develops and persists.  

 

Ingestion Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a physician or poison 
control center immediately.  

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed 
 

Symptoms No symptoms known or expected. 
4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 
 

Treatment Treat symptomatically. Gastric lavage is not normally required. 
However, if a significant amount (more than a mouthful) has been 
ingested, administer activated charcoal and sodium sulphate. There is 
no specific antidote.  

 
 

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES 
 

5.1 Extinguishing media 
 

Suitable Water spray, Carbon dioxide (CO2), Foam, Sand 
 

Unsuitable High volume water jet 
 
5.2 Special hazards arising 
from the substance or 
mixture 

In the event of fire the following may be released:, Hydrogen cyanide 
(hydrocyanic acid), Hydrogen fluoride, Hydrogen chloride (HCl), 
Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO2), Nitrogen oxides (NOx), 
Sulphur oxides 

5.3 Advice for firefighters 
 

Special protective 
equipment for firefighters 

In the event of fire and/or explosion do not breathe fumes. Wear self-
contained breathing apparatus and protective suit.  

 

Further information Contain the spread of the fire-fighting media. Do not allow run-off from 
fire fighting to enter drains or water courses.  

 
 

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 
 

Precautions Avoid contact with spilled product or contaminated surfaces. Use 
personal protective equipment.  

 
6.2 Environmental 
precautions 

Do not allow to get into surface water, drains and ground water. If 
spillage enters drains leading to sewage works inform local water 
company immediately. If spillage enters rivers or watercourses, inform 
the Environment Agency (emergency telephone number 0800 
807060).  
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6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 
 

Methods for cleaning up Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid 
binder, universal binder, sawdust). Clean contaminated floors and 
objects thoroughly, observing environmental regulations. Collect and 
transfer the product into a properly labelled and tightly closed 
container.  

 

Additional advice Check also for any local site procedures.  
 
6.4 Reference to other 
sections 

Information regarding safe handling, see section 7. 
Information regarding personal protective equipment, see section 8. 
Information regarding waste disposal, see section 13. 

 
 

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE 
 

7.1 Precautions for safe handling 
 

Advice on safe handling No specific precautions required when handling unopened 
packs/containers; follow relevant manual handling advice. Ensure 
adequate ventilation.  

 

Hygiene measures Avoid contact with skin, eyes and clothing. Keep working clothes 
separately. Wash hands before breaks and immediately after handling 
the product. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly 
before using again. Garments that cannot be cleaned must be 
destroyed (burnt).  

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities  
 

Requirements for storage 
areas and containers 

Store in a place accessible by authorized persons only. Store in original 
container. Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-
ventilated place. Keep away from direct sunlight.  

 

Advice on common storage Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.  
 

Suitable materials HDPE (high density polyethylene) 
 

 

7.3 Specific end use(s) Refer to the label and/or leaflet. 
 

 
SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

 
8.1 Control parameters 
 

Components CAS-No. Control parameters Update Basis 

Fluopyram 
 

658066-35-4 0.34 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Prothioconazole 
 

178928-70-6 1.4 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

Tebuconazole 
 

107534-96-3 0.2 mg/m3 
(SK-ABS) 

 
 

OES BCS* 
 

Glycerine 
 
(Mist.)  

56-81-5 10 mg/m3 
(TWA) 

12 2011 
 

EH40 WEL 
 

Tebuconazole 107534-96-3 0.2 mg/m3  OES BCS* 
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 (SK-ABS)   
 

*OES BCS: Internal Bayer AG, Crop Science Division "Occupational Exposure Standard" 
8.2 Exposure controls 
 

Refer to COSHH assessment (Control of Substances Hazardous to Health (Amendment) 
Regulations 2004). Engineering controls should be used in preference to personal protective 
equipment wherever practicable. Refer also to COSHH Essentials. 
 

Personal protective equipment 
In normal use and handling conditions please refer to the label and/or leaflet. In all other cases the 
following recommendations would apply. 
 

Respiratory protection Respiratory protection is not required under anticipated 
circumstances of exposure. 
Respiratory protection should only be used to control residual risk of 
short duration activities, when all reasonably practicable steps have 
been taken to reduce exposure at source e.g. containment and/or 
local extract ventilation. Always follow respirator manufacturer's 
instructions regarding wearing and maintenance. 

 
 

Hand protection Please observe the instructions regarding permeability and 
breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves. 
Also take into consideration the specific local conditions under which 
the product is used, such as the danger of cuts, abrasion, and the 
contact time. 
Wash gloves when contaminated. Dispose of when contaminated 
inside, when perforated or when contamination on the outside cannot 
be removed. Wash hands frequently and always before eating, 
drinking, smoking or using the toilet. 

 Material Nitrile rubber 
 Rate of permeability > 480 min 
 Glove thickness > 0.4 mm 
 Protective index Class 6 
 Directive Protective gloves complying with EN 

374. 
 

Eye protection Wear goggles (conforming to EN166, Field of Use = 5 or equivalent). 
 

Skin and body protection Wear standard coveralls and Category 3 Type 6 suit. 
Wear two layers of clothing wherever possible. Polyester/cotton or 
cotton overalls should be worn under chemical protection suit and 
should be professionally laundered frequently. 

 
 

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 

9.1 Information on basic physical and chemical properties 
 

Form suspension 
 

Colour red  
 

Odour weak, characteristic 
 

pH 4.0 - 7.0  (100 %) (23 °C)  
 

Flash point Not relevant; aqueous solution 
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Ignition temperature 475 °C  
 

Density ca. 1.16 g/cm³ (20 °C)   
 

Partition coefficient: n-
octanol/water 

Fluopyram: log Pow: 3.3  

 Tebuconazole: log Pow: 3.7  
 Prothioconazole: log Pow: 3.82 (20 °C) (pH 7) 
 

Impact sensitivity Not impact sensitive. 
 

Oxidizing properties No oxidizing properties 
 

Explosivity Not explosive  
92/69/EEC, A.14 / OECD 113 

 

9.2 Other information Further safety related physical-chemical data are not known. 
 

 
SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY 

 
10.1 Reactivity 
 

Thermal decomposition Stable under normal conditions. 
 

10.2 Chemical stability Stable under recommended storage conditions. 
 
 

10.3 Possibility of 
hazardous reactions 

No hazardous reactions when stored and handled according to 
prescribed instructions. Stable under recommended storage conditions. 

 
 

10.4 Conditions to avoid Extremes of temperature and direct sunlight. 
 
 

10.5 Incompatible materials Store only in the original container. 
 
 

10.6 Hazardous 
decomposition products 

No decomposition products expected under normal conditions of use. 

 
 

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 

11.1 Information on toxicological effects 
 

Acute oral toxicity LD50 (Rat) > 2,000 mg/kg 
 

Acute inhalation toxicity LC50 (Rat) > 2.998 mg/l 
Exposure time: 4 h 
Highest attainable concentration. 

 

Acute dermal toxicity LD50 (Rat) > 2,000 mg/kg 
 

Skin corrosion/irritation No skin irritation (Rabbit) 
 

Serious eye damage/eye 
irritation 

No eye irritation (Rabbit) 

 

Respiratory or skin 
sensitisation 

Non-sensitizing. (Mouse) 
OECD Test Guideline 429, local lymph node assay (LLNA) 

 

Assessment STOT Specific target organ toxicity – single exposure 
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Fluopyram: Based on available data, the classification criteria are not met. 
Prothioconazole: Based on available data, the classification criteria are not met. 
Tebuconazole: Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

Assessment STOT Specific target organ toxicity – repeated exposure 
 

Fluopyram did not cause specific target organ toxicity in experimental animal studies.  
Prothioconazole did not cause specific target organ toxicity in experimental animal studies.  
Tebuconazole did not cause specific target organ toxicity in experimental animal studies.  
 

Assessment mutagenicity 
 

Fluopyram was not mutagenic or genotoxic in a battery of in vitro and in vivo tests.  
Prothioconazole was not mutagenic or genotoxic based on the overall weight of evidence in a battery of 
in vitro and in vivo tests.  
Tebuconazole was not mutagenic or genotoxic in a battery of in vitro and in vivo tests.  
 

Assessment carcinogenicity 
 

Fluopyram caused at high dose levels an increased incidence of tumours in rats in the following 
organ(s): Liver.  
Fluopyram caused at high dose levels an increased incidence of tumours in mice in the following 
organ(s): Thyroid.  
The tumours seen with Fluopyram were caused through a non-genotoxic mechanism, which is not 
relevant at low doses. The mechanism that triggers these tumours is not relevant to humans.  
Prothioconazole was not carcinogenic in lifetime feeding studies in rats and mice.  
Tebuconazole caused at high dose levels an increased incidence of tumours in mice in the following 
organ(s): Liver. The mechanism of tumour formation is not considered to be relevant to man.  
 

Assessment toxicity to reproduction 
 

Fluopyram caused reproduction toxicity in a two-generation study in rats only at dose levels also toxic to 
the parent animals. The reproduction toxicity seen with Fluopyram is related to parental toxicity.   
Prothioconazole caused reproduction toxicity in a two-generation study in rats only at dose levels also 
toxic to the parent animals. The reproduction toxicity seen with Prothioconazole is related to parental 
toxicity.   
Tebuconazole caused reproduction toxicity in a two-generation study in rats only at dose levels also 
toxic to the parent animals. The reproduction toxicity seen with Tebuconazole is related to parental 
toxicity.   
 

Assessment developmental toxicity 
 

Fluopyram caused developmental toxicity only at dose levels toxic to the dams. The developmental 
effects seen with Fluopyram are related to maternal toxicity.   
Prothioconazole caused developmental toxicity only at dose levels toxic to the dams. The developmental 
effects seen with Prothioconazole are related to maternal toxicity.   
Tebuconazole caused developmental toxicity only at dose levels toxic to the dams. Tebuconazole 
caused an increased incidence of post implantation losses, an increased incidence of non-specific 
malformations.   
 

Aspiration hazard 
 

Based on available data, the classification criteria are not met. 
 

Further information 
 

No further toxicological information is available. 
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SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION 

 
12.1 Toxicity 
 

Toxicity to fish LC50 (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout))  1.82 mg/l  
Exposure time: 96 h 
The value mentioned relates to the active ingredient fluopyram. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout))  1.83 mg/l  
Exposure time: 96 h 
The value mentioned relates to the active ingredient prothioconazole. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout))  4.4 mg/l  
Exposure time: 96 h 
The value mentioned relates to the active ingredient tebuconazole. 

 

Toxicity to aquatic 
invertebrates 

EC50 (Daphnia magna (Water flea)) > 17 mg/l  
Exposure time: 48 h 
The value mentioned relates to the active ingredient fluopyram. 
No acute toxicity was observed at its limit of water solubility. 
 

 EC50 (Daphnia magna (Water flea))  1.3 mg/l  
Exposure time: 48 h 
The value mentioned relates to the active ingredient prothioconazole. 
 

 EC50 (Daphnia magna (Water flea))  2.79 mg/l  
Exposure time: 48 h 
The value mentioned relates to the active ingredient tebuconazole. 
 

Chronic toxicity to aquatic 
invertebrates 

NOEC (Daphnia (water flea)):  0.01 mg/l  
Exposure time: 21 d 
The value mentioned relates to the active ingredient tebuconazole. 
 

 

Toxicity to aquatic plants EC50 (Raphidocelis subcapitata (freshwater green alga))  8.9 mg/l  
Growth rate; Exposure time: 72 h 
The value mentioned relates to the active ingredient fluopyram. 

 

 EC50 (Raphidocelis subcapitata (freshwater green alga))  2.18 mg/l  
Growth rate; Exposure time: 72 h 
The value mentioned relates to the active ingredient prothioconazole. 

 

 EC50 (Raphidocelis subcapitata (freshwater green alga))  3.8 mg/l  
Growth rate; Exposure time: 72 h 
The value mentioned relates to the active ingredient tebuconazole. 

 

 EC50 (Lemna gibba (gibbous duckweed))  0.237 mg/l  
Growth rate; Exposure time: 7 d 
The value mentioned relates to the active ingredient tebuconazole. 

 

 ErC50 (Skeletonema costatum)  0.03278 mg/l  
Exposure time: 72 h 
The value mentioned relates to the active ingredient prothioconazole. 

 

 EC10 (Skeletonema costatum)  0.01427 mg/l  
Growth rate; Exposure time: 72 h 
The value mentioned relates to the active ingredient prothioconazole. 

12.2 Persistence and degradability 
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Biodegradability Fluopyram:  

Not rapidly biodegradable 
 Tebuconazole:  

Not rapidly biodegradable 
 Prothioconazole:  

Not rapidly biodegradable 
 

Koc Fluopyram: Koc: 279 
 Tebuconazole: Koc: 769 
 Prothioconazole: Koc: 1765 
12.3 Bioaccumulative potential 
 

Bioaccumulation Fluopyram: Bioconcentration factor (BCF) 18 
Does not bioaccumulate. 

 Tebuconazole: Bioconcentration factor (BCF) 35 - 59 
Does not bioaccumulate. 

 Prothioconazole: Bioconcentration factor (BCF) 19 
Does not bioaccumulate. 

12.4 Mobility in soil 
 

Mobility in soil Fluopyram: Moderately mobile in soils 
 Tebuconazole: Slightly mobile in soils 
 Prothioconazole: Slightly mobile in soils 
12.5 Results of PBT and vPvB assessment 
 

PBT and vPvB assessment Fluopyram: This substance is not considered to be persistent, 
bioaccumulative and toxic (PBT). This substance is not considered to be 
very persistent and very bioaccumulative (vPvB).  

 Tebuconazole: This substance is not considered to be persistent, 
bioaccumulative and toxic (PBT). This substance is not considered to be 
very persistent and very bioaccumulative (vPvB).  

 Prothioconazole: This substance is not considered to be persistent, 
bioaccumulative and toxic (PBT). This substance is not considered to be 
very persistent and very bioaccumulative (vPvB).  

12.6 Other adverse effects 
 

Additional ecological 
information 

No other effects to be mentioned. 

 
 

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 

13.1 Waste treatment methods 
 

Product In accordance with current regulations and, if necessary, after 
consultation with the site operator and/or with the responsible authority, 
the product may be taken to a waste disposal site or incineration plant. 

 Advice may be obtained from the local waste regulation authority (part 
of the Environment Agency in the UK). 

 

Contaminated packaging Small containers (< 10 l or < 10 kg) should be rinsed thoroughly using 
an integrated pressure rinsing device, or, by manually rinsing three 
times. 

 Add washings to sprayer at time of filling. 
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 Dispose of empty and cleaned packaging safely. 
 Large containers (> 25 l or > 25 kg) should not be rinsed or re-used for 

any other purpose. 
 Return large containers to supplier. 
 Follow advice on product label and/or leaflet. 
 

Waste key for the unused 
product 

02 01 08* agrochemical waste containing hazardous substances 

 
 

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 UN number 3082  
14.2 Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 
 (TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transport hazard class(es) 9 
14.4 Packaging Group III 
14.5 Environm. Hazardous Mark YES 
Hazard no. 90 
 
This classification is in principle not valid for carriage by tank vessel on inland waterways. Please 
refer to the manufacturer for further information. 
 
IMDG 
14.1 UN number 3082  
14.2 Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 
 (TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transport hazard class(es) 9 
14.4 Packaging Group III 
14.5 Marine pollutant YES 
 
IATA 
14.1 UN number 3082  
14.2 Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 
 (TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION ) 
14.3 Transport hazard class(es) 9 
14.4 Packaging Group III 
14.5 Environm. Hazardous Mark YES 
 
UK 'Carriage' Regulations  
14.1 UN number 3082  
14.2 Proper shipping name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. 
 (TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION) 
14.3 Transport hazard class(es) 9 
14.4 Packaging Group III 
14.5 Environm. Hazardous Mark YES 
Emergency action code 3Z 
 
14.6 Special precautions for user 
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See sections 6 to 8 of this Safety Data Sheet. 
 
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code 
No transport in bulk according to the IBC Code. 
 

 
SECTION 15: REGULATORY INFORMATION 

 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or 
mixture 
 

UK and Northern Ireland Regulatory References 
 

This material may be subject to some or all of the following regulations (and any subsequent 
amendments). Users must ensure that any uses and restrictions as indicated on the label and/or leaflet 
are followed. 
 

Transport 
 

Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 (SI 
2009 No 1348)  
Merchant Shipping (Dangerous Goods and Marine Pollutants) Regulations 1997 (SI 1997 No 2367)  
Air Navigation Dangerous Goods Regulations 2002 (SI 2002 No 2786) 
 

Supply and Use 
 

Chemical (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No 716)  
Chemical (Hazard Information and Packaging for Supply) (Northern Ireland) Regulations 2009   
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No 2677)  
EH40 Occupational Exposure Limits - Table 1 List of approved workplace exposure limits  
Control of Pesticide Regulations 1986  
Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002 
 

Waste Treatment 
 

Environmental Protection Act 1990, Part II  
Environmental Protection (Duty of Care) Regulations 1991  
The Waste Management Licensing Regulations 1994 (as amended)  
Hazardous Waste Regulations 2005 (Replacing Special Waste Regulations 1996 as amended)  
Landfill Directive  
Regulation on Substances That Deplete the Ozone Layer 1994 (EEC/3093/94)  
Water Resources Act 1991  
Anti-Pollution Works Regulations 1999 
 

Further information 
 

WHO-classification: III (Slightly hazardous) 
15.2 Chemical safety assessment 
 

A chemical safety assessment is not required. 
 

 
SECTION 16: OTHER INFORMATION 

 
 

Text of the hazard statements mentioned in Section 3 
 

H301 Toxic if swallowed. 
H302 Harmful if swallowed. 
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H310 Fatal in contact with skin. 
H314 Causes severe skin burns and eye damage. 
H315 Causes skin irritation. 
H317 May cause an allergic skin reaction. 
H318 Causes serious eye damage. 
H330 Fatal if inhaled. 
H361d Suspected of damaging the unborn child. 
H400 Very toxic to aquatic life. 
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. 
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 
 

Abbreviations and acronyms 
 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Inland Waterways 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road 

ATE Acute toxicity estimate 
CAS-Nr. Chemical Abstracts Service number 
Conc. Concentration 
EC-No. European community number 
ECx Effective concentration to x % 
EH40 WEL Worker Exposure Limit 
EINECS European inventory of existing commercial substances 
ELINCS European list of notified chemical substances 
EN European Standard 
EU European Union 
IATA International Air Transport Association 
IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk (IBC Code) 
ICx Inhibition concentration to x % 
IMDG International Maritime Dangerous Goods 
LCx Lethal concentration to x % 
LDx Lethal dose to x % 
LOEC/LOEL Lowest observed effect concentration/level 
MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships 
N.O.S. Not otherwise specified 
NOEC/NOEL No observed effect concentration/level 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 
SI Statutory Instrument 
TWA Time weighted average 
UN United Nations 
WHO World health organisation 
 
 

Reason for Revision: The following sections have been revised: Section 2: Hazards 
Identification. Section 3: Composition / Information on Ingredients. 
Section 12. Ecological information.  

 

Changes since the last version are highlighted in the margin. This version replaces all previous 
versions. 

 

The above information is intended to give general health and safety guidance on the storage and 
transport of the product. 
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It is not intended to apply to the use of the product for which purposes the product label and any 
appropriate technical usage literature available should be consulted and any relevant licenses, 
consents or approvals complied with. 
The requirements or recommendations of any relevant site or working procedure, system or policy in 
force or arising from any risk assessment involving the substance or product should take precedence 
over any of the guidance contained in this safety data sheet where there is a difference in the 
information given. 
The information provided in this safety data sheet is accurate at the date of publication and will be 
updated as and when appropriate. 
No liability will be accepted for any injury, loss or damage resulting from any failure to take account of 
information or advice contained in this safety data sheet. 
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