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Lidské zdraví: Obsahuje Propikonazol (ISO). MŢģe vyvolat alergickou reakci.

Ģivotn² prostŚed²: ĠkodlivĨ pro vodn² organismy, mŢģe vyvolat dlouhodob® nepŚ²zniv® ¼ļinky ve
vodn²m prostŚed².

Výrobek byl klasifikován: R52/53

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEĻNOSTI

1. IDENTIFIKACE LĆTKY/PřĉPRAVKU A SPOLEĻNOSTI/PODNIKU

Dodavatel: Teknos A/S

Industrivej 19

DK-6580 Vamdrup

Tel:+45 76939400

Fax:+45 76939507

www.teknos.dk



FINNPRODUCT/Mr Andrzej Ciesla

Husitska 54 

CZ-1300 Prague

Tel:+420-2-22 54 05 17

Fax:+420-2-22-54 12 81 

barvy@finnproduct.cz

Použití: PrŢmyslov§ impregnace dŚeva proti
dŚevokaznĨm a dŚevozbarvuj²c²m
houb§m.

Název produktu: GORI 356

Msds@teknos.dk

ZodpovŊdnĨ za autorizov§n² bezpeļnostn²ho listu:

0,0 34590-94-8 252-104-2 Dipropylenglykolmetyléter -

0,0 55406-53-6 259-627-5 3-Jodo-2-propynyl-butyl 
karbamát

Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50

0,0 107534-96-3 403-640-2 Tebuconazole Repr3;R63 Xn;R22 N;R51-53

0,0 68920-66-1 Alkoholy, C16-18, 
ethoxylované

Xi;R41

0,0 60207-90-1 Propikonazol (ISO) Xn;R22 R43 N;R50-53

67/548/EHS

%: Ļ²slo CAS: Ļ²slo ES: Chemický název: Klasifikace podle nebezpeļ²: Pozn.:

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
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VnitŚn² uģit²: Ihned vypl§chnout ¼stn² dutinu a vyp²t dostateļn® mnoģstv² vody. Dohl²ģejte na
postiģen®ho. PŚi n§hl® nevolnosti postiģen®ho vyhledejte sluģbu prvn² pomoci a
vezmŊte s sebou tuto kartu bezpeļnosti.

Kontakt s oļima: Ihned zaļnŊte vyplachovat dostateļnĨm mnoģstv²m vody a pokraļujte nejm®nŊ
15 minut. OdstraŔte popŚ. kontaktn² ļoļky a co nejv²ce rozt§hnŊte oļn² v²ļka.
Jestliģe dr§ģdŊn² neust§v§: Vyhledejte sluģbu prvn² pomoci a vezmŊte s sebou
tuto kartu bezpeļnosti.

Kontakt s kŢģ²: OkamģitŊ svl®knŊte zneļiġtŊnĨ odŊv a omyjte kŢģi vodou a mĨdlem.

Vdechování: Postiģen§ osoba se vynese na ļerstvĨ vzduch a udrģuje se v klidu za st§l®ho
dozoru. V pŚ²padŊ nevolnosti vyhledejte sluģbu prvn² pomoci a vezmŊte s sebou
tyto instrukce.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Zvl§ġtn² nebezpeļ²: NedĨchejte p§ry z ohnŊ.

Ochrann® prostŚedky pro
hasiļe:

PŚi haġen² poģ§ru pouģ²vejte dĨchac² pŚ²stroj.

Hasic² prostŚedky: PŚi haġen² poģ§ru pouģ²vejte kysliļn²k uhliļitĨ nebo pr§ġek.
Nepouģ²vejte proud vody jako hasic² prostŚedek, oheŔ se t²m ġ²Ś².

5. OPATřENĉ PRO HASENĉ POĢĆRU

Bezpeļnostn² opatŚen²
pro ochranu ģ²votn²ho
prostŚed²:

Vyvarujte se vypouġtŊn² do pŢdy nebo vodn²ch tokŢ.

Postupy pŚi odkl²zen²: RozlitĨ (rozsypanĨ) materi§l zahraŅte a nechte vs§knout do p²sku, hl²ny nebo
jin®ho nehoŚlav®ho materi§lu. Seberte do n§dob a bezpeļnŊ uzavŚete.
ZneġkodŔov§n² odpadu viz bod 13.

Individu§ln² bezpeļnostn²
opatŚen²:

OhlednŊ individu§ln²ch ochrannĨch prostŚedkŢ viz bod 8.

6. OPATřENĉ V PřĉPADǜ NĆHODN£HO ĐNIKU

Podmínky skladování: Skladujte v tŊsnŊ uzavŚen®m pŢvodn²m obalu pŚi teplotŊ nad 0ÁC. Nesm² se
uchov§vat spoleļnŊ s potravinami, n§poji a krmivy.

Technick§ bezpeļnostn²
opatŚen² pŚi skladov§n²:

Skladovat mimo dosah dŊt².

Technick§ bezpeļnostn²
opatŚen²:

VAROVĆNĉ: Nas§knutĨ odŊv se mŢģe s§m vzn²tit.

Zacházení: Vyvarujte se vdechov§n² par/aerosolŢ a kontaktu s kŢģ² a oļima.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
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Rozpustnost: S vodou mísitelný.

Relativní hustota: cca 1,0 g/ml

Zápach: mdlý

VnŊjġ² vzhled: naģloutlĨ/ml®ļn§ tekutina

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Stabilita: Stabilní za normálních teplot.

10. STÁLOST A REAKTIVITA

Kontankt s kŢģ²: MŢģe zpŢsobit alergick§ onemocnŊn² kŢģe u pŚecitlivŊlĨch osob.

Kontakt s oļima: Kapky mohou zpŢsobit podr§ģdŊn² a zļerven§n².

Požití: Poģit² velk®ho mnoģstv² mŢģe zpŢsobit podr§ģdŊn² a mal§tnost.

Vdechování: Aerosoly dr§ģd² dĨchac² cesty a mohou zpŢsobit kaġel a dĨchac² pot²ģe.
Proniknut² vĨrobku do plic pŚi vdechov§n² kapek, poģit² nebo pŚi zvracen² mŢģe
vyvolat chemicky podm²nŊnĨ z§pal plic.

Nebezpeļn® vlastnosti vĨrobku jsou povaģov§ny za omezen® pŚi norm§ln²m pouģ²v§n².

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Bioakumulativní

potenciál:

Údaje o bioakumulaci nejsou udány.

Ekotoxicita: VĨrobek obsahuje l§tku, kter§ je vysoce toxick§ pro vodn² organismy a mŢģe
m²t nepŚ²zniv® dlouhodob® ¼ļinky ve vodn²m prostŚed². (Propikonazol (ISO))

Rozložitelnost: Schopnost rozkladu není u výrobku udána.

Pohyblivost: VĨrobek se m²s² s vodou. MŢģe se ġ²Śit do vodn²ho prostŚed².

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ochrana kŢģe: Noste vhodnĨ ochrannĨ odŊv na ochranu proti rozstŚikov§n² a zneļiġtŊn².

ProstŚedky pro ochranu rukou: Pouģ²vejte ochrann® rukavice. NejvhodnŊjġ² jsou rukavice z nitrilu, avġak
tekutina mŢģe proniknout i rukavicemi. Doporuļuje se ļast§ vĨmŊna.
NejvhodnŊjġ² rukavice je tŚeba volit po konzultaci s jejich dodavatelem,
kterĨ mŢģe podat informace o dobŊ penetrace materi§lu, z nŊhoģ jsou
vyrobeny.

Ochrana oļ²: PŚi nebezpeļ² rozstŚikov§n²: Pouģ²vejte ochrann® brĨle/ochrannĨ ġt²t.

ProstŚedky pro ochranu
dĨchac²ch org§nŢ:

PŚi nedostateļn® ventilaci pouģ²vejte vhodnĨ respir§tor. Pouģ²vejte
respir§tor s plynovĨm filtrem, typ A2.

Technick§ opatŚen²: ZajistŊte pŚimŊŚenou ventilaci. Dodrģujte maxim§ln² pŚ²pustn® koncentrace
pro pracovn² p§smo a omezte na minimum nebezpeļ² vdechov§n² par.

(2-Methoxymethylethoxy)-
propanol

44.6 ppm 270 mg/m3 PEL Skin HLL

90.75 ppm 550 mg/m3 NPK-P Skin

Chemický název: PŚ²pustn® koncentrace: Typ: Poznámky: Odkazy:

8. OMEZOVĆNĉ EXPOZICE/OSOBNĉ OCHRANN£ PROSTřEDKY
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Odpad v podobŊ zbytkŢ: Kód odpadu: 03 02 02

ZneļiġtŊnĨ obal: Doporuļuje se likvidace ve schv§lenĨch zaŚ²zen²ch.

ZneġkodŔuje se na regulovan® skl§dce v souladu s pokyny m²stn²ho ¼Śadu pro zneġkodŔov§n² odpadŢ.
Odpad je klasifikov§n jako nebezpeļnĨ.

13. POKYNY PRO ODSTRAœOVĆNĉ

Produkt nen² uveden v mezin§rodn²ch pŚedpisech o pŚepravŊ nebezpeļn®ho n§kladu (IMDG, ICAO/IATA,
ADR/RID).

14. INFORMACE PRO PřEPRAVU

N§rodn² pŚedpisy: ZĆKON 356/2003 Sb. o chemickĨch l§tk§ch a chemickĨch pŚ²pravc²ch a o zmŊnŊ
nŊkterĨch z§konŢ.
NaŚ²zen² Evropsk®ho parlamentu a Rady (ES) ļ. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnocen², povolov§n² a omezov§n² chemickĨch l§tek, o zŚ²zen² Evropsk®
agentury pro chemick® l§tky, o zmŊnŊ smŊrnice 1999/45/ES a o zruġen² naŚ²zen² Rady
(EHS) ļ. 793/93, naŚ²zen² Komise (ES) ļ. 1488/94, smŊrnice Rady 76/769/EHS a
smŊrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, se zmŊnami.
232 Vyhl§ġka ze dne 20. dubna 2004, kterou se prov§dŊj² nŊkter§ ustanoven² z§kona o
chemickĨch l§tk§ch a pŚ²pravc²ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ, tĨkaj²c² se klasifikace,
balen² a oznaļov§n² nebezpeļnĨch chemickĨch l§tek a chemickĨch pŚ²pravkŢ se
zmŊnami.
361/2007 NAřĉZENĉ VLĆDY ze dne 12. prosince 2007, kterĨm se stanov² podm²nky
ochrany zdrav² pŚi pr§ci.
Vyhl§ġka ļ. 509/2005 Sb. zmŊna vyhl. o emisn²ch limitech pro provoz zdrojŢ
zneļiġŠov§n².
Vyhl§ġka ļ. 381/2001 ze dne 17.  Ś²jna 2001, kterou se stanov² Katalog odpadŢ,
Seznam nebezpeļnĨch odpadŢ a seznamy odpadŢ a st§tŢ pro ¼ļely vĨvozu, dovozu a
tranzitu odpadŢ a postrup pŚi udŊlov§n² souhlasu k vĨvozu, dovozu a tranzitu odpadŢ
(Katalog odpadŢ) a vyhl§ġka ļ. 376/2001 ze dne 17. Ś²jna 2001 o hodnocen²
nebezpeļnĨch vlastnost² odpadŢ.
SmŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. ¼nora 1998 o uv§dŊn²
biocidn²ch pŚ²pravkŢ na trh.

S61 ZabraŔte uvolnŊn² do ģivotn²ho prostŚed². Viz speci§ln² pokyny nebo bezpeļnostn² listy.

Obsahuje Propikonazol (ISO). MŢģe vyvolat alergickou reakci.

R52/53 ĠkodlivĨ pro vodn² organismy, mŢģe vyvolat dlouhodob® nepŚ²zniv® ¼ļinky ve vodn²m
prostŚed².

Oznaļen²:

3-Jodo-2-propynyl-butyl 
karbamát

0,3 %w/w (3,03 g/l)



Propikonazol (ISO)

0,9 %w/w (10,10 g/l)



Tebuconazole

0,3 %w/w (3,03 g/l)

Obsahuje:

15. INFORMACE O PřEDPISECH
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R22 Zdrav² ġkodlivĨ pŚi poģit².
R20 Zdrav² ġkodlivĨ pŚi vdechov§n².

R41 Nebezpeļ² vaģn®ho poġkozen² oļ².
R43 MŢģe vyvolat senzibilizaci pŚi styku s kŢģ².

R36 Dr§ģd² oļi.

R53 MŢģe vyvolat dlouhodob® nepŚ²zniv® ¼ļinky ve vodn²m prostŚed².
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Informace v tomto listu pŚedstavuj² naġe aktu§ln² ¼daje a jsou spolehliv® za pŚedpokladu, ģe je vĨrobek
pouģ²v§n za pŚedepsanĨch podm²nek a v souladu s ¼ļelem pouģit² uvedenĨm na obalu, pŚ²p. v technick®
pŚ²ruļce. OdpovŊdnost za jak®koli jin® pouģit² vĨrobku, zahrnuj²c² jeho pouģ²v§n² ve spojen² s jinĨmi vĨrobky
nebo jinĨmi procesy, nese uģivatel.

Uģivatel mus² bĨt informov§n o spr§vn®m pracovn²m postupu a obezn§men s obsahem tŊchto instrukc².

16. DALŠÍ INFORMACE

Text vŊt o nebezpeļ²:

Nedodrģen² n²ģe uvedenĨch zdŢraznŊnĨch pokynŢ mŢģe m²t za n§sledek trestn² st²h§n².
Pouģ²v§ se pouze pro impregnaci dŚeva v exteri®ru nad zem² proti dŚevokaznĨm houb§m, a to pro
prŢmyslov® ¼ļely. Nan§ġ² se ġtŊtcem, m§ļen²m nebo pol®v§n²m. PŚ²pravek se nesm² pouģ²vat proti jinĨm
neģ uvedenĨm druhŢm pesticidŢ a ani v d§vk§ch vyġġ²ch neģ je uvedeno v technickĨch ¼daj²ch. Na
pracoviġti mus² bĨt na viditeln®m m²stŊ um²stŊna visaļka s oznaļen²m pŚ²pravku a bezpeļnostn²mi pokyny
pro jeho pouģit². DŚevo oġetŚen® pŚ²pravkem GORI 356 nelze expedovat, dokud ochrannĨ prostŚedek na
dŚevo nen² dostateļnŊ fixov§n. Fixaci je nutno zajistit n§sleduj²c²m zpŢsobem: PŚed dod§n²m mus² bĨt dŚevo
vysuġeno na maxim§lnŊ 25 % vlhkosti dŚeva.
ĻerstvŊ oġetŚen® dŚevo mus² bĨt po oġetŚen² skladov§no pod pŚ²stŚeġkem nebo na nepropustn® tvrd®
podloģce, kter§ zamez² pŚ²m®mu ¼niku pŚ²pravku do pŢdy nebo do vody. Veġker® ¼niky mus² vģdy bĨt
shrom§ģdŊny pro opŊtovn® pouģit² nebo pro likvidaci.
OġetŚen® dŚevo mus² bĨt trvanlivŊ oznaļeno, napŚ. barevnĨm t·nem ļi podobnŊ, aby oġetŚen² dŚeva bylo na
prvn² pohled zŚejm®. N§doby mŢģe recyklovat pouze dovozce nebo vĨrobce. Mus² se pouģ²vat pouze pro
dŚevo, kter® nen² v pŚ²m®m styku s potravinami. Uchov§vejte mimo dosah dŊt².
ProstŚedek nesm² bĨt uchov§v§n spoleļnŊ s potravinami ani n§poji. NevyprazdŔujte do kanalizace.


