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KANESHO SOIL TREATMENT SPRL/BVBA
60, BOULEVARD DE LA WOLUWE

B-1200 BRUSSELS (BELGIUM)

BEZPEČNOSTNÍ LIST
Podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Verze 4.0 Datum revize: 18. ledna 2013

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Jméno přípravku: BASAMID GRANULÁT

Synonyma: BASAMID GRANULAR, BASAMID

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nematicid, fungicid, herbicid, insekticid pro zemědělské použití

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa dodavatele: Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA 

Boulevard de la Woluwe, 60 

1200 Brussels 

Belgie 

Telefon: +32 (0)2 763 4058 

Telefax +32 (0)2 763 4057 

E-mail: info@kaneshost.be

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+44 (0) 1235 239 670

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (EC) č. 1272/2008 [CLP]

Třídy nebezpečí/kategorie 
nebezpečí

Standardní věty o 
nebezpečnosti

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410
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Směrnice 1999/45/ES [DPD]

Charakteristika nebezpečí R-věty

Xn Zdraví škodlivý

Xi Dráždivý

N Nebezpečný pro životní prostředí

R22

R36/37/38

R43

R50/53

Úplné znění R-vět, standardních vět o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení, viz oddíl 16.

Nežádoucí fyzikálně-chemické účinky: Žádné

Nežádoucí účinky na lidské zdraví: Zdraví škodlivý při požití.

Dráždí oči, dýchací systém a kůži.

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Nežádoucí účinky na životní prostředí: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

2.2 Prvky označení:

Výstražné symboly nebezpečnosti:

    

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti: H302, H319, H335, H315, H317, H410

Pokyny pro bezpečné zacházení: P261, P262, P280, P284, P312, P501

Doplňující informace: EUH401

2.4 Další nebezpečnost

Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nařízení REACH.

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Směsi

Úplné znění R-vět a vět o nebezpečnosti viz oddíl 16.

Chemický 
název

Obecný 
název

Číslo EC Číslo CAS Obsah 
(%)

Klasifikace podle Nařízení (EC) č. 
1272/2008 [CLP]

Klasifikace podle směrnice 
67/548/EHS [DPD]]

Třídy nebezpečnosti 
a kódy kategorie 

Standardní 
věty o 
nebezpečnosti

Indikace 
nebezpečí a 
písmena

R-věty

tetrahydro-

3,5-
dimethyl-

1,3,5-

thiadiazine-
2-

thione

(IUPAC)

dazomet

(ISO)

208-576-7 533-74-4 > 70 % Acute Tox. 4,

Eye Irrit. 2,

STOT SE 3,

Skin Irrit. 2,

Skin Sens. 1,

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

Zdraví škodlivý Xn, 

Dráždivý Xi,

Nebezpečný pro 
životní prostředí N

R22

R36/37/ 
38

R43

R50/53
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Všeobecně: Vyvarujte se kontaktu s kůží, očima a oděvem. Odstraňte kontaminovaný oděv.  
Pokud dojde k potížím: Vyhledat lékaře. Ukázat kontejner, značení a / nebo 
bezpečnostní list k lékaři.

Vdechnutí: Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc

Při styku s kůží: Důkladně omyjte mýdlem a vodou. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou 
pomoc.

Při zasažení očí: Ihned vyplachujte zasažené oči po dobu alespoň 15 minut pod tekoucí vodou při 
roztažených víčkách a obraťte se na očního specialistu.

Při požití: Ihned si vypláchněte ústa a potom vypijte hodně vody, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Nevyvolávejte zvracení, pokud, jen na příkaz toxikologického střediska nebo lékaře. 
Nikdy nevyvolávejte zvracení ani nepodávejte nic ústy, pokud je pacient v bezvědomí 
nebo má křeče.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Epidemiologické důkazy po úrazech: rychlý (<24h) nástup podráždění hlavně horních, ale i dolních cest 
dýchacích s příznaky RADS (Reactive Airway dysfunkce syndrom), s potenciálem zhoršit existující 
astma. Symptomy zahrnují podráždění nosu a v krku, dušnost, tlak na hrudi, kašel, sípání. K časným 
příznakům patří podráždění očí, pokožky nebo vyrážka a svědění. Klinické údaje ukazují na kožní 
senzibilizující potenciál (lidská kalmetizace). Dazomet může způsobit bulózní erupce, bolest ivé svědění, 
erytém, edém a šupinatění po kontaktu s pokožkou, velmi pravděpodobně způsobené MITC. 
Systémové účinky, jako je hepatotoxicita (zvýšení transamináz), jsou možné, stejně jako 
gastrointestinální dysfunkce (nevolnost, podráždění, zvracení), a další obecné symptomy (bolesti hlavy, 
závratě).

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický 
protijed.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Vodní mlha, pěna, suché hasicí prostředky. 

Odděleně zachycujte vodu kontaminovanou při hašení; zabraňte vniknutí do kanalizace nebo 
odpadních vod. Zbytky po požáru a vodu kontaminovaná po hašení zlikvidujte v souladu s platnými 
předpisy.

5.1 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Při spalování jsou produkovány CO2/CO, H2O, N2/Nox a SO2.

5.2 Pokyny pro hasiče

Používejte dýchací přístroj a protichemický ochranný oděv. 

V případě požáru a / nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Vyhněte se tvorbě prachu. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Kolemjdoucí vyzvěte, 
aby opustili nebezpečné místo.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nevypouštějte do kanalizace / povrchových vod / podzemních vod. Nevypouštějte do podloží / půdy.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Seberte s koštětem a lopatou, nebo nejlépe vysavačem.
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Použijte hadr na čištění podlah a jiných předmětů po odstranění produktu a / nebo kontaminovaného 
adsorbentu. Přidejte prací prostředek pro posílení procesu čištění. 

Vyhněte se víření prachu. Čistící operace se musí provádět s dýchacím přístrojem. 

Posbíraný materiál, kontaminovaný adsorbent a použité čisticí materiály seberte do vhodných nádob, 
které lze označit a utěsnit. Likvidaci materiálu proveďte v souladu s předpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíly 8 a 13

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

VŠEOBECNĚ: PŘEČTĚTE SI ETIKETU PŘED POUŽITÍM

 P102: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

 Zajistit důkladné větrání skladů a pracovních prostor

 Chránit před vlhkostí

 Zamezit vytváření prachu

 Zabraňte usazování prachu. Prach může tvořit se vzduchem výbušnou směs.

 Zamezte vzniku elektrostatického náboje. Zápalné zdroje musí být udržovány čisté.

Obecná bezpečnostní a hygienická opatření:

 Noste ochranný oděv, jak je uvedeno v oddílu 8. Doporučuje se nošení uzavřených pracovních 
oděvů.

 Vyhněte se kontaktu s očima, kůží a oděvem.

 P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

 P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

 P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 Umyjte si ruce před jídlem, pitím nebo kouřením.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

 P402+404: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

 Skladovat v originálních obalech za obvyklých skladovacích podmínek, tj. sucho chráněné před 
mrazem, vyhnout se teplotám nad 40 °C a pod -10 °C. Dobré větrání je nutné.

 Uchovávejte mimo dosah nepovolaných osob.

 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 Chraňte před vlhkostí.

 Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.

 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

 Stabilita při skladování: 24 měsíců. Ke změně vlastností výrobku může dojít, pokud je produkt / 
látka uložena po delší dobu při teplotách nad nebo pod výše uvedené meze.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Podívejte se na etiketu.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Nestanoveno pro produkt. Použijte dostatečné větrání, aby koncentrace ve vzduchu byla minimální.



BL BASAMID (v 4 – 18. ledna 2013) 5/11

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

 Zajistěte lokální větrání odsáváním

 Zajistěte zařízení na mytí obličeje/rukou

 Obecná hygienická opatření: viz oddíl 7

 Odstraňte kontaminovaný oděv. Uchovávejte pracovní oděv odděleně.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

a) Ochrana očí a obličeje

Těsně přiléhající ochranné brýle (brýle proti stříkající kapalině) (EN 166).

b) Ochrana kůže
i. Ochrana rukou

Vhodné rukavice odolné proti chemikáliím (EN374, doporučeno: index ochrany 6, 
odpovídající > 480 minutám doby permeace); např. nitrilkaučuku (0,4 mm), 
chloroprenkaučuku (0,5 mm), polyvinylchloridu (0,7 mm) a další.

ii. Jiná ochrana

Používejte standardní nepropustný ochranný oděv (oblek) a vhodné boty.

c) Ochrana dýchacích cest

Používejte vhodnou ochranu dýchacích cest (A1P2 kombi-filtr)

Osobní ochranné prostředky (OOP) by měly být podle evropských norem (EN).

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: Bílá, jemně zrnitá, pevná látka (MG)
Zápach: Charakteristický středně rybí zápach
Prahová hodnota zápachu: Není k dispozici
pH: 7,2 (jako 1% vodní disperze)
Bod tání / bod tuhnutí: 105 °C (účinná látka dazomet)
Počáteční bod varu: Rozklad před varem (účinná látka dazomet)
Bod vzplanutí: Nelze použít
Rychlost vypařování: Nelze použít
Hořlavost (pevné látky, plyny): Není lehce zápalný
Horní / dolní mez hořlavosti nebo
meze výbušnosti: Není relevantní
Tlak par: 2,1 × 10-3 Pa (25°C) (účinná látka dazomet)
Hustota par: Nelze použít
Relativní hustota: 1,34 g.cm

-3
(20°C)

Rozpustnost: 3,5 g.l-1 v destilované vodě při teplotě 20 °C (účinná látka dazomet)
Rozdělovací koeficient 
n-oktanol/voda: log Pow = 0.63 při 20 °C (účinná látka dazomet)
Teplota samovznícení: není samozápalný
Teplota rozkladu: 150 ° C
Viskozita: Nelze použít (pevná látka)
Výbušné vlastnosti: Není výbušný (teoretická úvaha)
Oxidační vlastnosti: Není oxidující (teoretická úvaha)

9.1 Další informace

Objemová hmotnost: 0,678 kg.l-1
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10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Žádná reakce s obalovým materiálem po dvouletém skladování při teplotě místnosti.

10.2 Chemická stabilita

Žádný tepelný rozklad při skladování a manipulaci podle pokynů / je uvedeno (viz oddíl 7).

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Při styku s vodou nebo vlhkostí uvolňuje toxické plyny. Nebezpečí výbuchu prachu: látka samotná není 
považována za výbušninu kvůli svému chemickému složení. Pro potenciál nebezpečí výbuchu prachu 
nebyla hodnocena, ale to je zmíněno jako preventivní opatření.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vyhněte se vlhkosti.

10.5 Neslučitelné materiály

Voda

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Metyl isothiokyanát (MITC). Při styku s vlhkostí dochází k rozkladu dazometu na metyl isothiokyanát . 
Metyl isothiokyanát je toxický při vdechování a při požití, dráždí oči a dýchací cesty, žíravý a 
senzibilizující při styku s kůží.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

(a) Akutní toxicita (účinná látka dazomet):

účinek dávky Druh Poznámka

Akutní orální 
toxicita

LD50 = 596 mg/kg (samci) 

A  415 mg/kg (samice)

krysa Acute Tox. 4; H302

Akutní dermální 
toxicita

LD50 > 2000 mg/kg krysa Na základě dostupných údajů nejsou 
kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní inhalační 
toxicita (prach)

LC50> 8,4 mg / L (samci) –

7,3 mg / L (samice)

krysa Na základě dostupných údajů nejsou 
kritéria pro klasifikaci splněna.

(b) Žíravost / dráždivost pro kůži:

Doba 
expozice

Druh Zhodnocení Poznámka

dráždivost pro kůži 4h Králík Není dráždivý pro kůži, 
není žíravý pro kůži

Na základě lidských případových 
studií, Skin Irrit. 2; H315

(c) Vážné poškození očí / podráždění očí:

Druh Zhodnocení Poznámka

Králík Není dráždivý Na základě lidských případových studií, Eye irrit. 2; H319

(d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže:

Druh Zhodnocení Metoda Poznámka

Morče Není senzibilující 
pro kůži

Metoda Magnusson a 
Klingman

Na základě lidských případových studií, Skin Sens. 
1; H317

(e) Mutagenita v zárodečných buňkách: Nemá mutagenní potenciál (účinná látka dazomet)
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(f) Karcinogenita:

Doba expozice Druh Specifické účinky Poznámka

2 roky Krysa Není karcinogenní Na základě dostupných údajů nejsou 
kritéria pro klasifikaci splněna.2 roky Myš Není karcinogenní

(f) Toxicita pro reprodukci:

Studie Druh Specifické účinky Poznámka

Dvougenerační Krysa Žádné účinky na reprodukční funkci, 
nebo na potomky

Na základě dostupných údajů nejsou 
kritéria pro klasifikaci splněna.

Teratogenita Krysa Žádný vývoj toxicity

Teratogenita Králík Žádný vývoj toxicity

(h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Na základě lidských 
případových studií (podráždění horních cest dýchacích), by měl 
Basamid být klasifikován jako STOT SE 3 H335;

(i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Klasifikace není možné, protože údaje 
jsou neprůkazné.

(j) Nebezpečnost při vdechnutí: Klasifikace není možné, protože údaje chybí.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Akutní toxicita pro ryby
(účinná látka dazomet): LC50 = 0,3 mg/L (96h; měsíčník) 

Akutní toxicita dafnie: EC50=0,427 mg/L (48h; Daphnia magna)

Akutní toxicita pro řasy
(účinná látka dazomet): EbC50 =0,16 mg/L; ErC50 =0,59 mg/L

(72h; Pseudokirchneriella subcapitata)

Akutní orální toxicita pro ptáky: LD50 =498 mg/kg (Colinus virginianus)

Akutní toxicita pro včely: Není relevantní. Žádnou expozici nelze očekávat vzhledem ke 
specifické aplikaci přípravku podle štítku.

Akutní toxicita pro žížaly: LC50 = 6,7 mg /kg (14d; Eisenia foetida)

Inhibice respirace aktivovaného kalu: EC50(30 min) = ca. 160 mg/L

12.2 Perzistence a rozložitelnost
Účinná látka dazomet:

Poločas rozpadu Metoda Zhodnocení

Půda Polní a laboratorní studie DT50 = < 2 dny

Vzduch Atkinsonova metoda výpočtu DT50 = 0,85 hodiny

Voda/sediment Laboratorní studie DT50 (celý systém) = 0,4 – 0,63 dní

Biologická rozložitelnost: účinná látka dazomet: není snadno biologicky rozložitelný

12.3 Bioakumulační potenciál
účinná látka dazomet: nízký, log Pow = 0,63.
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12.4 Mobilita v půdě
Známá nebo očekávaná distribuce do složek životního prostředí:

Potenciální riziko kontaminace podzemních vod MITC. K ochraně podzemních vod, 
neaplikujte přípravek více než jednou za 3 roky (Směrnice EU 2011/53/EU)

účinná látka dazomet:

Povrchové napětí (20 °C, 1,0 % w/w): 69,9 mN/m

Adsorpční hodnota: Koc = 260 mL/g

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Není relevantní

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádné specifické nežádoucí účinky nejsou známy.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1 Metody nakládání s odpady

Doporučeným způsobem pro nakládání s odpady je řízené spalování v licencované spalovně. 
Zabraňte znečištění životního prostředí prázdnými obaly.  Znečištěné obaly by měly být vyprázdněny, 
pokud je to možné a likvidovat stejným způsobem jako látku / produkt.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 Číslo OSN (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA)

Číslo OSN 3077

14.2 Příslušný název OSN pro zásilku

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, JN (obsahuje dazomet)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR / RID, ADN, IMDG, ICAO / IATA)

Třída 9

   

ADR: Kód omezení pro tunely (E)

14.4 Obalová skupina (ADR / RID, ADN, IMDG, ICAO / IATA)

Obalová skupina III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí (ADR / RID, ADN, IMDG, ICAO / IATA)

Směs nebezpečná pro životní prostředí 

IMDG: Látka znečišťující moře (P)

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou informace

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Není relevantní
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15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se 
látky nebo směsi

Dazomet je uveden v příloze I směrnice Rady 91/414/EHS.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku / směs nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti ze strany 
dodavatele. Dazomet, jako účinná látka v přípravcích na ochranu rostlin je osvobozena od registrace 
podle nařízení REACH.

16. DALŠÍ INFORMACE

BL verze 4.0 (18. leden 2013)

Tato verze nahrazuje verzi 3.0 z října 2011. Hlavním důvodem pro aktualizaci je následující:

 Adaptace SDS v souladu s nařízením (EU) č. 1272/2008 (CLP).

Vysvětlení zkratek:

MG: mikrogranule

PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxické, vPvB, velmi perzistentní a velmi bioakumulativní;

BCF: biokoncentrační faktor.

ADR:  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
(Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici)

RID: Règlement International concernant le transport des marchandises Dangereuses par chemin de 
fer (Předpisy týkající se mezinárodní přepravy nebezpečného zboží po železnici)

IMDG : International Maritime Dangerous Goods Code (Mezinárodní námořní přeprava 
nebezpečného zboží)

ICAO: International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)

IATA: International Air Transport Association

Hlavní zdroj dat: Závěr o přezkoumání z hlediska posouzení rizika pesticidů účinné látky dazomet, 
EFSA Journal (2010), 8 (10): 1833.

Vysvětlení R-vět: R22, zdraví škodlivý při požití; R36/37/38, dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R43, 
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží; R50/53, Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Vysvětlení Standardních vět o nebezpečnosti: H302, Zdraví škodlivý při požití; H315, Dráždí kůži, H317, 
Může vyvolat alergickou kožní reakci, H319, Způsobuje vážné podráždění očí, H335, může způsobit 
podráždění dýchacích cest, H400, Vysoce toxický pro vodní organismy, H410, Vysoce toxický pro 
vodní organismy, s dlouhotrvajícími účinky.

Vysvětlení pokynů pro bezpečné zacházení: P261, Zamezte vdechování prachu, P262, Zabraňte styku 
s očima, kůží nebo oděvem, P280, Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít, P284, Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest, P312, Necítíte-li se 
dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, P501, Odstraňte obsah/obal v 
souladu s místními předpisy.

Vysvětlení doplňující informace: EUH401, Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik 
pro lidské zdraví a životní prostředí.

Bezpečnostní list byl připraven Japan Agro Services S.A., Boulevard de la Woluwe 60, 1200 Brussels 
(Tel : +32 (0)2 776 83 90)

Podle našeho nejlepšího vědomí, jsou zde uvedené informace přesné. Nicméně, nepřebíráme 
žádnou odpovědnost za správnost či úplnost zde uvedených informací.
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