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Název výrobku; DEFENZIF ODOR/ PACHOYý ODPUDZOVAČ

ODD|EL 1 ; ldentiíikácia látky/změsi a společnosti/podniku

í,2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a neodporučané použitia

1.1 ldentifikátorv,ýrobku
Identifikátor výrobku:
Ďalšie názvy:

Látkalzměs:
Registrační číslo REACH:

Odporučané použitia:
Nedoporučané použitia:

DEFENZ|F ODORIPACHOVÝ ODPUDZOVAČ
Najúčinějši pachový odpudzovač účinný na KRTKOV

změs
Nie aplikované pre zmes

Pachový odpudzovač pre odpudzeně škodcou
Nie sú znánre.

Pest Control Chemical s.r.o.
Olšasnka 5515,13a 00 Praha
29354528
+42a 608 455 8M
radim@pcco,biz

í.r Údaje o dodávatefui kaňy bezpečnostnýho údajov:
Meno alebo rrbclrodné meno vfrobcu
Miesto podnikania alebo sídlo:
Identifikačné číslo:
Telefon:
E-rnail:

1.4 Telefónne ěíslo pre nalliehavé situácie
+428 224 91 92 93;224 9t 54 02 (nepřetržitá služba)
Klinika pracovnélro povolania - Toxikoiogické informačné centrum, Na Bojišri l, 128 S8 ?raha2, CZ

ODD|EL 2: ldentifikace nebezpečno§ti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podl'a naúadenia {ES) č, 1272l2aa8:
Zmes nie ie klasifikovgná ako nebezpečná ve zmysle nariadenia {ES) č. l272/2a08

Neizávažněišie nenriaznivé fvz"ikálne ričinkv * úřinlrv nn l'rrrlskó rr|rnvie q iivalné nrosfřr,rlie
Pri opoóčanérn použití sa očekávájú nebezpečné účinky na človeka a životné prostredia.

2.2 Prvky označenie

2.3 Ďalšienebezpečnost
Zmes nesplňa krítériá klasiíikace ako PBT alebo vPvB.
K dátumu vylrotovenia karty nie sú obsahnuté látky zarazené na karrdidátskej listine (zomanl SVHC látok) pre
zaradenie do prílohy XlV naradenia REACH,

Pokyny.pro.bezpečné.zachádzenie ;

Dop lňujúcei n formáci enaštit&u :
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ODD|EL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.í Látky
Produlrt je zmesou viacerých látok.

3.2 Změsi
Zmes neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné podl'a nariadenia é, 1272núa8 v koncentracích > 0,1 % ani
senzibilizujúcelátky v koncentrácii > 0,1 Yg,Zmes neobsahuje účinnej látky podťa nariadenia č. 528f}a|2.

4.2 Nejdoležiteišie akútne a oneskorené pdznaky a účinky
Pri požiti móže sposobiť žalúdočné potíže.
Nebezpečné účinky na zdrayie sa neočekávajú ak je výrcbok používaný podl'a návodu.

4.3 Pokyny fýkajúce sa okamžité lékařskei starostlivost a osobitného ošetrenia
Liečit podťa pdznakov.

Zasiahnutl] pokožkuomyť dókladnevodou. Vpdpade vzniku podnáždenia vyhledať
lekrirske ošetrenie.
;Vyplachovať široko otvorené oči prudom tečůcej vody. Vybrať kontaktné šošovkyprivy-

v pdoade vmiku podráždenia whl'adať lekárske ošehení.

ODD|EL 5: Opatrenie pre h|asenie požiaru

5.í Hasiace
Vhodné hasiace prostriedky:
Nevhodné hasiaca:

hasicí prosťedky přizpůsobit okolí poáru.
nie sú známe.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývajúce z látky alebo zme§i
Pri požiari móžu vznikať nebezpečné produkty rozkladu. Pri požiari alebo explozii nevdychovat'dymy,

Používať izolovaný dýchací pdstroj {EN 137), kompletný ochranný odev.
Zalnrimiť úniku použiťých hasiacich prosředkov do kanalizácie a vodných zdrojov.

ODDIEL 6: Opatrenie v pdpade nahodného úniku

6.1 Opatrenie na ochranu o§ob, ochranné prostriedky a núdzové postupy
Pouzívať osobní ochranné prostriedky {oddiet 8).

§.2 Opatrenie na ochranu životného prostredia
Nenechať uniknúťdo kanalizasíe,vodných zdrojov a do pódy,

6,3 Metody a materiál pre obmezenie úniku a pro čištenie
Unik izolovať. Urriknutý produkt sorbovat' inerým materiálom {nap. pieskom), pripadne zrniest.
Znsěištěné materiály uložiť do nádoby na zběr odpadu. Ďalej postupovať podťa oddílu 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Riad'te sa tiež ustanoveniami oddielu 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostného listu.

ODD|EL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Opatrenie pre bezpečné zaobchádzanie
Po skončení práce si dókladne umyť ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť,

7.2 Podmienky pre bezpeěné skladovanie látok a zm6§i vratané nezlúčitelných látok a zmé§i
Skladovať v originálnych obaloch a sqchom miete oddelene od potravin, nápojov a krmiv. Uchováva mimo do-
sah detí. Cbrániť pred teplom a priamim slunečným žiarenim. Skladovat'oddelene od silných oxidačných činidel.



(podl'a nariadenia Errrópskeho parlamentu aRady(ESič.1907/2006,v mení nariadenia Komisie(ElJ)2015/830}
Dáf§m vydania lverzie č.: 5. 2. 2al8 D,a
Naůrádza vgraiu 1.0 ze dne ?. 2, zarc

DEFENZ|F ODOR l PACHOYÍ ODPUDZOVAČ

7.3 Špecifické konečné / špeciíická konečné použitie
ŠPeciťrcké PouŽitie je uvedené v návodu na použitie na etiketě obalu výrobku alebo v dokumentágii k wýrobku,

ODDIEL 8: Obmedzenie expozí9ie t osorn
8.í Kontrolnéparametre
Kontrolné Parametre látok nie sú stanovené v nariadenia vlády ř.36lt2hú7Zb.,vznení neskcrších předpisou
Limitné expoziČné hodnoty na pracovisku podl,a zmernice č. zhaa3giE§, 2006l15/E s, zilagnffiltU a2afifl64lBU: nie sú stanoveny

Limitnó hodnotY ukazatel'ov biologiclrých expozičných te*tov nie sú stanovené vo vyhláške ě.432/2003
Zb. Hodnofy DNEL a PNEC: nie sú k dispozícii.

8.2 Obmezovanie expozí,cie
8.2.1 Yhodné technické kontroly
Zabez?eČiť, abY zProduktom Pracovaly osobi používajúce osobné ocbranné pomocky. pa skončeni práce a
Peed Prestaukou si dókladne umyť ruky a tvár vodou u *ydlo*. pri pníci nejesr, nepir, Ájajčiť.
Y ČR: Monitorovaci PosťuP obsahu látok v ovzduší pracovist a specifikácii ochranných pomócok
stanoví Pracovník zodP9vědni za bezpeČnost práce a ochranu zdraví pracovníků, právnické a §zické osoby
Podnikajúce majú Povinnosť rnerania zišťovať a konřolovať hoánoty koncenťáciou látok v ovzdušipracovisk a nraďovať pracovisko podťa kategcrizácie práce.

8,Z,2 Individuálne ochranné opatri€nia vrátane osobných ochranných prostriedkov
Nariadenia vlááY Č.49512001 Zb.zavádza smeraice Esč.s9;656lEHs, nariaden ia č,21/2oú3 Zb. zavádzasměrnice

vané osobné ochranné musia byt v súlade s naradeniami.

8.2.3 Omedzenie expozície životnéhaprostedia
Pozri zákon č.2U/2a12 Zb, o ocfuane ovzdušia,
Pozri zákon č. 254/?0ol Zb. o vodách, ve zneniireskorších predpisov.

ochrana očí a tváre: Nie
oclrrana kože:

Při opakovanej alebo dlouhodobej expozícii používať ocbranné rukavice (EN 374}.pred každým použitim skontrolovať tesnosť rukavíc. Mat§riát rukavíc musí bv
nep|t9pu,§tný a odolný produktu. odolnosť materiálu rukavíc sa musí pred použj
vyzkúšať. ocbrarrné rukavice by mali byť vymenené pri prvých opotebenia.
Pred zlozením omyte rukavice mydlem a yodou.
Iná ochrana:
Nie je ptižadovaná.

ODD|EL g: a chemické ylastnosti
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Ni:.z.or,r,ýrobkir_ B§FĚNZ|F ODOR / PACHOYÍ ODPUDZOVAČ

F.,,:1 atívrra hrrstora:

R OZ,pirStnoSť: Dáta nie sú k
itr l ;i};1 1 r'11169 i krlcfl c i etrt: tr-i-ikianrl iivorta Dáta nie sú k

i Dáta nie sú k d
Dáta nie sú k dis
Dáta nie sú k dis

Dáta nie sú k di

ůX**§§L íS: Státost'a reaktivita

t* ,l it*aktiviť;l
l, ^,.-..,,^:i-1ú i\ uL.:,,,J/.llíi-

3* :: *h**,*irká etabilita
,4.i J, ':::;',ih pcin-r,: lil,i oi<illri,jl,.c pilstředia pri skladováni a manipuláciije
s;;ill l;lý.

':§ .,: ti;žr:clgt' . *beepečných reakcií
\',;...*,zpgčrré rea,ici.: rrie sú znáine.

ii.:l, Fe "dnr!-*n]ir,, ltt*rýnn je potr*bné zabránit'
§j:i,, .,tilitc leplrrtv a ,;riailre siutleČtre Žiarenie.

,',],t,. .:rJc,uluU*:*.n,* nnateriály
5 i,.,.-: oxiliačrté ť,li:;iia,

',i,.,:' ;',!*b,*zp*,';r.ó *rodukty rozkladu
,i' i,. ;-ržiixT:-se,i-rc;li, -Lit,otniť-o,x

f,:.,: ilrť§rrnaeia o toxikolcgickoch účinkoch
,::,-:nei t*xjei;x

1€Lli."ii,g!§i nie
_ J;t J álnv i2v +.rriLí!]]9.kH]

t, rkan neb<r králík
- i_C:u. iniraiačllé. ;xíican {irrg,J-l): Data

§:j $že zpilsobiť žaiudečné problémy.
i{i"*::řivó §íYd řáždit,*sť' p re }iož*
Na zirklarie doslupnyclr údajcv nie sú kritóriá pr-e klasiťrkácie
\'ázlre poškodenie ačí l pcdráždenie očí
}ia zákiade dosrupných údajov nie sú kntériá pre klasifikácie
Respiračná l senzibilizácie kažná

nie sú k dispozicii

splnčnó.

splněné,

}i;i zakladc dostupnýclr údlrjov irie sťr kritériá pre klasiťrkácie splněné,
§l*;iig,lttiÉa v záro**čxých bunielr
\a :láillade dostrrpnÝcn ťtda_jov r-rie sťt kritériá pre klasifrkácic splněné.
K*r,cinogenita
Na základe dosrupnÝ*}r údajov nie sú kritéria pre klasifikaci splněné.
To,ticita i:re rep rclilukcix
§r zi:k]aCr: doslt:p;rrrch ťtda,ior, nie sťr kritéria pro klasifikaci splněné,
?ltirita pre slse*itieílý cielov;( orgá* - jednorázová expozicia
iť; ;la[ltiCč doslii1;lr;,cli ťtd;i3lt r:ie sir kritória pro klasifikaci splrrěna,
'{ $rátlte ,9re spei:iíický clelový crgá* - opakovaná expozícia
\: :,áxiaac drxiirp,:,;cil itdajcv nie síl §3itéria pro kiasifikaci splnčna.
É,§ §j ií*Číra rtebr.z 6:*Č**sť
,\;: ;,:ijr,ree {ios:;i-l;-";..clt ťrdajov rrie sú {<ritériá pre k}asifikácie splněrré.

Dáta rrie sú k disoozicii
Dáta nie sú k dis

Dáta nie sú k dispozicii

nie sú k di
nie sú k disoozicii
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,tl,izor"výrobki,r: §§FHNZ|FODSRlPACi{O\fýODPUDZOVAČ

tá"": T*xicita

§áta nie sú k dis
kdi

Ťž.:: F*rzistentiia * r*eloži{en§§t'
í} : l, lii: si: i .:,;",xzícii-

",2. Éisakitm, .: čny notenciál
i}jr.._ i,i*:lir k riisil,;zicii.

4P,.c. 1llcbilita v p6dě
i),.: rii; sťr k;l:st:ozicii.

4?.i VÝsledkle r:*trsúďenía FBT a vPvB
řtl,,o§ cťůLr§f;i,t;,tie lliiliv l,yir*rirlotené ako PBT alebo vPl,E,

";?-t ť*re n*rarí*anfvé *čínfuy
i,.1;::,_ li+ sťt k ciliiL:.l:i,.

)

t,f,

! .t.

,'i

. ::*{§i_ *fr: F*$tyny l?rs dstraňovanie

l iut*,řSdy s;:;"a*ova;"li* gdpadu
, iii1.,1,d; ui:il,: "., ,]lii,., or-ipa<lov prirarl'uje rrživateJ na základe použitej aplikácee 4aobku a ďalších skutočností.
, ] ,ť §ť cr}si,.::.i;.,, ai' spoiečne s komr.urálnýrrri odpadnti.

r, ri,t, ],],'lý {l',i,,,'. :,:]u:

$2 {}3 99 Odpady inak nešpeciíikové
,lil.;';kxpilia i5 Bl xx
,5 ů1 S3 ;\bsorbeniné činidla, ijltračné materiály, handry na čistenie oclrranné odevy
itlé ;rkouveiJené pod číslanr É a2 02

,',,. _žilý yýrobo", a zneč-išt;r.ý obaj uložiť do ozr:ačených rradob pro zber odpadu a označsný odpad
.,.' :.,,lili:ť li odsira::i:rtie opl,ár,ncr:ej osďbe k odstranenie odpadu (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na
i :].,, ,_ jllilfi"qi'.

il., ;r,účiuré 0u:.;i,-an§nie l,ý,rcblru alebo obalu: vj.rnbok reeyklovat', ak je to mož&é, alebo spalovať
1,1 ::;iir,álenotr: zar:iadení^ Znečistenó obaly nrusia byť pred recyklaciou vyčištené. Spalovanie alebo
§t :1,Jiiol/itllie zl,ážit' ien v ili,iparle, že rrie je možtárecykiácia,Doporuěený sposob otlstráněnenia pre spotž.ebite:
§cl_:orrži cý 1Ýro bok nevyi iel.at do kanal i zác i e.

i}',:ir,;:é predpisv o *dpadoeh
St.l*itiiia Evrópskáho parlatr:etttu a R*dy 2006/12lES o t,ldpadoclr. Snrerrnica Evrópského parlarnentu a Ra-
ci"v iFSi č. 98/2*il8 orlpadoc}r a o zrušení nčkterych smenric. Snrernice Ewópskéiro parlamentu a Rady
{§§] č. 9'1.'62lES o obalocjr a odpadocll z oba}och. Rozlrodrrutie Kornisie, ktolim s mení rozhodnutie
?00fil532lE§ o zszt]aínu odpadav pocllc srrrernice Evrópského parlatnenť* a Rady 2008/98lES
Zákgn č. i85/200i Sb. o odpadoch, v znení neskoršich predpisov, At sa tento qfuobok a
odpadonr, nlusí koueóný uživarel prideliť zodpovedajúci kód odpadu pod}a r,yhlášky č.
znení ncskorších plcelpisov. Zákon č.47''lí2OU Zb. o obaloch, v znerrí neskorších predpisov.
2;:i{l Zb., cl i"lsclnr:,tenie rreliezpcčných vlastností odpadov, v platrrom znení. Vyhláška č.
pcrirobnostlecir nakladairie s odpadrrri, v, plaťlrorrr znení

jelro obal stane
93l2a16 Zb,, v
Vyhláška č. 94/

383/2001 Zb. o

ťjti,3á}§#{_ 3ó: ifif*rrn*áčiel n ť{nrrrava

]!sic Neoodlieha orednison-t

? **!ciá!ae i {}§§}*gmen*,-.*ni* rjl"e *reorayu Neoodlieha oredoisom

,j"; ri'iďxrtri*rjt t,le§lcarlečrrrltti iTi,e nretrravrr §epodlieha oredoisom
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j }niel.í známe

Nie zrráme

l,--
| _ -,,.,; "'r!(tipIIii. c[.llú'i

| --,.r :\€bezpeinicst' grre Ži1,otrré prosíredie
T -,-
| , , {!.,!h;+,,Á i4 EF4,,;i,,.l,,,,!UP4tl E l;l{ ťi r, {at l dlUl

T,| 
: _..] II;-o;;:.adi;i ;,;,cpral,a p;dl'a pi,ílolrr, !I
d.",**!,];,ll i\i.,:.;li: -il, a predpisu řBC
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i:l:i:r, výrrrbkrr: S§F§NU§F §DSR / PACt{O\rý ODPUDZOVAČ

}'iepodlieha predpisom

#{iŤlHL ,t§: lr:ťarr*,t*i# * píedpi§och
':5' PíeCp'§:J :ýkajút* *a *erpsčnosti, zdravi* a životného prostředialšpecifické právne
p,,i ;,pi*;l týl;lj j.;l ::a l*tl;1, aielr{r a;*ési
{iit,,.,"ueni* ty<a.jrti:cl srr zutesi r;ego iátok obsiahnirtých podťa prílohy XVtl nariadenia REACH: žiadne.
Ka .,,,jirr],e 1,si,,,, |.,:t zlrarri S\ji]C lťiiok} - článok 59 nariadenia R.EÁCH: žiadrre .
r-*.,,, r,*,j].-ilaiiiec l:cv*,t-:;l;t i.:iíltha X]'r'trariadenia REACH): žiadne.

l.Jai,adcnie óvlopliic;lo irarlaitientu a iiarly (ES} č. 1galDila{\ o regisirácii, hodnoteni, autorizácii a
uf; i,,lc jzovát;í cile,:ri ckýcir rárok iRE'li{'Fi). r, platnom znení.
_l.:::-::"l*rtje ir,::l;;:._i,ilo ;;::ris,::etl1,: ll Redy (ES) č. 127212088 o klasiJrkácii, označováni a balení látok a
i:". . , {i-: ;}}. r ;:,::l:.tt,l: zitt:ti

Z;1,1l,,i i,. _j-sS;]i; 1 
']:3.. 

0 cilclllických látkach a cirenrickÝclr arresiath vr, r.ykonaných predpisov
.l;:i._:,r: i. ]5i;iirj,;., 2-.-,., c u;lit-*rre ver*jtlólro záravia, ve zt,lelií neskorších predpisov
.-t i,., .,.l i:. }62i2i':'",'. ,".l",,. r_áilcitik pt,ácr-,, r, z§cllí l1e§koíších predpisov
,/i. ,'ll ,. ,]{} ],,i i_ 1r] . c :,:l,it,atre cr,:rci;ši*

",_;, r r, ]:-l,]i. _ ,-1}.. o ,,,,-,,iách, v zireili neskorších predpisov
,i.;, l,rjc:l!il 1.l;iill, i.] č. 36 ] l]*07 Zb.. ktcryirr §a §ianovia podrrrienky ochmny zdravia zamestnancoy pri práci

': l,",,, i:esu*c;,,]: :*clr:}*r,"*j fueapl.čnosťi
_'.. : .,._,. c r .,,,ir-..ra:,,: 

_,: .,:,,ld*il.c ;,len:ickcj bcepečnos ti_

lŤ1:}a§:"- Ť,ry" o ;i§!g :r:ť*rřnfi#§§

Ji;r,;,**y k* rty *+*i:i;**at*stn§rclt iistov

7jnrerr

Celkor,á revizia ka*y bezp, údajov porll'a nariaderria Ewópského parlarnenfu a

i {ljsi č. l9{}7,']006,r, nrcrti

_ l Evrópské,]irr parlanigrrtu a Re

nariadenia Konrisie (EU) 201 5/83a,a podl'a nariaderri

t__.,,,:;**da k §krať§áffi a ekrúnyrn$íŤŤ
{-.,,: Ci:el-:lit,.,i Abstract Scrvice {číselrlý identifikátor chemických látok - viac na wu";r,.cas.org)
E§ čise lrr;i ircrrtiÝikát.l: cirearickjlctr látok pre zeznamy EINECS, ELINCS a NLP
ii§l" látky perzistentrli, bic:]kulxrriativng a toxické
r,Pvf} iátky veliTri perziste:rilió a,/{ji'llii bioakurirularivnó
}iPrr.-P r-rejvyššia prí9ustná koncer-rtriicia cllcrnickej látky v pracovllol1} prostredí, dloulrodobý (8 lrod)
p§,_ nripusrný expozičny linllt chcfiickej látky v pťacovnoru prostredí
LD:o hodnota oaračuje dávku, ktorá spósobi snrť 5ů Yszvieratpojej podaní
LC:l hodnola označuje kotlcanfrácitl, ktorá sp6sotri snrrť 50 oÁ nierut po jej podarri
§Cs+ koncenlr:ácia látky. pri ktorej dochádza u 5a Y, zvierat k ťrčinnómu pósobenie na organizmus
}ť:,, polovica rnaxirnáirrej inhibičnej koncetrtrácie. pri ktorej dochádza k pósotreniu na organizmus
31, :,l[ : §ubstarltes ať Ver1 High Concern - látky vzbuzujúce vel"mi velké obavy
Di'l::]L Deiivcd Io ElŤcl cvel {odvodená korrcentrácie látky, pii které nedochádza k neprieznivým účinkonr)
i],:\}lC Predictcci §o Eílbc-i Concelriration (odliad koncentrácie látkj, pri ktclré nedochádzakžiadnym

účinkr:rrr}

Hi:,ivné ocikaelr ria liter*túru a zdrrrje údajcv
illll,,'.lrácie tt u:.,cdetió rly,gi*dzaiíi z ililšic}r najlepšíclr znalosti a sťtčasrrej legislativy, Bezpečnostný iist boi
J"a,cj spracova}i},- i]a záklaitc *iieiná]L; cezpečnostných listov surcvin poskymutého dodávatelbm.
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,i,j,.zov výrobktr: ts§FENZlF §DOR l PACHOYÍ ODPUDZOVAČ

Zir i,i; trcla lrcclr-rotr:.lá a klasifikovaná pocll'a nariadenia {ES) č. lz72/2aa8 ponrocou výpočíovej metódy {lrubez-
pr-,)illsť pre zdravie a životné prostredie) a na zákiade údajov zo skúšok (v prípade fyzikálaej nebezpečnosti).

S*;*n§m §tandardnýc!: vl*í_,r rleihezpečliosti použitých v bezpečnostnoíB liste
l'- j i-l ú1 t§ ,

F,li.iy-ný pre ěkolenie
Po,rri záko;rík prác; zákon č.162ftOaó Zb., ve znení neskoršich predpisov.

*aršie inťorrná*i*
i]a.i;* inibnrrácic 1-1cskytne: viz_ addiei i .:.
i}ri-.i-|ukt by rrei:-ral byt'poLůíi,airý,plc žiaciný iný účel. ncž prc ktor,ý je určený {oddiel 1,2). Prestože špecifické

,;i;..,t,ielrky po"izi'"::. sa nachádzajú lniirro kontrolu dodávateťa, je zodpovednosťou uživatel'a. aby pris-
lr,J;..r.],! piaiiplstii.i iii:ozo;ncnia ;-lriesttiir:t zákonorn a trariadetrian:. Bezpeěnostné informácie popisujú vjlro-
1,1! z lrlhrlisk;1 |;E7,rg:illg5lnóho a nenróžu byt'považované za technické informácie o qýrobku,


