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1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY /ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 

HF-Mycol  
 

Výrobca: 
Bio-Agrar-Counsel GmbH, Mühle Heitern, CH-3125 Toffen 

  

Dovozca: 

BIOCONT  s r.o., 941 36 Rúbaň č.23 

Tel.: 035/6407740 

 

Tiesňové telefónne číslo: 
 Toxikologické informačné stredisko Tel.: 02/54774166 

 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI  

Chemická povaha iného prípravku:  

HF-Mycol je zmes rastlinných olejov a rastlinných extraktov feniklu  

 

Iný prípravok na tvorbu ochranného filmu na zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb 

 

Zloženie: 

Zložka: Obsah:  

Fructus foeniculi Extraxt spissum 23,08 %  

Sójový lecitín 30,76 % CAS: 977-101-55-5 

Polyoxyethylen sorbitan estery mastných kyselín 23,08 %  

Draselné mydlo 23,08 % CAS: 68607-87-4 

 

Prípravok neobsahuje žiadne nebezpečné látky.  

 

3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH  

 

Pri použití na určený účel  nehrozí nebezpečie ani pre ľudské zdravie, ani pre životné prostredie. 

 

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

Všeobecné pokyny: 

Zasiahnutie očí: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku 

pomoc.  

Zasiahnutie pokožky: Pri styku s pokožkou umyte veľkým množstvom vody.   

Požitie: Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu. 

Pri nadýchaní: Choďte na čerstvý vzduch. 

 

 

 

 



Bezpečnostný list 
Dátum vydania: 19.4.2008  

Dátum revízie: 17.12.2013 

Vypracovaná podľa smernice (EC) No. 1907/2006 

v znení nariadenia EU c. 453/2010              Verzia č.: 3 

Produkt: HF-Mycol, synonymum HF-Pilzvorsorge, HF-Fungus Precaution               strana  2 z 4 

 

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  

Vhodné hasiace látky:  všetky prostriedky 

Nevhodné hasiace látky: - 

Zvláštne nebezpečie: - 

Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov:        vhodná ochrana pred nadýchaním 

Ďalšie informácie: - 

 

 

 

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 

Osobná ochrana: zamedzte styku s pokožkou a očami 

Ochrana životného prostredia: zamedzte prieniku do pôdy alebo vody 

Metódy čistenie alebo zberu: Uniknutý prípravok vysajte vhodným sacím materiálom (piesok, papier, 

piliny) a dajte do nádob na odpad alebo zatvoriteľných vriec . 

Zasiahnutú plochu umyte vodou a saponátom.   
 

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 

Manipulácia: 

Zaistite správne vetranie na pracovisku. Vyhnite sa priamemu kontaktu s prípravkom. Nejedzte, 

nepite a nefajčite behom práce. 

 

Skladovanie: 

Nádoby uchovávajte dôkladne uzatvorené na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred zmrznutím. 

Skladujte oddelene od potravín, krmív a nápojov. Prípravok uchovávajte mimo dosah detí! 
  

8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

Kritické hodnoty: 

Iný prípravok neobsahuje významné množstvo materiálov s kritickými hodnotami, ktoré musia byť 

sledované na pracovisku. 

Osobné ochranné pomôcky: 

Ochrana dýchacích ústrojov: nieje potrebná ak je miestnosť  dobre vetraná 

Ochrana očí:         ochranné okuliare 

Ochrana rúk:                ochranné gumové rukavice (butylovaná guma) 

Ochrana pokožky a tela:         ochranný pracovný oblek 

Hygienické opatrenie:  

Pri manipulácii s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky popr. tvár. Prípravok 

sa nesmie dostať do styku s potravinami, nápojov a krmív pre zvieratá. 

 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTONOSTI  

Stav  viskózna kvapalina 

Farba    tmavo hnedá 
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Pach    aromatický  

Bod topenia   - 

Bod varu   - 

Samovznietenie  Iný prípravok nieje samozápalný 

Nebezpečie výbuchu  Iný prípravok nieje výbušný 

pH    8,2 (10 % roztok) 

Hustota   1,04 g/cm³ (pri 20 °C) 

Rozpustnosť vo vode  emulgovateľný 

 

10. STABILITA A REAKTIVITA 

Podmienky ktorým treba zamedziť: - 

Materiály, ktoré sa nedajú použiť: - 

Nebezpečné reakcie: - 

Nebezpečné produkty rozkladu: - 

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCE 

Akútna toxicita:  nie sú známe negatívne efekty 

Primárny dráždivý účinok: nie sú známe negatívne efekty 

Sensibilizácia:   nieje známy  žiadny efekt 

 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 

Ekotoxicita: 

Ďalšie údaje: 

Prípravok je ľahko biodegradovateľný. 

Prípravok je nebezpečný pre vodné organizmy 

 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 

Likvidáciu na skládke je nutné previesť v súlade s miestnymi  predpismi. Zabráňte kontaminácii 

podzemných a povrchových vôd. 

Prázdne obaly nepoužívajte pre iné účely.  

 

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

Podľa dopravných predpisov prípravok nepatri medzi nebezpečný náklad. 

 

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE 

Predpisy Európskej únie (Značenie) /Štátna legislatíva/predpisy 

Symbol(y) nebezpečia: - 

R- vety: - 

S- vety: 

2  Uchovávajte mimo dosah detí. 
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13  Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. 

20/21  Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní. 

24/25  Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 

26  Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 

28  Pri zasiahnutí pokožky ihneď umyte mydlom a vodou. 

36/37  Používajte vhodnú ochrannú odev a ochranné rukavice. 

 

Pred použitím si prečítajte etiketu! 

Iný prípravok nesmie byť použitý inak ako je uvedené v návode na použitie! 

 

16. INÉ INFORMÁCIE 

Zoznam a slovné znenie príslušných R viet, uvedených v bode 3 bezpečnostného listu 

 

Pri použití podľa návodu nehrozia žiadne špecifické rizika. 

 

Údaje uvedené v tomto bezpečnostnom liste sú správne podľa našich znalostí, vedomostí a 

informácií v dobe zverejnenia. Tieto údaje majú slúžiť iba ako vodítko pre bezpečnú manipuláciu, 

používanie, spracovanie, skladovanie, prepravu a likvidáciu a nepredstavujú záruku či špecifikáciu 

akosti.  

 

 

 


