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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor výrobku 
Forma výrobku : Směsi 
Název přípravku : Globaryll 100 
 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití 
Spec. průmyslového/profesionálního použití : Průmyslový 

Pouze pro profesionální použití 
 

1.2.2. Nedoporučené použití 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Globachem NV     Distributor v ČR: AgroProtec s.r.o., 
Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019  Sídlo: Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd 
B-3800 Sint-Truiden    Telefon: 387 201 995, fax: 387 201 995, 
T +32 11 78 57 17 - F +32 11 68 15 65   E-mail: info@agroprotec.cz 
globachem@globachem.com - www.globachem.com 
 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 
 

Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro 
naléhavé situace 

CZECH REPUBLIC Toxikologické informační středisko – Česká 
republika 
Klinika nemocí z povolání, Tox. Informační 
středisko, 

Na Bojisti 1 
128 08 Prague 2 

+420 2 2491 9293 
+420 2 2491 5402 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Show CLP information + DPD classification in section 2.1 
 
Eye Dam. 1 H318   
Repr. 2 H361d  
   

Plné znění H-vět viz oddíl 16 
 
  

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES 
Repr.Cat.3; R63 
Xi; R41 
Xi; R38 
R52 
Plné znění R-vět viz oddíl 16 
 
 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

2.2. Prvky označení 

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]  
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) : 

 
GHS05 

 
GHS08 

    

Signální slovo (CLP) : Nebezpečí 
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H318 - Způsobuje vážné poškození očí 

H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky 
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P280 - Používejte ochranné brýle 

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování 
P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře 
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P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů 
EUH-věty : EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní 

prostředí 
 
 

 

2.3. Další nebezpečnost 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
 

3.1. Látka 
Nepoužije se 
 

 

3.2. Směsi 
 

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle směrnice 
67/548/EHS 

6-benzyladenine (Číslo CAS) 1214-39-7 9,52 Repr.Cat.3; R63 
Xn; R22 
N; R50 
 

 
 

Název Identifikátor výrobku % Třídění podle nařízení (ES) 
č.1272/2008 (CLP) 

6-benzyladenine (Číslo CAS) 1214-39-7 9,52 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Repr. 2, H361d 
Aquatic Acute 1, H400 

 

Plné znění R-vět a H-vět viz článek 16 
  

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
 

4.1. Popis první pomoci 
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: : Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže apod.) 

nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, přívalového 
letáku nebo bezpečnostního listu. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: : Přerušte práci.Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 
První pomoc při zasažení kůže: : Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou 

a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. 
První pomoc při zasažení očí: : Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte současně vyplachujte prostor pod víčky 

po dobu alespoň 15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze 
znova použít, je třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití: : Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařské pomoci informujte o 
přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnutí první pomoci. Další postup první pomoci lze 
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Toxikologické informační středisko: 
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,  Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 
224 915 402. 

 

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Symptomy/poranění : Při očekávaných běžných podmínkách používání se nepředpokládá, že by hrozilo nějaké 

významné nebezpečí. 
 

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 
 

5.1. Hasiva 
Vhodné hasicí prostředky : Pěna. Suchý prášek. Oxid uhelnatý. Vodní mlha. Písek. 
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody. 
 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

5.3. Pokyny pro hasiče 
Opatření pro hašení požáru : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Při hašení požáru chemických 

látek postupujte opatrně. Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prostředí. 
Ochrana při hašení požáru : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího 

ústrojí. 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 
 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 
Plány pro případ nouze : Evakuujte nepotřebné pracovníky. 
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6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze 
Ochranné prostředky : Vybavte úklidový tým řádnými ochrannými pomůckami. 
Plány pro případ nouze : Prostory odvětrávejte. 
 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 
Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o 
tom příslušné úřady. 
 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Způsoby čištění : Rozlitou tekutinu nechte co nejdříve vstřebat do inertní pevné látky, např. jílu nebo křemeliny. 

Uniklý produkt seberte. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. 
 

6.4. Odkaz na jiné oddíly 
Viz nadpis 8. Omezování expozice a osobní ochranné pomůcky. 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
Opatření pro bezpečné zacházení : Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené 

části těla vodou s jemným mýdlem. V místě zpracování zajistěte dobré větrání, aby nedocházelo 
k hromadění výparů. 

 

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Skladovací podmínky : Uchovávejte pouze v původní nádobě na chladném a dobře větraném místě mimo dosah: Přímé 

sluneční světlo. Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. 
Nekompatibilní látky : Silné zásady. Silné kyseliny. 
Nekompatibilní látky : Zdroje vznícení. Přímé sluneční světlo. 
 

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 
 

8.1. Kontrolní parametry 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 
 

 
 

8.2. Omezování expozice 
Osobní ochranné pracovní prostředky při 
přípravě a aplikaci 

: Zabraňte veškerému zbytečnému vystavení této látce. 

Ochrana dýchacích orgánů: : není nutná 
Ochrana rukou: : gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 

420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 
Ochrana očí a obličeje: : bezpečností ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166. 
Ochrana těla: : celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo jiný 

ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340. 
Dodatečná ochrana hlavy: : čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem 

nahoru. 
Dodatečná ochrana nohou: : pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 

nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu. 
  Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče. OOPP nejsou 

nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení. 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí. Nejezte, nepijte a nekuřte při 
používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného / pracovního oděvu a dalších 
OOPP a do důkladného umytí. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno  použití, pak 
pracovní / ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které 
nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). Při 
přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce 
s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Skupenství : Kapalina 

  

Barva : světle žlutý. 
  

Zápach : Charakteristická. 
  

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

pH : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

pH roztok : 11,1 
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje 

  



Globaryll 100 
Bezpečnostní list 
dle směrnice (ES) č. 453/2010 

 

17/12/2013 CS (čeština)  4/6 
 

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod varu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Bod vzplanutí : > 100 °C 
  

Teplota samovznícení : > 364 °C 
  

Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nehořlavý 
  

Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Relativní hustota : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Hustota : 1,05 g/ml 
Rozpustnost : Nejsou dostupné žádné údaje 

  

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

Výbušnost : není výbušný. 
  

Oxidační vlastnosti : není oxidant. 
  

Omezené množství : Nejsou dostupné žádné údaje 
  

 

9.2. Další informace 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

10.2. Chemická stabilita 
Nebylo stanoveno. 
 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 
Nebylo stanoveno. 
 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 
Přímé sluneční světlo. Extrémně vysoké nebo nízké teploty. 
 

10.5. Neslučitelné materiály 
Silné kyseliny. Silné zásady. 
 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 
dým. Oxid uhelnatý. Oxid uhelnatý. 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita : Neklasifikováno 
 

Globaryll 100  
LD50, orálně, potkan > 2000 mg/kg 
LD50, dermálně, potkan > 2000 mg/kg 

 
 

6-benzyladenine (1214-39-7) 
LD50, orálně, potkan 814 mg/kg 
LD50, dermálně, potkan > 2000 mg/kg 
LC50, inhalačně, potkan (mg/l) > 5 mg/l/4h 
ATE (orálně) 500,000 mg/kg tělesné hmotnosti 

 
 

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno 
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci 

Vážné poškození očí / podráždění očí : Způsobuje vážné poškození očí. 
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže 

: Neklasifikováno 

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno 
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci 

Karcinogenita : Neklasifikováno 
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci 

 

 

Toxicita pro reprodukci : Podezření na poškození plodu v těle matky. 
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Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice 

: Neklasifikováno 
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci 

 

 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice 

: Neklasifikováno 
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci 

 

 

Nebezpečnost při vdechnutí : Neklasifikováno 
Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci 

 

Možné nežádoucí účinky na lidské zdraví a 
příznaky 

: Podle dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 

ODDÍL 12: Ekologické informace 
 

12.1. Toxicita 
 

Globaryll 100  
LC50 ryby 1 71 mg/l (96 h) Oncorhynchus mykiss 
EC50 dafnie 1 58 mg/l (48 h) Daphnia magna 
ErC50 (řasy) 25 mg/l (72 h) Scenedesmus subspicatus 

 
 

6-benzyladenine (1214-39-7) 
LC50 ryby 1 10 - 100 mg/l (Brachydanio rerio) 
EC50 dafnie 1 10 - 100 mg/l Daphnia magna 
ErC50 (řasy) 1 - 10 mg/l (Navicula pelliculosa) 
ErC50 (jiné vodní rostliny) < 1 mg/l (Lemna gibba) 

 
 
 
 
 

12.2. Perzistence a rozložitelnost 
Globaryll 100  
Perzistence a rozložitelnost Nebylo stanoveno. 

 
 

6-benzyladenine (1214-39-7) 
Perzistence a rozložitelnost Nebylo stanoveno. 

 
 

12.3. Bioakumulační potenciál 
Globaryll 100  
Bioakumulační potenciál Nebylo stanoveno. 

 
 

6-benzyladenine (1214-39-7) 
Bioakumulační potenciál Nebylo stanoveno. 

 
 

12.4. Mobilita v půdě 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 
 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

 
 

12.6. Jiné nepříznivé účinky 
 : Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 
 

13.1. Metody nakládání s odpady 
Doporučení pro likvidaci odpadu : Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů. 
Ekologie - odpadní materiály : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
 

V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
14.1. Číslo OSN 
Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů 
14.2. Příslušný název OSN pro zásilku 
Nepoužije se 
 

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
Nepoužije se 
 

14.4. Obalová skupina 
Nepoužije se 
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14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí 
Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace. 
 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

14.6.1. Pozemní přeprava 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

14.6.2. Doprava po moři 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

14.6.3. Letecká přeprava 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 

14.6.4. Vnitrozemská lodní doprava 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 

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

ODDÍL 15: Informace o předpisech 
 

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

15.1.1. Předpisy EU 
 

Žádná omezení podle přílohy XVII nařízení REACH 
Neobsahuje žádné látky k autorizaci podle nařízení REACH 
 
 

 

  

15.1.2. Národní předpisy 
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje 
 
 
 
 

 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 
Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti 
  

ODDÍL 16: Další informace 
 
 

Zdroje dat : NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 
1999/45/ES 
a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. 

Další informace : Žádné. 
 
 

Plné znění R-vět, H-vět a EUH-vět:: 
Acute Tox. 4 (Oral) Akutní toxicita (orální), kategorie 4 
Aquatic Acute 1 Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 
Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 
Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 
H302 Zdraví škodlivý při požití 
H318 Způsobuje vážné poškození očí 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy 
R22 Zdraví škodlivý při požití 
R38 Dráždí kůži 
R41 Nebezpečí vážného poškození očí 
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
R52 Škodlivý pro vodní organismy 
R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky 
N Nebezpečný pro životní prostředí 
Xi Dráždivý 
Xn Zdraví škodlivý 

 

 

 
Strategie udržitelného rozvoje EU (příloha II k nařízení REACH) 
 
Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku 
 


