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BEZPEČNOSTNÍ LIST 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a podniku 
 
1.1 Identifikace výrobku 
Obchodní název: AGRO-SORB® Folium 

 
1.2 Použití látky nebo směsi a nedoporučené použití 

Identifikovaná použití: Stimulátor růstu rostlin 
 
1.3 Identifikace společnosti nebo podniku 

Firma : Biopharmacotech Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa 
ul. Gruszowa 47 
PL-42-215 Częstochowa 
Polsko 
Telefon: +48 34 3665449 
Fax: +48 34 3721473 
e-mail: zarzad@biopharmacotech.com 
 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Nouzový telefon v Polsku: Hasiči tel. 998 
 
 
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle nařízení (ES) 1272/2008. 
Látka nebo směs nevytváří nebezpečnost podle nařízení 67/548/EHS nebo 1999/45/ES. 
 
2.2 Prvky označení 

 
R věty: nejsou 
S věty 
S2  Uchovávejte mimo dosah dětí. 
S13  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
S20/21  Nejezte, nepojte a nekuřte při používání. 
S24/25  Zamezte styku s kůží a očima. 
S36/37  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 
 
Klasifikace a označení v souladu s posudkem Institutu pro ochranu životního prostředí, Institutu pro venkovskou 
medicínu a Státního veterinárního institutu (schválení přípravků podporujících pěstování rostlin – Polsko) 
 
2.3 Jiná nebezpečnost – není 
 
Informace o nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí: 

Výrobek používaný v souladu s určením a pokyny výrobce není nebezpečný za normálních podmínek používání. 
 
 
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách 
 

Složení / Obsah výživových a stimulačních složek: 12 % aminokyseliny, 9,3 % volné aminokyseliny (z 
bílkovinného hydrolyzátu), 2,1 % celkový dusík, dále 0,02 % B, 0,05 % Mn a 0,07 % Zn. 
 
3.1 Látky 

Nepoužívají se. 
 
3.2 Směsi 

V souladu s příslušnými předpisy není nutné uvádět složky. 
 
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
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4.1 Popis pokynů pro první pomoc 
Při vdechnutí 

Netýká se. 
Při zasažení kůže 

Znečištěné místo umyjte a opláchněte vodou. 
Při zasažení očí 

Oči vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud potíže přetrvávají déle, poraďte se s lékařem. 
Při požití 

Ústa vypláchněte vodou. Dejte vypít velké množství vody, pít malými doušky (pro rozředění). Pokud potíže 
přetrvávají déle, poraďte se s lékařem. 
 
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné příznaky a účinky expozice 

Nejsou známy žádné specifické reakce lidského organismu na tento výrobek. 
 
4.3 Doporučení týkající se veškeré lékařské pomoci a podrobnosti postupu s poškozenou osobou 

neuvedeno 
 
 
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
 
5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva 

Nehořlavý roztok. Bez omezení v používání hasebních prostředků. 
 
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

neuvedeno 
 
5.3 Informace pro hasiče 

neuvedeno 
 
5.4 Jiné informace 

neuvedeno 
 
 
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 
6.1 Individuální bezpečnostní prostředky, ochranné vybavení a postupy v havarijních situacích 

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8. 
 
6.2 Bezpečností prostředky v oblasti ochrany životního prostředí 

Zabraňte proniknutí do kanalizací / povrchových / spodních vod. 
 
6.3 Způsoby a materiály pro omezení úniku a čištění 

V případě úniku – podle možnosti odčerpejte nebo obsypejte absorpčním materiálem (půda, suchý písek), 
odvezte společně s kontaminovanou půdou a uložte v souladu s platnými předpisy. 
 
6.4 Vztah k jiným oddílům 

Odstraňování – viz oddíl 13. 
 
 
ODDÍL 7: Nakládání s látkami a směsmi a jejich skladování 
 
7.1 Bezpečnostní pokyny týkající se bezpečného nakládání s látkami a směsmi 

Bezpečnostní pokyny – viz oddíl 2.2. 
 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování, včetně informací týkajících se jakéhokoli vzájemného nesouladu 

Skladujte při teplotě 0 °C až +30 °C dobře uzavřené v originálních obalech na suchém místě. Uchovávejte 
v bezpečné vzdálenosti od dětí, zvířat a potravin. Chraňte proti přímému působení slunečního světla. 
Zabraňte zasažení očí a kůže. Zajistěte vhodné větrání místností. 
Používejte v souladu s určením a pokyny výrobce. 
 
7.3 Specifické/specifická použití 
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Kromě použití uvedených v oddíle 1.2 se nepředpokládají žádná jiná použití. 
 
 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 
8.1 Limitní hodnoty expozice 
Prvky kontrolních zařízení na pracovišti 

Neobsahuje látky s koncentrací přípustnou v pracovním prostředí. 
 
8.2 Omezování expozice 
Příslušné technické prostředky kontroly 

Všeobecné zásady provozní hygieny. 
 

Individuální ochranné prostředky: 
Ochrana dýchacích cest 

Ochrana dýchacích cest není vyžadována. 
 
Ochrana očí nebo obličeje 

Používejte ochranné brýle. 
 
Ochrana rukou 

Používejte ochranné rukavice. 
 
Ochrana těla 

Ochranné prostředky těla vybírejte v závislosti na prováděných činnostech a možném působení, např. zástěru, 
ochrannou obuv, ochranný oděv. 
 
Kontrola expozice životního prostředí 

Zabraňte proniknutí do kanalizací / povrchových vod / spodních vod. 
 
Všeobecné pokyny ohledně bezpečnosti a hygieny 

Poznámka: Používané osobní ochranné prostředky musí splňovat požadavky nařízení ministra hospodářství z 21. 
prosince 2005 o zásadních požadavcích na osobních ochranné prostředky (Sb. zák. č. 259, částka 2173). 
Pracovní oděv uchovávejte zvlášť. Neuchovávejte společně s potravinami, nápoji a krmivy. 
 
 
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 
9.1 Všeobecné informace 

a) Vzhled:     kapalina zelené barvy 
b) Zápach:      charakteristický, slabý 
c) Čichový práh:     neuvedeno 
d) pH:      5 (+/− 0,5) 
e) Teplota tání/tuhnutí:    neuvedeno 
f) Počáteční teplota varu  
a teplotní rozsah varu:    neuvedeno 
g) Teplota vznícení:    netýká se 
h) Rychlost odpařování:    neuvedeno 
i) Hořlavost:     nehořlavá látka 
j) Spodní/horní mez hořlavosti nebo výbušnosti: netýká se 

k) Tenze par:     neuvedeno 
l) Hustota par:     neuvedeno 
m) Hustota:     asi 1,14 g/cm³ 
n) Rozpustnost ve vodě:    rozpustný 
o) Součinitel rozdělení  
n-oktanol/voda:     neuvedeno 
p) Teplota samovznícení:    netýká se 
q) Teplota rozkladu:    neuvedeno 
r) Viskozita:     neuvedeno 
s) Výbušné vlastnosti:    neuvedeno 
t) Oxidační vlastnosti:    neuvedeno 
 
9.2 Další informace 
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neuvedeny 
 
 
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 
10.1 Reaktivita 

neuvedena 
 
10.2 Chemická stálost 

Stabilní za normálních podmínek skladování. 
 
10.3 Možnost vzniku nebezpečných reakcí 

neuvedeno 
 
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

Viz oddíl 7 bezpečnostního listu. 
 
10.5 Neslučitelné materiály 

Zabraňte styku se silnými zásadami, silnými kyselinami a silnými oxidanty 
 
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

Jiné produkty rozkladu – neuvedeny 
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu, pokud se dodržují předpisy/pokyny ohledně skladování a 
manipulace s výrobkem. 
V případě požáru: viz oddíl 5 
 
 
ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 
11.1 Informace týkající se toxikologických účinků 
Akutní toxicita 
Žíravý/dráždivý účinek na kůži 

neuvedeno 
Vážné poškození očí / dráždí oči 

neuvedeno 
Senzibilizační účinek na dýchací cesty nebo kůži 

neuvedeno 
Mutagenní účinek na zárodečné buňky 

neuvedeno 
Karcinogenita 

neuvedeno 
Negativní účinek na rozmnožovací schopnosti 

neuvedeno 
Toxický účinek na cílové orgány – jednorázová expozice 

neuvedeno 
Opakovaná expozice na cílové orgány – opakovaná expozice 

neuvedeno 
Nebezpečnost způsobená aspirací 

neuvedeno 
Jiné informace 

Nesprávné použití může být zdraví škodlivé. 
 
 
ODDÍL 12: Ekologické informace 
 
12.1 Toxicita 

neuvedeno 
 
12.2 Stálost a schopnost rozkladu 

neuvedeno 
 
12.3 Schopnost bioakumulace 

neuvedeno 
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12.4 Mobilita v půdě 

neuvedeno 
 
12.5 Výsledky hodnocení vlastností PBT a vPvB 

Hodnocení PBT/vPvB není dostupné, protože se nevyžaduje / nebylo provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti. 
 
12.6 Další škodlivé účinky působení 

neuvedeno 
 
12.7 Další informace 

Výrobek používaný v souladu s určením a pokyny výrobce není nebezpečný za normálních podmínek používání. 
 
 
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 
13.1 Metody zneškodňování odpadů 
Výrobek 

Nepotřebné a nevhodné roztoky odevzdejte do určené sběrny odpadů. 
Nevyčištěné obaly 

Obaly úplně vyprázdněte, třikrát vypláchněte vodou a zlikvidujte jako nepoužívaný výrobek. 
Doporučené mycí prostředky 

Voda 
 
 
ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 
14.1 Číslo UN (číslo ONZ) 

ADR/RID: – IMDG: – IATA: –    Nepoužívá se 
 
14.2 Správný přepravní název UN   Nepoužívá se 

ADR/RID: Látka není klasifikována jako nebezpečná 
IMDG: Not dangerous goods 
IATA: Not dangerous goods 
 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

ADR/RID: – IMDG: – IATA: –    Nepoužívá se 
 
14.4 Obalová třída 

ADR/RID: – IMDG: – IATA: –    Nepoužívá se 
 
14.5 Ohrožení pro životní prostředí 

ADR/RID: no IMDG Marine pollutant: no IATA: no  Nepoužívá se 
 

14.6 Speciální bezpečnostní opatření pro uživatele 

neuvedeno 
 
 
 
 
 
ODDÍL 15: Informace o předpisech 

 
15.1 Právní předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí specifické pro látku 
směs 
Jiné předpisy 

Zákon ze dne 25. února 2011 o chemických látkách a jejich směsích (Sb. zák. č. 63/2011, částka 322 
s pozdějšími změnami) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (ES), s pozdějšími změnami  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí s pozdějšími změnami 
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Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 10. srpna 2012 o kritériích a způsobu klasifikace chemických látek a jejich 
směsí (Sb. zák. z r. 2012, částka 1018) 
Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 20. dubna 2012 o označení obalů nebezpečných látek a nebezpečných 
směsí a některých směsí (Sb. zák. z r. 2012, částka 445) 
Nařízení ministra práce a sociální politiky z 29. listopadu 2002 o nejvyšších přípustných koncentracích a intenzitě 
zdraví škodlivých činitelů v pracovním prostředí (Sb. zák. č. 217/2002, částka 1833 s pozdějšími změnami) 
Vyhláška ministra hospodářství práce a sociální politiky ze dne 28. srpna 2003 o vyhlášení uceleného textu 
nařízení ministra práce a sociální politiky o všeobecných bezpečnostních předpisech a ochraně zdraví při práci 
(Sb. zák. č. 169/2003, částka 1650) 
Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 30. prosince 2004 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci související 
s výskytem chemických činitelů na pracovišti (Sb. zák. č. 11/2005, částka 86) 
Zákon ze dne 14. prosince 2012 o odpadech (Sb. zák. z r. 2013, částka 21) 
Nařízení ministra zdravotnictví ze dne 30. prosince 2004 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci související 
s výskytem chemických činitelů na pracovišti (Sb. zák. č. 11/2005, částka 86) 
Zákon o odpadech z 27. dubna 2001 s pozdějšími změnami (Sb. zák. č. 62/2001, částka 628, Sb. zák. č. 7/2003, 
částka 78, Sb. zák. č. 116/2004, částka 1208, Sb. zák. č. 175/2005, částka 1458, Sb. zák. č. 63/2006, částka 
1141) 
Zákon o obalech a obalových odpadech z 11. května 2001 s pozdějšími změnami (Sb. zák. č. 63/2001, částka 
638, Sb. zák. č. 7/2003, částka 78, Sb. zák. č. 11/2004, částka 97, Sb. zák. č. 175/2005, částka 1458) 
Nařízení ministra zemědělství a rozvoje vesnice ze dne 18. června 2008 (Sb. zák. č. 119, částka 76) 
Zákon ze dne 10. července 2007 o hnojivech a hnojení (Sb. zák. č. 147, částka 1033 s pozdějšími změnami) 
 
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

Pro tento výrobek nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 
 
 
ODDÍL 16: Další informace 
Jiné informace 

Za účelem správné a bezpečné manipulace s výrobkem dodržujte přípustné podmínky v souladu s pokyny na 
štítku výrobku. 
 
Údaje uvedené v bezpečnostním listu se považují za správné, ale nikoli vyčerpávající a musí se považovat pouze 
jako doporučené bezpečnostní opatření pro práci s výrobkem. Údaje jsou založeny na aktuálním stavu znalostí 
Biopharmacotech, ale nelze je považovat za popis kvality výrobku. Záruka vlastností nevyplývá z údajů 
uvedených v bezpečnostním listu. Za používání výrobku v souladu s platnými předpisy odpovídá uživatel. 


