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1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU
1.1 Název přípravku: KALIF DOGS AND CATS
1.2 Použití přípravku: Postřik zamezující přístupu psů a koček
1.3. Výrobce: Kollant S.p.a., Via C. Colombo, 7/7A,
30030 Vigonovo, Italie
Tel.: +39 049 9983000
Fax: +39 049 9983005
e-mail: martina.carpanese@kollant.it
1.4.Dovozce do ČR: Agrovita spol s r.o.
Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice
Tel.: 241 930 644
e-mail: ales.urbanek@agrovita.cz
1.5. Telefonní číslo pro naléhavé situace (nepřetržitě):
Toxikologické informační centrum
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 120 00 Praha
Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575
e-mail: tis@.cesnet.cz
2. Údaje o nebezpečnosti přípravku
2.1. Celková klasifikace přípravku
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném
znění.
3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
Přípravek neobsahuje žádné látky nebezpečné lidskému zdraví nebo životnímu prostředí ve
smyslu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění.
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4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Žádné nepříznivé vlivy na zdraví člověka nebyly dosud zaznamenány a nejsou ani
předpokládány, nicméně dodržování běžných hygienických pravidel a pravidel bezpečnosti
práce musí být zajištěno.
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1. Všeobecné informace
Používejte postřiku vodou k zamezení rozkladu plastových obalů teplem a vytváření plynů
potencionálně ohrožujících zdraví. Zabraňte odtékání hasební vody do vodních toků a zdrojů,
kanalizace nebo jejímu vsakování do půdy. Pokud by se tak stalo, je nutné informovat
příslušné správní orgány (odbor ŽP OÚ). Nevdechujte kouř, vznikající při požáru.
5.2. Vhodná hasiva
Pěnové nebo práškové hasící přístroje, vodní postřik, CO2 .
5.3. Nevhodná hasiva
Žádná
5.4. Zvláštní nebezpečí
Nevdechujte spodiny hoření plastových obalů
5.5. Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
Ochranný oděv a dýchací přístroj
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU POSTŘIKU
6.1. Bezpečnostní opatření pro ochranu osob
Zabraňte kontaktu sliznic a kůže s postřikem
6.2. Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku postřiku do vodních zdrojů, vodních toků, rybníků, odvodňovacích kanálů a
kanalizace. K odstranění uniklého postřiku použijte inertní absorpční materiál (sorbetu,
písku, půdy, hadrů apod.). Materiál znečištěný postřikem uložte do vhodných označených
nádob a zlikvidujte jako odpad. Omyjte zasažený prostor vodu a čistícími prostředky, ale
zamezte jejich úniku do životního prostředí.
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7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1. Zacházení
Dodržujte obecná pravidla pracovní hygieny a bezpečnosti práce. Zajistěte, aby vždy byla
k dispozici zařízení pro ochlazování plastových obalů s postřikem, aby nemohlo dojít k
přehřátí a zvýšení tlaku v případě požáru v jejich blízkosti.
7.2. Skladování
Výrobek skladujte v uzamčených a dobře větraných prostorách, v původních obalech při
teplotě +5 až +30 0 C, odděleně od potravin, nápojů, léků a krmiv. Chraňte před přímými
slunečními paprsky. Neskladujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jiskření a otevřeného ohně,
zabraňte zapálení. Zabraňte kontaktu dětí a domácích zvířat s postřikem.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1. Obecná opatření
Používejte výrobek podle doporučení tohoto bezpečnostního listu a podle návodu k použití.
8.2. Ochrana dýchacího ústrojí
Není nutná
8.3. Ochrana rukou
Není nutná.
8.4. Ochrana očí
Není nutná
8.5. Ochrana kůže
Není nutná

BEZPEČNOSTNÍ

LIST

Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum vydání 1. české verze:
Podle anglického originálu výrobce ze dne
Datum poslední revize:

Název výrobku:

1.4.2011
22.12.2009
29.12.2009

KALIF PSI + KOČKY
Počet stran: 6

Strana: 4
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled:
Barva:
Zápach (vůně):
Rozpustnost ve vodě:
Viskosita:
Tenze par:
Reaktivita:
Rozdělovací koeficient
n-oktanol/voda:
Hodnota pH (při 20 0 C)
Teplota (rozmezí teplot) tání
Teplota (rozmezí teplot) varu
(°C):
Bod vzplanutí (°C):
Hořlavost:
Samozápalnost.
Výbušnost:
Specifická hmotnost:

Tekutina
Čirá
Charakteristická
Rozpustný
Nestanovena
Nestanovena
Nestanovena
Nestanoven
6-7 (pro 20% vodní roztok,při 20 0 C)
Nestanovena
60 0 C
Nestanoven
Nestanovena
Nestanovena
Neuvažuje se
1,0 Kg/l při 20 0 C

10. STÁLOST A REAKTIVITA
Postřik je stálý za normálních podmínek skladování a používání. V případě rozkladu
plastového obalu vysokou teplotou nebo při požáru mohou vznikající plyny ohrožovat zdraví.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Podle současných znalostí postřik dosud nevyvolal žádné poškození zdraví, nicméně
dodržování běžných hygienických pravidel a pravidel bezpečnosti práce musí být zajištěno.
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12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Při používání tohoto postřiku dodržujte pravidla bezpečné práce. Postřik ani jeho prázdné
obaly neodhazujte do volné přírody.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Postřik používejte opětovně. Zbytky postřiku a kontaminované obaly jsou považovány za
netoxický odpad. Jeho odstraňování musí být svěřeno specializované firmě, která má
oprávnění k této činnosti. Prázdné obaly nesmí být znovu použity k jiným účelům.
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech
v platném znění.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Tento přípravek smí být dopravován pouze v originálních nepoškozených obalech.
ADR/RID: není nebezpečný
IMDG: není nebezpečný
IATA: není nebezpečný
15. REGULAČNÍ INFORMACE
Varovné symboly: žádné
R věty: žádné
S věty: žádné
Tento přípravek není označován žádnými symboly nebezpečnosti dle direktiv 67/548/EEC a
1999/45/EC
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16. DALŠÍ INFORMACE
16.1. Právní předpisy, které se vztahují k látce/přípravku:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Zákon 434/2005 Sb. úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických
přípravcích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidů na trh
16.3 Doporučená omezení použití
Postřk by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (viz. bod 1.2). Protože
specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností
uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění platným zákonům a nařízením.
Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být
považovány za technické informace o výrobku.
16.3. Další informace
Další informace poskytne distributor přípravku v ČR
Závěrečné upozornění
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a
ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí a
zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za
záruku účinnosti postřiku při konkrétní aplikaci v určitých podmínkách a nemají rovněž
ustavovat právně platnou základnu obchodních vztahů.

