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Ti VL (varnostni listi) se držijo standardov in predpisanih zahtev iz Republike Slovenije in morda ne bodo 
ustrezali predpisanim zahtevam v drugih državah. 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

1.1. Identifikator izdelka 

Ime proizvoda : CHAMANE 

Sinonimi : FFC03 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Uporaba snovi/zmesi: Fungicid 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 
Proizvajalec: 

Dobavitelj UPL Holdings Coöperatief U.A. 
Claudius Prinsenlaan 144 A 
4818 CP BREDA, NOORD-BRABANT 
The Netherlands 
T 0031 (0) 85 0712300 
sds.info@upl-ltd.com - www.upl-ltd.com 

 
Dobavitelj/distributer :  

PICOUNT d.o.o. 
Mošnje 2c 
4240 Radovljica 
Telefon : +(386) 8 205 32 00 
Elektronski naslov : info@picount.si 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

Telefonska številka za nujne primere: 112 ali (CARECHEM 24):  +44 (0) 1235 239670 

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

2.1.1. Razvrstitev v skladu z regulativo EC 67/548 - 1999/45 

 

2.2. Elementi etikete 

Razvrstitev v skladu z regulativo EC) No 1272/2008 (CLP) 

  

H-stavki 

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
Dodatne informacije o nevarnosti 

EUH401 Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. 
P391  Prestreči razlito tekočino.  
P501  Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in 

odpadne embalaže. 

http://www.upl-ltd.com/
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2.3. Druge nevarnosti 

Druge nevarnosti niso znane 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

3.1. Snovi 

Ni smiselno 

3.2. Zmesi 

Ime Registracijska 
številka (CAS 
št.) 

Razvrstitev v 
skladu z 
Direktivo 
67/548/EGS 

Razvrstitev v skladu 
z Uredbo 1272/2008 
(CLP) 

Koncentracija 
% w/w 

Azoxystrobin 131860-33-8 T;R23 
N;R50/R53 

Acute Tox. 3 
(H331) 

Aquatic Acute 1 
(H400) 

Aquatic Chronic 1 
(H410) 

20 - 30 

Sulfonated 
aromatic 
polymer, 
sodiumsalt 

- Xi;R36/38 - 1 - 5 

Aqueous 
dipropylene glycol 
solution of approx. 

20% 
1,2-benzisothiazolin-
3-o ne ( 2634-33-5 

(17-23% 
+ 1310-73-2 (5-15%)) 

- C; R34 
Xn; 
R22 Xi; 
R43 N; 
R50 

- < 1 

A fatty 
alcohol 
polyglycol 
ether 

68439-49-6 Xn;R22 
Xi;R41 
N;R50 

Eye Dam. 1 
(H318) 

Acute Tox. 4 
(H302) 

Aquatic Acute 1 
(H400) 

10 - 20 

Naši proizvodi ustrezajo zahtevam iz Uredbe REACH; registrska številka ni predložena, ker je snov 
izjema v okviru REACH (snov, izvzeta iz registracije), zanjo registracija še ni obvezna (nižji količinski 
prag), ali je ni potrebno dodati k varnostnemu listu - SDS / eSDS (uporaba biocidov, polimeri, 
fitofarmacevtski proizvodi) itd. 

Popolno besedilo stavkov 'R' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju 16. 
Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje. 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni ukrepi Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oz. v 
dobro prezračen prostor in se jo zavarujemo pred mrazom oz. vročino. Zagotovi 
se ji osnovne življenjske funkcije in se poiščemo zdravniško pomoč. 

Pri vdihavanju  Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 

milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred 
ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati. 

Stik z očmi S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in se oči temeljito spere s čisto 
vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 

V primeru zaužitja Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je 
možno se zdravniku predloži navodila za uporabo. 

Medicinska pomoč Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičen protistrup ni poznan. 
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4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi Ni razpoložljivih informacij., Niso znani primeri zastrupitve pri človeku, prav tako 
niso znani simptomi zastrupitve pri opravljanju poskusov. 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Oskrba, obdelava Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Ne izpira se 

želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in 

salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Zdravljenje 

je simptomatično in podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati 

s Centrom za zastrupitve. 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1. Sredstva za gašenje 

Ustrezna sredstva 
za gašenje 

Suha kemikalija, Pena, CO2 

Sredstva za 
gašenje, ki se ga ne 
sme uporabiti zaradi 
varnostnih razlogov 

Ne uporabljajte dirketnega vodnega curka. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: 

Specifične 
nevarnosti med 
gašenjem 

Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja.  

5.3. Nasvet za gasilce 

Posebne varovalne 
opreme za gasilce 

V primeru požara uporabljati dihalni aparat in primerno zašcitno obleko, ker 
se pri gorenju lahko sprošcajo toksicni in dražilni hlapi. 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

Osebni varnostni 
ukrepi 

Preprečite stik s kožo in očmi 
Nositi zaščitne rokavice/oblačila in zaščito za oči/obraz 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi 

Okoljevarstveni 
ukrepi 

Preprečite nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno. S primerno 
posodo preprečiti onesnaženje okolja. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v 
kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem 
podtalnice. Če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti ali proizvod 
kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem Center za 
obveščanje na številko 112. 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Metode za čiščenje Razliti pripravek pobrati z vpojnim materialom: pesek, zemlja, diatomejska 
prst itd. Preprečiti širjenje pripravka z nasipom iz vpojnega materiala. Zbrati 
material v posebne za to označene, tesno zaprte posode za varno uničenje. 
Očistiti onesnažene predele s sodo ali detergentom in vodo. Da se prepreči 
onesnaženje površinskih in talnih voda, vodnih zajetij in napeljav, zbrati v 
posebne posode tudi vodo za čiščenje. 

Drugi podatki Nikoli ne vračajte razlitega materiala v originalni embalaži za ponovno 
uporabo. Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. 

6.4. Sklicevanje na druge oddelke 

Za osebno zaščito glejte poglavje 8., Za navodila za odstranjevanje glej 13. poglavje. 
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Navodilo za varno 
rokovanje 

Uporabljati samo v skladu z našimi priporočili. Uporabljajte samo čisto 
opremo. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Nosite osebno varovalno 
opremo. Za osebno zaščito glejte poglavje 8. Roke si umivajte pred odmori in 
takoj po rokovanju s proizvodom. Odstranite in operite kontaminirana oblačila 
pred ponovno uporabo. 

Navodila za varstvo 
predpožarom in 
eksplozijo 

Hranite ločeno od vročine in virov vžiga.  
 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Zahteve glede 
skladiščnih področij 
in embalaže 

Shranjujte/skladiščite na mestu, ki je dostopno samo pooblaščenim osebam. 
Hranite/skladiščite v originalni embalaži. Hranite v embalaži opremljeni s 
pravilnimi nalepkami. Embalaža naj bo tesno/hermetično zaprta na suhem in 
dobro zračenem mestu. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, 
pijače in krmil. 

7.3. Posebne končne uporabe 

Fitofarmacevtska sredstva so predmet Uredbe (ES) št. 1107/2009. 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

8.1. Parametri nadzora 

Izvajajte tehnične ukrepe, da ne prekoračite mejne poklicne izpostavljenosti. 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

Tehnični ukrepi Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabiti 
zadostno prezračevanje, da se izpostavljenost zaposlenih ohrani znotraj 
priporočenih mejnih vrednosti. 

Varovanje oči Zaščitna očala s stranskimi ščitniki, ki so v skladu z EN166 

Zaščita rok Material: Nitrilni kavčuk 
Debelina rokavice: 0,3 mm 
Dolžina rokavic: Železne rokavice 
Indeks za.čite: 6. Razred 
Čas nošnje: > 480 min 
Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami Direktive EU 
89/686/EGS in standardom EN 374, ki izhaja iz nje. Upoštevajte navodila o 
propustnosti in času prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic. Prav tako 
upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so 
nevarnost vbodlin, abrazije in čas stika. Pred uporabo je rokavice treba 
pregledati. Če se pojavijo kakršni koli znaki razkroja rokavic ali prodora 
kemikalij skozi rokavice, je treba le-te odstraniti in jih zamenjati z novimi. 
Primernost za posebno delovno mesto je treba obravnavati s proizvajalci 
zaščitnih rokavic. Rokavice krajše od 35 cm se morajo nositi pod rokavi 
zaščitne obleke. Rokavice dolge 35 cm ali daljše se morajo nositi cez rokave 
zašcitne obleke. Preden jih snamete, očistite rokavice z milom in vodo. 

Zaščita kože in 
telesa 

Proizvodnja in obdelava: Popolna varovalna obleka, tip 5 (EN 13982-2) 
Mešalci in nakladači morajo nositi: Popolna varovalna obleka, tip 6 (EN 
13034) Predpasnik iz kavčuka Gumijasti škornji (EN 13832-3 / EN ISO 
20345). Škropivo - za zunanjo uporabo: Traktor / škropilnik s pokrovom: 
Običajno ni potrebna osebna zaščitna oprema. Traktor / škropilnik brez 
strehe: Uporabno pri tleh (hortikultura, poljščine): Popolna varovalna obleka, 
tip 6 (EN 13034) Gumijasti škornji (EN 13832-3 / EN ISO 20345). Nahrbtni / 
naramni škropilnik: Uporabno pri tleh (hortikultura, poljščine): Popolna 
varovalna obleka, tip 6 (EN 13034) Gumijasti škornji (EN 13832-3 / EN ISO 
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20345). Nanašanje s pršenjem v zaprtem prostoru: Običajno ni potrebna 
osebna zaščitna oprema. Ko je v izjemnih okoliščinah potreben dostop do 
tretirane površine pred koncem delovne karence, nositi zaščitno obleko tipa 
6 (EN 13034), gumijaste rokavice iz nitrila razreda 3 (EN 374) in gumijaste 
škornje iz nitrila (EN 13832-3 / EN ISO 20345). Da bi optimizirali 
ergonomičnost vašega dela, je pri nošenju določenih kosov spodnjega perila 
priporočljiva uporaba bombaža. O tem se posvetujte z dobaviteljem. Oblačilni 
materiali, ki so odporni na vodne hlape in na zrak, povečajo udobje pri 
nošenju. Materiali morajo biti trpežni, zato da ohranjajo celost in mejno 
zmogljivost njihove uporabe. Odpornost blaga na prepuščanje mora biti 
preskušena neodvisno od vrste priporočene zaščite, da bi zagotovili ustrezno 
raven učinkovitosti materiala, primernega za zadevne dejavnike in vrste 
izpostavljenosti. 

Varnostni ukrepi Tip zaščitne opreme mora biti izbran v skladu s koncentracijo in količino 
nevarne snovi na določenem delovnem mestu. Pred uporabo je treba 
vizualno pregledati kemično zaščitno obleko. V primeru kemične ali fizične 
poškodbe ali v primeru okužbe obleko in rokavice zamenjati. Rokavice, da 
popravijo kemične ali fizične poškodbe. Na območju se med nanašanjem 
lahko nahajajo le ustrezno zaščitene osebe, ki ravnajo z materialom. 

Higienski ukrepi Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Redno 
čiščenje opreme, delovnega okolja in oblačil. Delovna oblačila hranite ločeno. 
Kontamnirana obleka ne bi smela biti dovoljena zunaj delovnega okolja. 
Umijte si roke in obraz pred odmori in takoj po rokovanju s proizvodom. Med 
uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
Za okoljsko varstvo odstranite in operite vso kontaminirano varovalno opremo 
pred ponovno uporabo. Če material pride v notranjost, nemudoma odstraniti 
oblačila/osebno varovalno opremo. Temeljito se umiti in obleči čista oblačila. 
Izpiralno vodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 

Zaščita dihal Proizvodnja in obdelava: Polobrazna maska s filtrom FFP1 (EN 149) Škropivo 
- za zunanjo uporabo: Traktor / škropilnik s pokrovom: Normalno ni potrebna 
nobena osebna oprema za zaščito dihal. Traktor / škropilnik brez strehe: 
Uporabno pri tleh (hortikultura, poljščine): Polobrazna maska s filtrom FFP1 
(EN 149) Nahrbtni / naramni škropilnik: Uporabno pri tleh (hortikultura, 
poljščine): Polobrazna maska s filtrom FFP1 (EN 149) Nanašanje s pršenjem 
v zaprtem prostoru: Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito 
dihal. 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: 

Oblika Koncentrirana suspenzija 

pH 6,9-7,4 (1% vodna raztopina) 

Barva Rumenkasto bela 

Plamenišče 99 °C 

Površinska napetost 44,1 mN/m 

Relativna gostota 1,106g/L (pri 20°C) 
Topnost v vodi Topen 

  

Tališče/območje tališča Ni razpoložljivih informacij 

Točka vrelišča/območje vrelišča Ni razpoložljivih informacij 

Temperatura samovžiga >400 °C 

Nasipna gostota 0,65 g/mL (brez potresanja)/ 0,71 g/mL (s potresanjem) 

Mokri sejalni test 0% ostanka na situ 75 µm 

Omočljivost 6 sek. 

Porazdelitveni koeficient n-
oktanol/voda 

Ni razpoložljivih informacij. 

Viskoznost, dinamična 78-286 mPa.s 

Relativna gostota par/hlapov ni razpoložljivih podatkov 

9.2. Drugi podatki:  
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Vsebina pravilnika o hlapnih 
organskih spojinah 

Ni smiselno 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

10.1. Reaktivnost 

Podatki niso na voljo. 

10.2. Kemijska stabilnost 

Proizvod je kemično stabilen pod normalnimi pogoji. 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 

Podatki niso na voljo. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Hraniti ločeno od vročih površin in virov vžiga 

10.5. Nezdružljivi materiali 

Podatki niso na voljo  

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Pri gorenju se sproščajo strupeni plini. 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih: 

Akutna oralna toksičnost 

• LD50 / podgana: >5000 mg/kg 

Akutno dermalno strupenost 

• LD50 / podgana: >2000 mg/kg 

Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju 

• LC50 / podgana: 0,69 mg/L 

Draženje kože 

ni razpoložljivih podatkov 

Ocena mutagenosti 

ni razpoložljivih podatkov 

Ocena rakotvornosti 

ni razpoložljivih podatkov 

Ocena toksičnosti za reprodukcijo 

ni razpoložljivih podatkov 

Dodatne informacije 

ni razpoložljivih podatkov 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 

12.1. Strupenost 
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Strupenost za vodne rastline 

EC50 / 72 h / alge (Scenedesmus subspicatus).: 0,014 mg/L 
 
Strupenost za vodne nevretenčarje 

 LC50 / 48 h / Daphnia magna (Vodna bolha): 0,00954 mg/l 

Strupenost za ribe 

LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Šarenka): 0,47 mg/l 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Biorazgradljivost 

Ni razpoložljivih podatkov. 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Bioakumulacija 

Ni razpoložljivih podatkov. 

12.4. Mobilnost v tleh 

Mobilnost v tleh 

Ni razpoložljivih podatkov. 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Ocena PBT in vPvB 

Ni razpoložljivih podatkov. 

12.6. Drugi škodljivi učinki 

Dodatne okoljevarstvene informacije 

Ni razpoložljivih podatkov. 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Proizvod :  V skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Morate ga sežigati v 
primerni sežigalni napravi, za katero so dovoljenje izdale pristojne 
upravne skupnosti. Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali 
jarkov s kemikalijo ali rabljenim embalažo. 

Kontaminirana 
embalaža/pakiranje 

Prazna embalaža ni za ponovno uporabo. 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

ADR 

14.1. Številka ZN UN3082 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN Okolju nevarna snov, tekoča, n.o.s ( azoxistrobin ) 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 9 

14.4. Embalaža iz skupine III 

14.5. Nevarnosti za okolje Okolju nevarno 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika 
Koda tunelskih omejitev 

274, 335, 601 
 
(E) 

IATA_C 

14.1. Številka ZN UN3082 
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14.2. Pravilno odpremno ime ZN Okolju nevarna snov, tekoča, n.o.s ( azoxistrobin ) 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 9 

14.4. Embalaža iz skupine III 

14.5. Nevarnosti za okolje Okolju nevarno 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

A97, A158 

IMDG 

14.1. Številka ZN UN3082 

14.2. Pravilno odpremno ime ZN Okolju nevarna snov, tekoča, n.o.s ( azoxistrobin ) 

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 9 

14.4. Embalaža iz skupine III 

14.5. Nevarnosti za okolje Snov, ki onesnažuje morja 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

274, 335 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

Drugi predpisi : Natančnejših informacij o drugih predpisih/zakonodaji ni potrebno omenjati. 

15.2. Ocena kemijske varnosti 

Za ta/te proizvod(e) ni potrebna ocena kemijske varnosti 
Zmes je registrirana kot fitofarmacevtsko sredstvo v okviru Uredbe (ES) št. 1107/2009. 
Za informacije o oceni izpostavljenosti si oglejte oznako. 

ODDELEK 16: Drugi podatki 

Besedilo R-stavkov, omenjenih v 2. In 3. oddelku. 

R23 - Strupeno pri vdihavanju 
R50 - Zelo strupeno za vodne organizme 
R41 - Nevarnost hudih poškodb oči  
R22 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
R34 - Povzroča opekline 
R43 - Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost 
R36/38 - Draži oči in kožo 
R50/53 - Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno 
okolje 

Celotno besedilo H-stavkov iz poglavja 3. 

H331 - Strupeno pri vdihavanju 
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme 
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki 

Dodatne informacije 

Pred uporabo preberite varnostne informacije. Upoštevajte navodila za uporabo na nalepki/etiketi. 
Pomembne spremembe, glede na prejšnjo verzijo, so označene z dvojno črto. 

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah 
inprepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, 
uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme 
biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Zgornje informacije se nanašajo samo na 
določen(e) material(e), ki je(so) tukaj določen(i), in ne veljajo za tak(e) material(e), ki se uporabljajo 
skupaj s katerim koli drugim materialom ali v katerem koli drugem postopku ali če je material spremenjen 
ali predelan, razen če ni drugače določeno v besedilu. 


