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Název výrobku: BIOLIT – nápl� do elektrického odpa�ova�e proti komár�m - aromatizovaná 
 
1. Identifikace p�ípravku a výrobce 
 
1.1. Chemický název látky/obchodní název p�ípravku: BIOLIT nápl� do elektrického odpa�ova�e proti    
                                                                                    komár�m – Green Tea Aroma 
1.2. Použití p�ípravku: viz název 
 
1.3. Identifikace výrobce: 
 
Jméno nebo obchodní jméno: Lybar, a.s. Velv�ty 33 
Místo podnikání nebo sídlo: 415 01  Teplice, �eská republika 
Identifika�ní �íslo: 49901869 
Telefon: +420-417557480 
Telex: 123485 
Fax: +420-417538484 
Nouzové telefonní �íslo: +420-417557111 
 
1.4. Toxikologické informa�ní st�edisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 2-24919293, 2-24915402 
 
2. Informace o složení látky nebo p�ípravku 
Výrobek obsahuje tyto nebezpe�né látky: 
   
Chemický název: 3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl[1R-[1alfa(S∗),3beta]]-2,2-diethyl-3-(2-methylprop-
1-enyl)cyklopropan karboxylát (ESBIOTHRIN)                        
Obsah v %: 3                                                             
�íslo CAS:  28434-00-6                                                                        
�íslo ES(EINECS): 249-013-5                                                         
Výstražný symbol nebezpe�nosti:Xn, N                                                
R-v�ta: 20/22-50/53 
 
Poznámka: úplné zn�ní zde uvedených R-v�t viz bod 16 
 
                                                                                         
3.Údaje o nebezpe�nosti látky nebo p�ípravku 
P�ípravek je klasifikován jako nebezpe�ný: N, R-51/53 (blíže viz bod 15) 
Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na zdraví �lov�ka p�i používání: 
Není známo 
Nejzávažn�jší nep�íznivé ú�inky na životní prost�edí: toxický pro vodní organismy 
Možné nesprávné použití: není známo 
Další údaje: nejsou známy 
 
 
 
4.Pokyny pro první pomoc 
4.1. Všeobecné pokyny: okamžitá pomoc léka�e je nutná jen p�i požití  p�ípravku 
4.2. P�i nadýchání: odejít na �erstvý vzduch 
4.3. P�i styku s k�ží: Umýt zasaženou k�ži vodou 
4.4. P�i zasažení o�í: Vypláchnout o�i proudem �isté vody 
4.5. P�i požití: Nevyvolávat zvracení , vyhledat léka�e a ukázat mu obal výrobku. 
 
 
 
 



Datum vydání: 24.1.2005                                                                                                             Strana: 2 
Datum revize: - 
  
Název výrobku: BIOLIT - nápl� do elektrického odpa�ova�e proti komár�m - aromatizovaná 
 
5. Opat�ení pro hasební zásah 
5.1. Vhodná hasiva: CO2, prášek, p�na, vodní mlha, voda 
5.2. Nevhodná hasiva: nejsou známa 
5.3. Zvláštní nebezpe�í: P�i ho�ení se mohou uvol�ovat toxické plyny.  
5.4. Zvláštní ochranné prost�edky pro hasi�e: - 
5.5. Další údaje: Zabránit pr�niku hasebních vod do životního prost�edí 
 
6. Opat�ení v p�ípad� náhodného úniku 
6.1. Bezpe�nostní opat�ení na ochranu osob: žádná zvláštní opat�ení. 
6.2. Bezpe�nostní opat�ení na ochranu životního prost�edí: Zabránit pr�niku do  povrchových vod. 
6.3. Doporu�ené metody �išt�ní a zneškodn�ní: Uniklou nápl� absorbovat do inertního porézního materiálu 
(nap�. Vapex)  a likvidovat v souladu s platnou legislativou. 
 
 
7. Pokyny pro zacházení a skladování 
7.1. Pokyny pro zacházení: Zabra�te zne�išt�ní potravin a nápoj�. Po použití nebo pot�ísn�ní si  umyjte ruce 
vodou a mýdlem. Nesmí být použito jinak než je uvedeno v návodu. 
7.2. Pokyny pro skladování: Skladujte p�i teplotách 00C až 250C v suchých krytých skladech, odd�len� od 
potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah d�tí. Minimální trvanlivost je 5 rok� od data výroby. 
 
8. Kontrola expozice a ochrana osob 
8.1. Expozi�ní limity:  nejsou stanoveny 
8.2. Omezování expozice: 
8.2.1. Omezování expozice pracovník�:  
       Ochrana dýchacích orgán�: p�i b�žné manipulaci žádné 
       Ochrana o�í: p�i b�žné manipulaci žádné 
       Ochrana rukou: p�i b�žné manipulaci žádné 
       Ochrana k�že: p�i b�žné manipulaci žádné 
8.2.2. Omezování expozice životního prost�edí: žádné údaje 
 
9. Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1. Všeobecné informace 
Skupenství (p�i 200C: kapalina 
Barva: bezbarvá až nažloutlá 
Zápach (v�n�): bez výrazného zápachu 
9.2. D�ležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpe�nosti a životního prost�edí 
Hodnota pH (1%ní vodný roztok): 6-7 
Teplota (rozmezí teplot) varu: cca 1880C 
Bod vzplanutí: >1000C 
Ho�lavost: není ho�lavý 
Meze výbušnosti: nemá výbušné páry  
Oxida�ní vlastnosti: nemá 
Tenze par p�i 200C : hodnota není známa 
Hustota p�i 200C: cca 820 kg/m3 
Rozpustnost: ve vod�: rozpustný 
                     v tucích (olej):nerozpustný 
Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda: hodnota není známa 
Viskozita dynamická p�i 200C: hodnota není známa 
Relativní hustota par (vzduch = 1): hodnota není známa 
Rychlost odpa�ování: hodnota není známa 
9.3. Další informace: nejsou známy 
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10. Stabilita a reaktivita 
10.1. Podmínky, kterým je t�eba zamezit: teploty nad 300C 
10.2. Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí p�ijít do styku: silné žíraviny, silná oxidovadla 
10.3. Nebezpe�né produkty rozkladu: nejsou známy 
 
 
11. Toxikologické informace 
Akutní toxicita: 

- LD50 oráln�, potkan(mg/kg): >2000 
- LD50  dermáln�, potkan (mg/kg): nesledována 
- LD50  inhala�n�, potkan (mg/kg): nesledována 

Subchronická-chronická toxicita: nesledována 
Senzibilizace: nezjišt�na 
Karcinogenita: nezjišt�na 
Mutagenita: nezjišt�na 
Toxicita pro reprodukci: nezjišt�na 
 
 
12. Ekologické informace 
12.1. Ekotoxicita: akutní toxicita pro vodní organismy: 

- LC5096h,ryby: 0,01 mg/l (ú�inná látka Esbiothrin) 
- LC5048h,dafnie: 0,089 mg/l (ú�inná látka Esbiothrin) 
- IC5072h,�asy: nestanovena 

12.2. Mobilita: nejsou k dispozici žádné údaje 
12.3. Persistence a rozložitelnost 
Persistence: ú�inná látka podléhá fotochemické oxidaci. 
Rozložitelnost: produkt není snadno biologicky rozložitelný  
12.4. Bioakumula�ní potenciál: nejsou k dispozici žádné údaje 
 
 
13. Informace o zneškod�ování 
13.1. Bezpe�né zacházení s p�ípravkem: viz �ást 7 a 15. 
13.2. Vhodné metody zneškod�ování:  
Zp�soby zneškod�ování p�ípravku: spálení ve spalovn� odpad�. Kód odpadu: 200119 (komunální odpad- 
pesticidy). Kategorie odpadu: N 
 
Zp�soby zneškod�ování obalu: uložení do komunálního odpadu nebo prázdný obal do sb�ru druhotných surovin. 
Kód odpadu: 200139 (komunální odpad – plasty). Kategorie odpadu: O 
 
13.3. Právní p�edpisy o odpadech:  Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn�ní pozd�jších právních p�edpis� 
                                                      Vyhláška �. 381/2001, kterou se stanoví katalog odpad�, ve zn�ní pozd�jších   
                                                      právních p�edpis� 
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14. Informace pro p�epravu 
14.1. Speciální preventivní opat�ení: žádná 
14.2. P�epravní klasifikace: 
Pozemní p�eprava 
ADR/RID:       �íslo  UN: 3082       T�ída: 9     Klasifika�ní kód:  M 6    Obalová skupina: III 
Pojmenování: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ,KAPALNÁ,J.N. 
Poznámka: p�i p�eprav� v kartonové krabici v po�tu menším než 260 ks nepodléhá ADR/RID. P�epravní obal 
musí být ozna�en nálepkami UN 3082 a LQ. 
 
15. Informace o právních p�edpisech 
Právní p�edpisy, které se vztahují na p�ípravek: Zákon �. 356/2003 Sb. ve zn�ní pozd�jších právních p�edpis�. 
 
Podle t�chto právních p�edpis� je  p�ípravek klasifikován jako nebezpe�ný pro životní prost�edí  N  
R 51/53 Toxický  pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí. 
S 2 Uchovávejte mimo dosah d�tí. S 29 Nevylévejte do kanalizace.  P�i náhodném požití vyhledejte pomoc 
léka�e a ukažte obal od p�ípravku.  
Obsahuje ESBIOTHRIN 
 
16. Jiné informace 
16.1. Seznam R-v�t, uvedených v bod� 2: R 20/22 Zdraví škodlivý p�i vdechování a p�i požití.  R 25 Toxický p�i  R 50/53 Vysoce toxický 
pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí.  
 
Údaje obsažené v tomto bezpe�nostním list� se týkají pouze uvedeného výrobku a odpovídají stavu poznání a zkušeností k datu jeho 
vyhotovení. Údaje budou aktualizovány dle pot�eby. Tento list není specifikací výrobku ani návodem k použití - ten je uveden na etiket� 
obalu každého výrobku. Výrobce nebere odpov�dnost za jiné než doporu�ené použití. Za zacházení podle existujících právních a 
technických p�edpis� odpovídá uživatel. 
Zm�ny oproti p�edchozímu vydání: formální  úpravy a zm�na �len�ní jednotlivých bod� v souladu s novou vyhláškou, zvlášt� body 1, 2, 
3, 8, 9, 12, 13, 14, 16.  
 
 
                             


