STROBE 250 SC
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (UE) 2015/830
Data weryfikacji: 01.02.2022

Wersja: 1.1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu

: Strobe 250 SC

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Szczegóły dot. zastosowań
przemysłowych/profesjonalnych
Zastosowanie substancji/mieszaniny
Kod UFI

: Przeznaczony do użytku przez profesjonalistów
: Fungicyd
: G581-P5GN-500C-Y9AD

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Firma / Producent:
ProAgri Sp. z o.o.,
Ul. Kolejowa 6
56-420 Bierutów, Polska
Numer BDO: 000520676

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu pogotowia

: Gdańsk – (58) 682 04 04
Kraków – (12) 411 99 99
Lublin – (81) 740 89 83
Łódź – (42) 657 99 00
Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Tarnów – (14) 631 54 09
Warszawa – (22) 619 66 54
Wrocław – (71) 343 30 08

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Działa szkodliwie po połknięciu, kategoria 4; H302
Działa drażniąco na oczy, kategoria 2; H319
Działa szkodliwie w następstwie wdychania, kategoria 4; H332
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, kategoria 1, H400;
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki, kategoria 1; H410

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP)

:
Hasło ostrzegawcze (CLP)
Środki niebezpieczne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)
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: Uwaga
: azoksystrobina (ISO); 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.
: H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwe w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
: P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować ochronę oczu.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać.

(polski)
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P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.
Zdania EUH

: EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.

2.3. Inne zagrożenia
Komponenty zawarte w produkcie nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Produkt nie
zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie
układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami
określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Nazwa

Identyfikator produktu

%

azoksystrobina (ISO)

(Numer CAS) 131860-338
(Numer index) 607-25600-8

< 25,5

Klasyfikacja zgodnie z
rozporządzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Acute tox. 3 (H331)
Aquatic acute 1 (H400; M=1)
Aquatic chronic 1 (H410; M=1)

propano-1,2-diol1

(Numer CAS) 57-55-6
(Numer WE) 200-338-0
(Numer rejestracji
właściwej) 012119456809-23-XXXX
(Numer CAS) 68439-50-9
(Numer WE) 500-213-3

< 10

-

< 2,8

Acute Tox. 4 (H302)
Eye Dam. 1 (H318)

(Numer CAS) 2682-20-4
(Numer WE) 220-239-6
(Numer index) 613-32600-9

< 0,003

Acute Tox. 3 (H301)
Acute Tox. 3 (H311)
Skin Corr. 1B (H314)
Skin Sens. 1A (H317)
Eye Dam. 1 (H318)
Acute Tox. 2 (H330)
Aquatic Acute 1 (H400; M=10),
Aquatic Chronic 1 (H410; M=1),
EUH0712

etoksylowane alkohole C12-14

2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Specyficzne stężenia graniczne
Skin Sens. 1A (H317: C ≥ 0,0015
%)
Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc - środki ogólnie

1

2

: W razie wypadku lub złego samopoczucia, niezwłocznie zwrócić się o pomoc
do lekarza (jeśli to możliwe, pokazać instrukcję stosowania lub kartę
charakterystyki).

Substancja z określoną wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy na poziomie krajowym
Dodatkowy zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia.

01/02/2022
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Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu

: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło
i spokój. W razie wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się
z lekarzem.
: Narażone partie skóry płukać dokładnie wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
Uprać odzież przed ponownym użyciem. W razie wystąpienia niepokojących
objawów skonsultować się z lekarzem.
: Wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie
wodą przez co najmniej 15 minut. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko
uszkodzenia rogówki. W razie wystąpienia niepokojących objawów,
skonsultować się z lekarzem okulistą.
: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać
niczego do ust osobie nieprzytomnej. W razie wystąpienia niepokojących
objawów skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Nie są znane negatywne skutki narażenia inne niż wynikające z klasyfikacji produktu.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania
z poszkodowanym
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Nieodpowiednie środki gaśnicze

: Proszek gaśniczy, rozpylony strumień wody. Dostosować środek gaśniczy do
materiałów zgromadzonych w najbliższym otoczeniu.
: Zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku
pożaru

: Możliwość uwolnienia się toksycznych gazów zawierających m.in. tlenki
węgla, tlenki siarki oraz inne niezidentyfikowane produkty rozkładu
termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać
zagrożenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej
Ochrona podczas gaszenia pożaru

: Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego
ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym
obiegiem powietrza. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej
odległości rozpylonym strumieniem wody. Zbierać zużyte środki gaśnicze.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Dopilnować, aby usuwanie
awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Unikać
zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać wdychania par. Nosić środki ochrony indywidualnej.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
W przypadku uwolnienia większych ilości mieszaniny należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku
naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic
i obszarów zamkniętych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia
Metody usuwania skażenia

Inne informacje

01/02/2022

: Uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu awaryjnym.
Zebrać wyciek.
: Zebrać rozlany płyn za pomocą materiałów wchłaniających ciecze (np.
piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące itp.) i umieścić
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
: Zebrany materiał potraktować jak odpady. Pozostałość zmyć dużą ilością
wody. Przewietrzyć pomieszczenie.

PL (polski)
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego
postępowania

: Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie
jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Nosić środki ochrony indywidualnej. Unikać
zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par. Zapewnić odpowiednią
wentylację. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Nieużywane
pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Warunki przechowywania

Maksymalny okres przechowywania
Informacja na temat składowania mieszanego
Szczególne przepisy dotyczące opakowania

: Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed
źródłami ciepła, ognia i mrozem.
: 2 lata
: Przechowywać z dala od produktów spożywczych i napojów, w tym również
żywności dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.
: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać
w zamkniętym pojemniku.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
propano-1,2-diol – pary i frakcja wdychalna [CAS 57-55-6]
NDS

100 mg/m3

Wartości DNEL dla propano-1,2-diolu [CAS 57-55-6]
Droga narażenia
Schemat narażenia
Inhalacja
Długoterminowe systemowe
Inhalacja
Długoterminowe miejscowe
Droga narażenia
Schemat narażenia
Inhalacja
Długoterminowej systemowe
Inhalacja
Długoterminowe miejscowe
Wartości PNEC dla propano-1,2-diolu [CAS 57-55-6]
Woda słodka
Woda morska
Osad wody słodkiej
Osad wody morskiej
Gleba
Sporadyczne uwolnienie
Oczyszczalnia ścieków
Zalecenia dotyczące monitoringu

01/02/2022

DNEL (pracownicy)
168 mg/m3
10 mg/m3
DNEL (konsumenci)
50 mg/m3
10 mg/m3

260 mg/l
26 mg/l
527 mg/kg suchej masy
52,7 mg/kg suchej masy
50 mg/kg
183 mg/l
20 000 mg/l
: Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych
komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza
w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym
stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi
Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia
oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków
pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać
wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego
2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.).
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8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli

Ochrona rąk

Ochrona oczu
Ochrona skóry i ciała
Ochrona dróg oddechowych

Osobiste wyposażenie ochronne

Kontrola narażenia środowiska

: Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Zapewnić właściwą
wentylację. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Unikać
zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować środki ochrony indywidualnej.
: Stosować rękawice ochronne zgodne z normą EN 374, odporne na działanie
produktu. Materiał na rękawice dobrać indywidualnie na stanowisku pracy.
W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne
o poziomie skuteczności 2 lub większym. (czas przebicia > 30 min.).
W przypadku długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne
o poziomie skuteczności 6 (czas przebicia > 480 min.).
: Stosować szczelne okulary ochronne zgodne z normą EN 166 lub ochronę
twarzy.
: Nosić odpowiednia odzież ochronną.
: W razie niedostatecznej wentylacji, częstego narażenia stosować sprzęt
ochronny dróg oddechowych z odpowiednim pochłaniaczem par
organicznych.
: Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony
indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez
produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem.
Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte
w rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz w odpowiednich normach. Pracodawca
obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych
czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również
ich konserwację i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony
sprzęt ochrony osobistej musi być natychmiast wymieniony.
:
Zapobiec
bezpośredniemu
wyciekowi
do
kanalizacji/wód
powierzchniowych. Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do
kanalizacji.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan skupienia
Barwa
Zapach
pH
Względna szybkość parowania (octan butylu=1)
Temperatura topnienia
Temperatura krzepnięcia
Temperatura wrzenia
Temperatura zapłonu
Temperatura samozapłonu
Temperatura rozkładu
Palność (ciała stałego, gazu)
Prężność par
Gęstość lub gęstość względna
Rozpuszczalność
Współczynnik podziału Log Pow
Lepkość, kinematyczna
Względna gęstość pary

: Ciecz
: biała
: charakterystyczny
: 7,2 (roztwór 1 %) (20 °C)
: Brak danych
: nie oznaczono
: nie oznaczono
: nie oznaczono
: nie oznaczono
: nie oznaczono
: nie oznaczono
: Nie dotyczy
: nie oznaczono
: 1,0758 g/cm3
: nie oznaczono
: nie oznaczono
: nie oznaczono
: nie oznaczono

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz podsekcje 10.2-10.5.

10.2. Stabilność chemiczna
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

01/02/2022
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10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie są znane niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, których należy unikać
Unikać wysokich temperatur, źródeł ciepła i ognia. Chronić przed mrozem.

10.5. Materiały niezgodne
Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
W zalecanych warunkach magazynowania i pracy nie ma niebezpiecznych produktów rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
azoksystrobina (CAS 131860-33-8)
LD50 doustnie
LD50, skóra
LC50 inhalacja
propano-1,2-diol (CAS 57-55-6)
LD50 doustnie, szczur
LD50, skóra, królik
LC50 inhalacja, królik

> 5000 mg/kg
> 2000 mg/kg
0,7 mg/l/4 h
22 000 mg/kg
> 2 000 mg/kg
317 042 mg/m3/2 h

Toksyczność ostra

: Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie
odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2.
załącznika I do rozporządzenia CLP wraz z późn. zm. oraz badań.
ATEmix (droga pokarmowa): > 2000 mg/kg
ATEmix (skóra): > 2000 mg/kg
ATEmix (inhalacja, pary): 10 < - ≤ 20 mg/l
*wartości ATEmix zostały obliczone na podstawie odpowiedniego współczynnika
przeliczeniowego z tabeli 3.1.2. pochodzącej z rozporządzenia 1272/2008/WE wraz z
późn. zm.

Działanie żrące/drażniące na skórę
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
Działanie rakotwórcze
Szkodliwe działanie na rozrodczość
Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie jednorazowe (STOT SE)
Działanie toksyczne na narządy docelowe –
narażenie powtarzane (STOT RE)
Zagrożenie spowodowane aspiracją
Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
: Działa drażniąco na oczy.
: Może powodować reakcję alergiczną skóry
: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
: W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
: Droga narażenia: kontakt z oczami, kontakt ze skórą, droga oddechowa,
spożycie. Więcej informacji na temat wpływu wywieranego każdą możliwą
drogą narażenia patrz podsekcja 4.2.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach
Właściwości
zaburzające
hormonalnego

funkcjonowanie

układu

: Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego
zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające
funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami
określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu
2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Ekologia - ogólnie

01/02/2022

: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
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Ostra toksyczność dla środowiska wodnego
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

: Nie sklasyfikowany
: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

propano-1,2-diol [CAS 57-55-6]
LC50 96h ryby
40 613 mg/l Onchorhynchus mykiss
EC50 48h skorupiaki
18 340 mg/lCeriodaphnia dubia
ErC50 96h glony
19 000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
Toksyczność mieszaniny
Produkt działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak danych dla produktu.
propano-1,2-diol [CAS 57-55-6]
Biodegradacja

72-100 % (28 dni)

12.3. Zdolność do bioakumulacji
propano-1,2-diol [CAS 57-55-6]
Log Po/w = -1,07; współczynnik biokoncentracji BCF = 0,09

12.4. Mobilność w glebie
Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych gleby,
w tym jej struktury, warunków klimatycznych, pory roku oraz organizmów glebowych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Komponenty zawarte w produkcie nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające
funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z
kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia dotyczące mieszaniny

: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości składować w
oryginalnych pojemnikach. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji do
uprawnionego zakładu. Kod odpadu nadać w miejscu jego powstania.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań

: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie
opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Nie mieszać z innymi
odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / AND

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nr UN

: 3082

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Oficjalna nazwa dla transportu ADR/RID/ADN
Opis dokumentu przewozowego ADR/RID/ADN
Oficjalna nazwa dla transportu IMDG
Opis dokumentu przewozowego IMDG
Oficjalna nazwa dla transportu IATA

01/02/2022

: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (azoksystrobina)
: UN 3082 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O.
(azoksystrobina), 9, III, (-)
: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(azoksystrobina)
: UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(azoksystrobina), 9, III, MARINE POLLUTANT
: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (azoksystrobina)
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Opis dokumentu przewozowego IATA

: UN 3082 Environmentally
(azoksystrobina) 9, III

hazardous

substance,

liquid,

n.o.s.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Klasa (ONZ)

:9

Etykiety ostrzegawcze (ONZ)

:9

14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ONZ)

: III

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Niebezpieczny dla środowiska:

: Tak

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
- Transport lądowy
Kody klasyfikacyjne (ADR)
Przepisy szczególne (ADR)
Ograniczone ilości (ADR)
Ilości wyłączone (ADR)
Instrukcje dotyczące opakowania (ADR)
Przepisy szczególne dotyczące opakowania (ADR)
Specjalne przepisy związane z opakowaniem razem
(ADR)
Instrukcje dotyczące ruchomych cystern oraz
pojemników na odpady luzem (ADR)
Zalecenia specjalne, dotyczące ruchomych
cystern oraz pojemników na odpady luzem
(ADR)
Kod cysterny (ADR)
Pojazd do przewozu cystern
Kategoria transportu (ADR)
Zalecenia specjalne dotyczące transportu – paczki
(ADR)
Zalecenia specjalne dotyczące transportu – ładowania
wyładowywania i obsługiwania (ADR)
Numer rozpoznawczy zagrożenia (nr Kemrela)
Pomarańczowe tabliczki

: M6
: 274, 335, 375, 601
: 5l
: E1
: P001, IBC03, LP01, R001
: PP1
: MP19
: T4
: TP1, TP29

: LGBV
: AT
:3
: V12
: CV13
: 90

Kod ograniczeń przejazdu przez tunele (ADR)

:
:-

- Transport morski
Przepisy szczególne (IMDG)
Ograniczone ilości (IMDG)
Ilości wyłączone (IMDG)
Instrukcje dotyczące opakowania (IMDG)
Przepisy szczególne dotyczące opakowania (IMDG)
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)

: 274, 335, 969
: 5l
: E1
: P001, LP01
: PP1
: IBC03

01/02/2022
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Instrukcje dotyczące cystern (IMDG)
Przepisy szczególne dotyczące zbiorników (IMDG)
Nr EmS (ogień)
Nr EmS (Rozlanie)
Kategoria rozmieszczenia ładunku (IMDG)
- Transport lotniczy
Przewidywane ilości wyjąwszy samoloty pasażerskie i
towarowe (IATA)
Ilości ograniczone dla samolotów pasażerskich i
towarowych (IATA)
Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej
ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)
Instrukcje dotyczące opakowania dla samolotów
pasażerskich i towarowych (IATA)
Maksymalna ilość netto w przypadku ograniczonej
ilości dla samolotów pasażerskich i towarowych (IATA)
Instrukcje dotyczące opakowania wyłącznie dla
samolotów towarowych (IATA)
Maksymalna ilość netto wyłącznie dla samolotów
towarowych (IATA)
Przepisy szczególne (IATA)
Kod ERG (IATA)

: T4
: TP2, TP29
: F-A
: S-F
:A

: E1
: Y964
: 30 kgG
: 964
: 450L
: 964
: 450L
: A97, A158, A197
: 9L

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Przepisy UE i przepisy krajowe
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.).
Umowa ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z późn. zm.).
2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na
czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiająca trzeci wykaz wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego w
celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia
zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.
2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości
narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE.
2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn.
zm.
2020/878/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
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1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
wraz z późn. zm.
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy
wraz z późn. zm.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z
późn. zm.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926).
528/2012/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania
produktów biobójczych wraz z późn. zm.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Zgodnie z rozporządzeniem REACH nie ma obowiązku przeprowadzania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla mieszanin chemicznych.

SEKCJA 16: Inne informacje
Pełne brzmienie zwrotów H i EUH, wymienionych w sekcji 2 i 3:
Aquatic Acute 1
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kat. 1
Aquatic Chronic 1
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe,
kat. 1
Eye Dam. 1
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 1
Eye Irrit. 2
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 2
Acute tox. 2, 3, 4
Toksyczność ostra, kat. 2, 3, 4
Skin Corr. 1B
Działanie żrące, kat. 1B
Skin Sens. 1, 1A
Działanie uczulające na skórę, kat. 1, 1A
H301
Działanie toksyczne po połknięciu.
H302
Działanie szkodliwe po połknięciu.
H311
Działanie toksyczne w kontakcie ze skórą.
H314
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330
Wdychanie grozi śmiercią.
H331
Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH071
Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH)
Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem
i środowiskiem. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu
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