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1. IDENDTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 
 
ACROBAT MZ 
1.0 Sredstvo za varstvo rastlin, vsebuje vsebuje dimetomorf in mankozeb, fungicid, močljivi prašek (WP). 
 
1.1  Podatki o uvozniku: 
METROB d.o.o. 
Začret 20a 
3202 Ljubečna 
Tel.: 03 78 06 330 
 
1.2 Proizvajalec 
BASF AG- Varstvo rastlin 
D- 67065 Ludwigshafen 
tel.: 0049 62160 79066/79146,    Fax.: 00 49 621-60-79519. 
 
1.3 Sporočila v sili: 
BASF Gasilska služba Ludwigshafen 
Tel.: 0049 621-60-43333  Fax.:  00 49 621-60-79519 
 
V nujnih primerih kontaktirati osebnega zdravnika, v primeru življenjske ogroženosti poklicati št.112! 
 
 
2 SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH 
Kemični opis 
 
aktivna snov vsebnost CAS število Indeks štev EC-štev označitev 
Dimetomorf 9 ut.% 110488-70-5 613-102-00-0 404-200-2 N, R51/53 
 
 
aktivna snov vsebnost CAS število Indeks štev označitev 
Mankozeb 60 ut.% 8018-01-7 006-076-00-1 Xi, R37-43 
 
3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Draži dihala 
Stik  s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
Zelo strupeno za vodne organizme:lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
 
4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 
Pri zaužitju: NE IZZIVAMO BRUHANJA. Preprečimo kakoršenkoli vnos skozi usta. 
Po stiku s kožo: Odstranimo kontaminirano oblačilo. Kožo umijemo z vodo ter milom, če je razpoložljivo. 
Po stiku z očmi: Oči temeljito speremo z vodo. 
Po vdihavanju: V primeru predvidenega rokovanja ne predstavlja rizika. 
Napotki zdravniku:  Protistru: ni poznanega specifičnega protistrupa. Proizvod  ima v primeru oralnih ali dermalnih kontaminacij 
zelo nizko akutno strupenost. Verjetnost zastrupitev v teh primerih je neznatna. Ukrepamo simptomatično. 
Medicinsko ukrepanje v primerih predolge izpostavljenosti: Ni znanih primerov zastrupitev ljudi. 
 
5. UKREPI OB POŽARU 
Sredstva, primerna za gašenje:   suh prah, CO2, pena ali vodni curek. 
Pri požaru se lahko sprošča: ogljikov dioksid. 
Posebna varovalna oprema: popolna zaščitna oprema in od okoliškega zraka neodvisen dihalni aparat. 
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Posebni zaščitni ukrepi: preprečujemo prašenje. 
 
Posebni napotki za gašenje:  
Pri gašenju je potrebna uporaba dihalnega aparat in ognjeodpornega oblačila. 
Odstranimo nepoklicane osebe. Gasimo z najmanjšo možno količino vode. Z oblikovanjem zaščitnih okopov preprečimo 
razlivanje sredstva po okolici. Prednostno gasimo z razpršenim vodnim curkom ali meglico (vodni curek lahko vodi k razširitvi 
požara). 
Dekontaminacijo oseb in opreme, kakor tudi prenos poškodovane embalaže ali vsebnikov vršimo izključno v varovalnem oblačilu, 
predvidenem pod "posebna varovalna oprema". 
Dekontaminacijo oseb opravimo z vodo in milom pred zapustitvijo območja požara. 
 
Preprečimo vdihavanje prahu, par in dima gorečega materiala. Nadziramo odtekanje vode za gašenje. V primeru vstopanja v 
kanalizacijski sistem o tem takoj obvestimo pooblaščene osebe. 
 
 
6.  UKREPI ONB NEZGODNIH IZPUSTIH 
Osebni varovalni ukrepi: 
glej poglavje 8. 
Ukrepi varovanja okolja: Razsipani ali razliti material zberemo v pokrite vsebnike. Po možnosti ga uporabimo v predvideni namen. 
Mesto razsutja in orodje/opremo očistimo z večkratnim spiranjem z vodo in milom. Kontaminirano vodo absorbiramo z nevtralnim 
vpojnim materialom (granulirana glina ali žagovina) in zbiramo v iste vsebnike, kakor zbran material. 
Zemljo z mesta razlitja/razsutja odstranimo neposredno v predvidene vsebnike. Dospetje sredstva v vodotoke nemudoma javimo 
pristojnim organom nizvodno od mesta nesreče, da lahko pravičasno predvidijo ustrezne ukrepe. 
 
 
7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE 
Rokovanje: Preprečimo prašenje. Preprečimo stik z očmi. Pred jedjo, pitjem in kajenjem umijemo  

roke. Po zaključku dela zamenjamo delovno oblačilo ter se oprhamo. 
Skladiščenje: Srestvo skladiščimo na varovanem, dobro prezračenem mestu, ločeno od hrane in krmil  

ter nedostopno otrokom. 
  Skladiščimo na hladnem in suhem mestu. 
 
 
8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
Sestavine, za katere veljajo omejitve: ni predvidenih 
Mejne koncentracije: niso določene 
Osebna varovalna oprema pri skladiščenju in manipulaciji:
Delovno oblačilo, nitrilne gumijaste ali neoprenske rokavice ter maska za dihala (3M 8500 ali podobna). 
 
Osebna varovalna oprema pri  delu s sredstvom: 
Preprečujemo stik s škropilno brozgo. Nosimo delovno obleko ali delovni plašč z dolgimi rokavi ter hlače z dolgimi hlačnicami in 
delovne čevlje ali škornje. 
 
 
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 
- Oblika:   sivo-rumen prah 
- Vonj:   brez vonja 
- Nasipna teža (kg/m3): 385 +/- 30 - v razsutem stanju 
   577 +/- 30 - v kompaktiziranem stanju 
- Topnost v vodi: z vodo tvori suspenzije 
  Ni topen v organskih topilih (20°C) 
- Eksplozijske lastnosti: Fin prah lahko z zrakom tvori eksplozivne mešanice. 
- Ne sme priti v stik z: vlago in kislinami. 
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- Parni napon (uPa): 0,001 mPa, 25 °C (dimetomorf). 
 
 
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 
Stabilnost:   Proizvod je termalno in hidrolitsko stabilen. 
Nevarni razgradni produkti:   hidrogen sulfid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi in žveplo. 
 
 
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI 
Akutna strupenost:
LD 50/oralno/podgane: 1971 mg/kg 
LD 50/dermalno/podgane: >2000 mg/kg 
 
Dražilnost:
- koža: 4-urna izpostavljenost kože ni povzročila signifikantnega vzdraženja kože zajčkov. 
- oči: stik z očmi ni povzročil signifikantnih vzdraženj v laboratorijskih preizkušanjih. 
 
Občutljivost: 
dermalna občutljivost temelji na razpoložljivih podatkih o mankozebu. 
 
 
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI 
Obstojnost: Ni popolnoma biorazgradljiv. 
 
Ocena:   
V standardnih laboratorijskih testih je kombinacija izkazovala visoko toksičnost na vodne nevretenčarje in ribe. 
Laboratorijska testiranja podobnih kombinacij aktivnih snovi dimetomorf in mankozeb izkazujejo visoko strupenost za 
Selenastrum capricornutum. 
Proizvod je neškodljiv za čebele tako pri oralnem vnosu, kakor pri površinskem nanosu. 
 
 
13. ODSTRANJEVANJE 
Proizvod:  
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, 
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z okoljsko zakonodajo, ki  
ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 
 
Neočiščena embalaža:
Priporočeno sredstvo za čiščenje: voda 
Z neočiščeno embalažo je potrebno ravnati podobno kot s sredstvom. 
 
 
14. TRANSPORTNI PODATKI 

Transport po kopnem

ADR : Razred 9  
  Embalažna skupina III  
  OZN-številka 3077  
  Ime proizvoda OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, 

N.D.N. (vsebuje: MANCOZEB 60%)  
 
 

. 
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RID : Razred 9  
  Embalažna skupina III  
  OZN-številka 3077  
  Ime proizvoda OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, 

N.D.N. (vsebuje: MANCOZEB 60%)  
 
 
Transport z rečnimi ladjami 

ADNR : Razred 9  
  Embalažna skupina III  
  OZN-številka 3077  
  Ime proizvoda OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, 

N.D.N. (vsebuje: MANCOZEB 60%)  
 
 
Transport po morju

IMDG/GGVSee : Razred 9 
  Embalažna skupina III 
  OZN-številka 3077 
  Onesnaževalec morja YES 
  Natančno tehnično ime ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains 
MANCOZEB 60%)  

 
 
Transport po zraku

ICAO/IATA : Razred 9 
  Embalažna skupina III 
  OZN-številka 3077 
  Natančno tehnično ime ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (contains 
MANCOZEB 60%) 

 
15. ZAKONSKO  PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH 
15.1. Označevanje po pravilniku o razvrščanju, pakiranju in  označevanju nevarnih snovi oz. pripravkov (Ur.l. RS št.73/99, z dne 
09.09.1999): 
 
Oznaka nevarnosti:  
 
 
Xn -   zdravju škodljivo. 
N-  okolju nevarno 
 
R22 -                  Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
R37-  Draži dihala 
R43 -   Stik  s kožo lahko povzroči preobčutljivost. 
R50/53  Zelo strupeno za vodne organizme:lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
 
S2 -   Hraniti izven dosega otrok. 
S13 -   Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21 -   Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S24 -   Preprečiti stik s kožo. 
S35   Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. 
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S37-  Nositi primerne zaščitne rokavice 
S46 -   Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo. 
S57-  S primerno posodo preprečiti onasneževanje okolja. 
 
Komponente za etiketiranje, ki določajo nevarnost: Dimethomorph, Mankozeb 
 
 
16. DRUGE INFORMACIJE 

 
Celotni tekst nevarnostnih simbolov in R stavkov, ki so navedeni v 2. poglavju pod 'Nevarne 
sestavine': 
 
 
N  Nevarno za okolje. 
Xi  dražilno 
51/53  Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive 

učinke na vodno okolje. 
37  Draži dihala. 

       43              Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.   
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