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ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 

1.1. Identifikator izdelka 

Trgovsko ime zmesi: CODACIDE 
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Uporabe snovi/zmesi: Močilo, ki se uporablja kot dodatek fitofarmacevtskim sredstvom.  

Odsvetovane uporabe: Niso znane. 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Dobavitelj: 
 

CHEMINOVA A/S, kot podružnica FMC 
Thyborønvej 78 
DK-7673 Harboøre  
Danska 

Zastopnik in distributer: PICOUNT D.O.O. 
Mošnje 2c 
4240 Radovljica 
00386 82503200 
info@picount.si 

1.4. Telefonska številka za nujne primere 

 Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti 
 poklicati telefonsko številko Centra za obveščanje. 

Številka telefona Centra za obveščanje: 112 

  

 

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

 Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 
1272/2008: 

 

 Neugodni fizikalno-kemijski učinki    
 na zdravje ljudi in okolje: 

 

Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno z R in H stavki,  je navedeno v oddelku 16. 

2.2. Elementi etikete 

  Piktogrami za nevarnost:  

  Opozorilna beseda:  

  Stavki o nevarnosti:   

  Previdnostni stavki:  

  Standardni stavki:  

  Snovi zapisane na etiketi: Rastlinsko olje 95% w/w 

2.3. Druge nevarnosti 

Snov/zmes izpolnjuje merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo 
XIII: 

Ne. 

Druge nevarnosti, ki niso predmet razvrstitve: Niso znane. 

 

ODDELEK 3:  SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH 

3.1. Zmes 

Sredstvo je zmes. 

Sredstvo vsebuje rastlinska olja. 
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Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno s stavki o nevarnosti ( H) in R stavki,  je navedeno v oddelku 16. 

 

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umakniti iz kontaminiranega območja na svež zrak. Zagotoviti osnovne 
življenjske funkcije. Takoj pokličite zdravnika in mu pokažite originalno embalažo in/ali 
navodilo za uporabo sredstva. Vedno se pokaže embalaža sredstva za varstvo rastlin s 
katerim se je močilo uporabljalo oziroma navodilo tudi zanj. 

  Vdihavanje: Sredstvo ni hlapljivo, zato pri pravilni uporabi ni pričakovati nevarnosti za zdravje. V 
primeru, da bi do izpostavljenosti zaradi hlapenja prišlo, osebo umakniti na svež zrak. Če 
je potrebno, se posvetovati z zdravnikom. 

  Stik s kožo: Odstraniti kontaminirano obleko in obutev. Kožo temeljito umiti z vodo in milom. V 
primeru draženja poiskati zdravniško pomoč. 

  Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpreti očesni veki in oči temeljito spirati s čisto vodo najmanj 15 
minut. V primeru draženja oči se posvetovati z zdravnikom. 

  Zaužitje: Oseba naj spije 2 do 3 dl vode. Bruhanja ne izzivati brez medicinske pomoči. 
Nezavestnim osebam ne dati ničesar piti. Poklicati zdravnika. V primeru nezgode ali 
slabega počutja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati navodilo za uporabo 
pripravka. 
 

  Zaužitje 
škropilne brozge: 

Preverite, katere so še druge komponente v brozgi, in glede na njihovo strupenost 
ustrezno ukrepajte. 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

 Pri stiku lahko povzroča draženje. V primeru zaužitja je nujna medicinska pomoč. 
.  

4.3. Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe        
       in posebnega zdravljenja: 

Zdravljenje je simptomatično. Specifični 
antidot ni poznan. 

 

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI  

5.1. Sredstva za gašenje 

   Ustrezna sredstva za gašenje: Prah za gašenje in CO2 za gašenje manjših požarov. Vodna megla ali 
pena za gašenje večjih požarov. Izogibati se močnemu curku. 

   Neustrezna sredstva za gašenje: Ni podatkov. 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s  
       snovjo ali zmesjo: 

Pri gorenju nastajajo hlapni, toksični, vnetljivi in dražljivi razgradni 
produkti kot ogljikov monoksid in ogljikov dioksid. 

5.3. Nasvet za gasilce  

Posebna zaščitna oprema za 
gasilce: 

Samostojna naprava za dihanje na stisnjen zrak in toplotno-
izolacijska obleka. 

Zaščitni ukrepi med gašenjem: Izpostavljene posode hladiti z vodnim sprejem. Gasiti iz varnega 
mesta ali iz največje možne razdalje. Da se izognemo nevarnim 
param in strupenim razgradnim produktom, gasiti v smeri vetra. 
Zajeziti področje, da se prepreči odtekanje sredstva. 

 

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili  
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Za neizučeno osebje: Ravnati v skladu z načrtom v primeru razlitja. Za razlito sredstvo 

morajo biti na razpolago prazne posode s pokrovom. Nezaščitenim 
osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano. Preprečiti ali 
zmanjšati nastanek meglic. Glede na obseg razlitja je obvezna  

 uporaba zaščitne opreme iz oddelka 8 (respirator, obrazna maska ali 
zaščito za oči, na kemikalije odporna zaščitna obleka, rokavice in 
škornji). 

Za reševalce: Glede na obseg razlitja je obvezna uporaba zaščitne opreme iz 
oddelka 8. Nositi zaščitne rokavice iz butilne gume, nitrilne gume ali 
vitona. 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Takoj zapreti vir iztekanja, če je ta poseg možno narediti varno. 
Potrebno je preprečiti kontaminiranje podtalnih in drugih voda, 
drenažnih sistemov in tal s pomočjo peščenih jezov in pregrad. 
Omogočiti ustrezno prezračevanje. O razlitju večje količine zmesi je 
potrebno obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112. 

6.3. Metode in materiali za     
       vzdrževanje in čiščenje: 

Prekriti odtoke. Če je prišlo do izlitja v zemljo, je potrebno zemljo 
odkopati in zbrati v primernih posodah. Pri razlitju je potrebno po 
razliti zmesi posuti vpojni material (npr. univerzalno vezivo, 
Fullerjeva zemlja, bentonit ali drug absorbent). Poškodovano 
embalažo in vpito zmes je potrebno zbrati v ustrezne sode, ki se 
lahko dobro hermetično zaprejo in pravilno označiti. Posode shraniti 
v zračnih prostorih pri pooblaščenem podjetju za  uničevanje 
industrijskih odpadkov. Pri izlitju v vode, kontaminirano vodo zbrati in 
obdelati ali odstraniti. Površino sprati z vodo in močnim industrijskim 
čistilom. Čistilno tekočino posuti z absorbentom in zbrati v ustrezne 
posode.  

6.4. Sklicevanje na druge oddelke: Upoštevati navodila iz oddelka 8 in 13. 

 

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

  Priporočila: Pri delu upoštevati  navodila za varno ravnanje z 
zmesjo in nositi zaščitno opremo navedeno v  
oddelku 8.  
V industrijskem okolju preprečiti vsak stik s 
sredstvom, po možnosti uporabiti zaprt sistem z 
lokalnim sistemom nadzora. Zahtevana je ustrezna 
ventilacija ali lokalno odsesavanje zraka. Izčrpani 
plini se morajo filtrirati ali kako drugače prečistiti. 
Pri rabi kot sredstvo za varstvo rastlin je potrebno 
upoštevati varnostne ukrepe in osebne zaščitne mere, 
ki so navedene na uradni etiketi in embalaži. 

  Nasveti o splošni higieni dela: Takoj sleči kontaminirano obleko. Po končanem delu 
se umiti ter sleči in oprati onesnažena oblačila z vodo 
in milom. Rokavice umiti z vodo in milom pred 
odstranitvijo. Po končanem delu se stuširati z vodo in 
milom. Po zaključenem delu nositi samo čista 
oblačila.  Skrbeti za čisto delovno okolje. Pri delu ne 
jesti, piti  ali kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi ter 
vdihavanje.  
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7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z  
       nezdružljivostjo: 

Ni posebnih zahtev za skladiščenje. Sredstvo je 
stabilno pri normalnih pogojih skladiščenja.  
Skladiščiti v zaprtih originalnih posodah, opremljenih 
z etiketo. Prostori za hranjenje morajo biti zgrajeni iz 
negorljivih materialov, zaprti, suhi, zračni, z 
nepropustnimi tlemi, brez dostopa za otroke in druge 
nepooblaščene osebe. 

 Prostor naj bo namenjen samo za hrambo kemikalij.  
Ne hraniti v bližini hrane, pijače in krmil. Dosegljiva 
mora biti prha za izpiranje oči. Skladišče mora biti 
opremljeno v skladu s Pravilnikom o tehničnih in 
organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih 
kemikalij. 

7.3. Posebne končne uporabe: Zmes je fitofarmacevtsko sredstvo, ki se lahko 
uporabi samo za registrirane namene, v skladu z 
etiketo odobreno s strani ustreznih državnih organov. 

 

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 

8.1. Parametri nadzora 

Kemijsko ime snovi 
Mejne vrednosti 
izpostavljenosti 

Biološke mejne vrednosti 

Rastlinsko olje 

 OSHA (USA) PEL 

2015 

10 mg/m3 (total dust) 

5 mg/m3 (respirable fraction) 

Pravna podlaga: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri 
delu z dopolnitvami. 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor  

Ukrepi za nadzor izpostavljenosti: V primeru uporabe v zaprtem sistemu zaščitna oprema ni 
potrebna. 
Kadar uporaba v zaprtem sistemu ni mogoča in pri odpiranju 
sistema se ravnati po spodnjih navodilih. Pred odpiranjem 
opreme ali cevovodov se prepričati, da je poseg varen. 
Spodnja priporočila se nanašajo na primere ravnanja z 
nerazredčenim sredstvom ali pri pripravi škropilne brozge. Lahko 
pa se uporabljajo tudi pri škropljenju. 

8.2.2. Osebni varnostni ukrepi 

  Zaščita za oči/obraz:  

              

Uporaba zaščitnih očal ali ščita za obraz v skladu s SIST EN 
166. V bližini delovnega mesta naj bo prha za izpiranje oči. 
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 Zaščita kože: 

              

             

Uporaba zaščitnih rokavic (nitrilna guma, PE laminat, butilna 
guma ali viton) v skladu s  SIST EN 374. Prebojni čas za 
karfentrazon-etil ni znan, vendar se pričakuje, da rokavice nudijo 
ustrezno zaščito pri omejenem delu s sredstvom. 
 
Nositi ustrezno zaščitno delovno obleko glede na obseg 
izpostavljenosti. Za normalne delovne situacije, kjer se ni 
mogoče izogniti stiku s sredstvom v omejenem časovnem 
razponu, so priporočljive vodoodporne hlače in predpasnik ali 
pajac iz PE. Pajaca iz PE po uporabi zavreči. V primeru 
močnejše ali podaljšane izpostavljenosti  je obvezna uporaba 
pajaca iz PE laminata. 

  Zaščita dihal: 

              

Sredstvo pri normalni uporabi ne predstavlja nevarnosti za 
dihala.  
 
V primeru izlitja proizvoda, ki lahko ustvari pare težje od zraka ali 
meglice morajo delavci uporabiti obrazno masko ali napravo za 
zaščito dihal z univerzalnim filtrom, ki vsebuje tudi filter za delce. 

Toplotna nevarnost: Niso potrebni. 

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja 

Povzetek ukrepov za obvladovanje 
tveganja izpostavljenosti okolja snovi: 

Ni podatkov. 

 

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Videz: Tekočina. 

 Barva: Svetlo rumena 

 Vonj: značilen 

pH: Ni določeno. 

Tališče/ledišče: -15  

Začetno vrelišče in območje vrelišča: >240 °C 

Plamenišče: >193 °C 

Hitrost izhlapevanja: Ni določeno. 

Vnetljivost (trdno, plinasto): n.a. 

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali 
eksplozivnosti: 

Ni določeno. 

Parni tlak: 7.2 x 10-6 Pa at 20°C karfentrazon-etil 

Parna gostota: Ni določeno. 

Gostota: 0,9115 g/ml pri 20 °C 

Topnost: Ni določeno. 

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda 
logPow: 

Ni določeno. 

Temperatura samovžiga: >245 °C 

Temperatura razpadanja: Ni določeno. 

Viskoznost: Ni določeno. 

Eksplozivne lastnosti Ni eksplozivno. 

Oksidativne lastnosti: Ni oksidativno. 

9.2. Drugi podatki 

Mešanje z drugimi snovmi: Se meša z vodo 

Topnost v maščobi (z navedbo topila): Ni podatka. 



 

VARNOSTNI LIST  

Datum priprave: 14.10.2019 
Sprememba: - 
Št. različice: 01 

 

CODACIDE 

 

Stran 6 od 8 

. 

 
Prevodnost: Ni podatka. 

 

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 

10.1. Reaktivnost: Ni reaktiven. 

10.2. Kemijska stabilnost: Pri sobni temperaturi je stabilen. 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij: Niso znane. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Pri segrevanju nastajajo zdravju škodljive in dražilne pare. 

10.5. Nezdružljivi materiali: Niso znani. 

10.6. Nevarni produkti razgradnje: Glej pododdelek 5.2. 

 

ODDELEK 11:  TOKSIKOLOŠKI PODATKI 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna strupenost 

     oralna (LD50): > 5000 mg/kg (podgana, OECD 425) 

     inhalacijska (LC50): Ni podatka 

     dermalna (LD50): > 5000 mg/kg (podgana, OECD 402) 

Draženje: Ne draži kože 
Blago draži oči (OECD 405).  
Lahko blago draži oči. 

Jedkost:  Ni jedko. 

Strupenost pri ponovljenih odmerkih: Ni podatka 

Rakotvornost: Ni znakov rakotvornosti 

Mutagenost: Ni znakov mutagenosti 

Strupenost za razmnoževanje: Ni znakov strupenosti za razmnoževanje. 

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti: Pri enkratni izpostavljenosti niso znani specifični učinki. Na 
podlagi razpoložljivih podatkov niso izpolnjeni kriteriji za 
razvrščanje. 
 

Simptomi povezani s fizikalnimi, kemijskimi 
in toksikološkimi lastnostmi: 

Pri vdihavanju ni znana nevarnost aspiracije. Možno je 
blago draženje oči. 

Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični 
učinki po kratkotrajni in dolgotrajni 
izpostavljenosti: 

Ni podatka 

Medsebojni učinki: Ni podatka. 

Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo: Ni podatka. 

Drugi podatki: Ni podatka. 

  

 

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI 

12.1. Strupenost 

Za organizme v vodi: Ribe (Salmo trutta) 96-h LC50: > 100 mg/l 
Nevretenčarji  (Daphnia magna) 48-h EC50: 354 mg/l 

Za organizme v tleh: Eisenia fetida 96-h LC50: > 8000 mg/kg 

Za rastline in kopenske živali: Čebele (Apis mellifera) LD50: > 0,100 mg/čebelo 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Biorazgradnja: Zlahka biorazgadljiv. 
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Drugi procesi razgradnje: Ni podatka 

Razgradnja v napravah za čiščenje odplak: Produkt vsebuje tudi ostale snovi v manjših količinah, ki 
niso zlahka biorazgradljive v napravah za čiščenje odplak 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Biokoncentracijski faktor (BCF): Bioakumulacije ni pričakovati.. 

Koeficient porazdelitve oktanol/voda Kow: Glej oddelek 7. 

12.4. Mobilnost v tleh 

Znana ali predvidena razporeditev na dele 
okolja: 

Snov ni mobilna v tleh. 

Površinska napetost: Ni podatkov. 

Absorpcija/spiranje: Ni podatkov. 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Podatki iz poročila o kemijski varnosti: Nobena komponenta ne izpolnjuje kriterijev za PBT in 
vPvB. 

12.6. Drugi škodljivi učinki: Ni podatkov. 

 

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Ostanki snovi/zmesi: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega 
sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu 
zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko 
zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z odpadki in o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo.  
Z ostanki zmesi in prazno, neočiščeno embalažo ravnati kot z nevarnim 
odpadkom. 

Kontaminirana embalaža: Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot 
nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijemo v škropilno brozgo. Tako 
očiščeno embalažo prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne 
embalaže oz. jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne 
embalaže. Primeren način odstranjevanja je kontroliran sežig v primerni 
sežigalnici, opremljeni s sistemom za čiščenje dimnih plinov. 

Veljavni predpisi: Uredba o  ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo. 

 

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU   

Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID) 

Pravilno odpremno ime ZN: 
ADR ime: 

Ni relevantno. 

Prevoz po celinskih plovnih poteh (ADN) 

Pravilno odpremno ime ZN: Ni relevantno. 

Prevoz po morju (IMDG) 

Pravilno odpremno ime ZN: Ni relevantno. 

Onesnažuje morje:  

Prevoz po zraku (ICAO) 

Pravilno odpremno ime ZN:  

Nevarnosti za okolje:  Lahko škoduje vodnemu okolju. 
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Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

Izogibajte se stiku s produktom. Ne odlagajte v okolje. 

Prevoz v razsutem stanju v 
skladu s Prilogo II k MAROIL 
73/78 in Kodeksom IBC: 

Se ne prevaža v razsutem stanju. 

 

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 

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

 

 Druga EU zakonodaja: Uredba (ES) št. 1107/2009 o 
dajanju FFS v promet, Uredba komisije (EU) št. 
547/2011 v zvezi z zahtevami glede označevanja 
fitofarmacevtskih sredstev.  
VOC direktiva 1999/13/EC: NE 
Nacionalna zakonodaja (Slovenija):  
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, Pravilnik o 
varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in 
mladih oseb. 

15.2. Ocena kemijske varnosti: Ni izdelana. 

 

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI 

Spremembe, ki so bile narejene v 
prejšnji različici:  

1. različica  

Tabela okrajšav in kratic uporabljenih 
v varnostnem listu: 

PBT – obstojne, bioakumulativne, strupene snovi 
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne snovi 
PE – polietilen 
LOAEL – najnižja raven z opaznim škodljivim učinkom 

Reference ključne literature in virov 
podatkov: 

Podatki o akutni toksičnosti in ekotoksikološki podatki za zmes so 
neobjavljeni podatki podjetja. Vse ostale informacije za 
karfentrazon-etil pa so dostopne v različnih virih. 

Za oceno informacij so bile 
uporabljene naslednje metode: 
 

Draženje kože: na podlagi študij  
Preobčutljivost - koža: na podlagi študij 
Vodno okolje:  na podlagi študij 

Pomen stavkov o nevarnosti (H):  

Nasvet za ustrezno usposabljanje za 
delavce za zagotovitev varovanja 
zdravja ljudi in okolja: 

To zmes lahko uporabljajo le osebe, ki so usposobljene za varno 
delo s kemikalijami oziroma fitofarmacevtskimi sredstvi skladno z 
oceno tveganja. 

 Drugi podatki: Za informacije, ki jih podajamo v tem varnostnem listu, 
verjamemo, da so točne in zanesljive. Uporabe sredstva se 
razlikujejo in obstajajo tudi razmere, ki so nepredvidljive za družbo 
FMC Corporation/ Cheminova A/S. Uporabnik mora sam preveriti 
veljavnost informacij v lokalnem okolju. 

  

 


