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1. Identifikácia látky/prípravku a spolo�nosti (podniku) 

1.1.   Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: 
                zeta-cypermethrin / Fury 10 EW 

1.2. Doporu�ený ú�el použitia: 
      Insekticíd 

1.3. Identifikácia spolo�nosti alebo podniku 
F&N Agro Slovensko s.r.o,  
Rož�avská cesta 34, 821 04 Bratislava  

 I�O: 31362800 
 Telefón: 00421-2-434 29 903    Fax: 00421-2-434 29 936

Meno/obchodné meno a sídlo zahrani�ného výrobcu: 
FMC Corporation, Agricultural Chemical Group,  
1735 Market Street, Philadelphia, 

             PA 19103 USA       
1.4. Toxikologické informa�né stredisko: 
           telefón: 001 800 12131415 (USA) 
                            00421-254774166  (Limbová 5, 833 05, Bratislava - SR ) 

2. Zloženie alebo informácie o prísadách 
Chemické zloženie/údaje o nebezpe�ných zložkách

2.1. Chemická charakteristika: 
emulgovatelný koncentrát zeta-cypermethrinu pre riedenie vodou 
IUPAC: (S)- �-cyano-3  phenoxybenzyl-(1R) cis-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-  

dimethylcyclopropane carboxylate a (S)-�-cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-(2,2-
dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. 

2.2. Výrobok obsahuje tieto nebezpe�né látky: 

Názov  Obsah  �íslo    EINECS     Symboly 
(v %) hm CAS    �íslo       nebezpe�nosti a �ísla

               R - viet �istej látky 
______________________________________________________________________________ 

zeta-cypermethrin    12   52315-07-8   257-842-9  Xi; Xn; N 
          R20/22, R50, R43 

3. Identifikácia rizík: 
� Žltohnedá alebo bežová tekutina so slabou, mierne horkosladkou vô�ou.
� Slabo hor�avý. Za vyšších teplôt môže podporova� horenie. 
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Mechanicky premiestni� (napr. odsatím, �erpaním) všetok materiál do vhodného obalu  
k zneškodneniu. Obal ozna�te.
K vy�isteniu a neutralizácii náradia a miesta úniku omy� vhodným roztokom hydroxidu alebo sódy a 
príslušného alkoholu (napr. metanol, etanol alebo izopropanol).  
Nasleduje umytie silným roztokom mydla a vody. Prida� oba roztoky k už odstránenému 
premiestnenému odpadu. V prípade nutnosti opakova�.
So všetkým odpadom premiestneným do vhodnej nádoby (suda) k zneškodneniu zachádza� pod�a
doporu�enia v odd. 13 Informácie o zneškod�ovaní . 

______________________________________________________________________________ 

7. Zaobchádzanie a skladovanie: 
7.1. Pokyny pre manipuláciu: 

Nepoužíva� v blízkosti kúrenia, otvoreného oh�a a horúcich povrchov. 
Zabráni� kontaminácii iných pesticídov, hnojív, vody, potravín alebo krmív.  

7.2. Pokyny pre skladovanie: 
Skladova� len v originálnych obaloch. 
Skladova� na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste.  
Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív a hnojív. 

               Skladova� mimo dosah detí a zvierat. 

8. Kontroly expozície a osobná ochrana: 
Odporu�enie pre ochranu osôb po�as miešania alebo aplikácie prípravku je uvedené v etikete 
prípravku. �alej uvedené informácie poskytujú užito�ný �alší návod pre osoby, ktorých užívanie 
alebo manipulácia s týmto prípravkom nie sú popísané v etikete prípravku. 

8.1. Doporu�ené technické a iné opatrenia na obmedzenie expozície: 
Uzavreté priestory, kde dochádza k manipulácii s prípravkom musia by� vybavené odsávacím 
zariadením alebo aktívnou ventiláciou. Vyvetra� všetky dopravné prostriedky pred ich vykladaním. 
V závislosti na o�akávanej koncentrácii si oble�te ochranný pracovný odev celého tela  (kombinézu) 
s kapuc�ou alebo ochranný pracovný pláš� a pokrývku hlavy. Pri vyšších   
expozíciách (napr. v prípade rozsypania prípravku, odstra�ovanie havárie) oble�te si protichemický 
oblek.
Nepoužíva� kožené sú�asti pracovného odevu alebo topánky. Pri ich použití a kontaminácii 
prípravkom je nutné ich vyzliec�, odstráni� a zni�i�.
Ochranný odev pred novým použitím vypra� oddelene od ostatného prádla. 

Ochrana dýchacích orgánov: respira�ná polomaska alebo maska s filtrom schváleným pre 
prácu s pesticídmi.  

Ochrana o�í:  Pre prípad expozície postriekaním alebo vyliatím použite 
ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár. 

Ochrana kon�atín: Oble�te si chemikáliám odolné rukavice vyrobené z gumy, 
neoprenu alebo nitrilu. 
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Ochranné rukavice pred vyzle�ením na povrchu umy� vodou a 
mydlom. Kontrolova� ich neporušenos� - zabráni�
presiaknutiu prípravku k pokožke rúk. 
To isté platí pre obuv - ochranu nôh. 

Pre prípad zasiahnutia o�í alebo pokožky musí by� na pracovisku k dispozícii �istá voda. 
Pred každým jedlom, pitím alebo faj�ením umy� pokožku mydlom a vodou. 
Po skon�ení práce sa vysprchova�.

8.2. Výrobok obsahuje látky, pre ktoré sú stanovené následujúce maximálne prípustné   koncentrácie v 
pracovnom ovzduší: 

Názov     �íslo  Obsah  Najvyššia prípustná koncentrácia 
   CAS      %   priemerná  medzná 

 zeta-cypermethrin   52315-07-8     12  neuvedené 

8.3. Doporu�ená metóda merania látok v pracovnom ovzduší: 
neuvedené

8.4. Osobné ochranné pracovné prostriedky: 

8.4.1. Ochrana dýchacích ciest:   respirátor s chemickou vložkou, respirátor proti  
      výparom 

8.4.2. Ochrana o�í:     ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár 
8.4.3. Ochrana rúk:     ochranné gumové rukavice 
8.4.4. Ochrana tela:     ochranný odev s klobúkom �i kapuc�ou

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti:  

- skupenstvo pri 20oC:    kvapalina      
- farba:      žltohnedá alebo béžová 
- zápach (vô�a):     mierne horko-sladký 
- hodnota pH:     4,4-4,9                                                         
- teplota (rozmedzie teplôt) varu:   neuvedené 
- teplota (rozmedzie teplôt) topenia:   neaplikovate�né
- teplota vzplanutia:     93°C 
- hor�avos�:      hor�avina III. Triedy 
- samozápalnos�:     neuvedené 
- medze výbušnosti:     neuvedené 
- oxida�né vlastnosti:    neuvedené 
- tenzia pár pri 20oC:    neuvedené 

               - relatívna hustota pri 20oC:    1,025 –1,041 (voda = 1) 
- rozpustnos� vo vode pri 20oC:   vo vode dispergovate�ný
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Vysoké, toxické dávky Fury 10 EC podávané laboratórnym zvieratám mali za následok príznaky 
otravy, vrátane triašky, straty koordinácie, k��ov, potácania sa a zvracania. Doterajšie skúsenosti 
nazna�ujú, že kontakt s koncentrátom Fury 10 EW môže spôsobi� podráždenie pokožky s príznakmi 
ako pocit necitlivosti, pálenie alebo brnenie a pichanie. Tieto pocity obvykle vymiznú behom 12 
hodín.  

Chronické ú�inky nadmernej expozície: Nie sú k dispozícii dáta pre formulovaný prípravok Fury10 
EW. Pri štúdiách na laboratórnych zvieratách sa nepreukázal vplyv zeta-cypermethrinu na 
reprodukciu zvierat, ani sa nepreukázala jeho tetratogenita. Skuto�nos�, že výrobok nie je 
genotoxický, bola demonštrovaná v testoch mutagénnych vlastností, zni�enia DNA a 
chromozomálnych aberácií.  
Opakovaná nadmerná expozícia polypropylénglykolu môže zaprí�ini� depresiu centrálneho 
nervového systému, hemolýzu a minimálne poškodenie obli�iek.

Karcinogenita: IARC: nie  NTP: nie  Ostatní (OSHA): nie 

12. Ekologické informácie: 
Fyzikálne vlastnosti a vlastnosti majúce väzbu na životné prostredie, rovnako ako toxicita pre 
životné prostredie je u zeta-cypermethrinu podobná ako u cypermethrinu. Pokia� nie je uvedené inak, 
týkajú sa informácií v následujúcom texte cypermethrinu. 

12.1. Ekotoxicita: 

LC50 pstruh dúhový (96 h)  …………………………………………… 0,1 �g/l

LC50 Daphnia magna (48 h) ………………………………………….. 0,6 �g/l

EC50 vodné riasy (96 h) ………………………………………………. 5,7 mg/l  

Fury 10 EW je považovaný za vysoko toxický pre ryby a vodné stavovce. 
Je treba zabráni� kontaminácii vodného prostredia týmto prípravkom. 

12.2. �alšie informácie k látke zeta-cypermethrin (cypermethrin): 

Perzistencia a odbúrate�nos�
Biologická odbúrate�nos�

Cypermethrin je rychlo odbúrate�ný v pôde s pol�asom rozpadu 4 – 56 dní.  

Za zásaditých podmienok �ahko podlieha hydrolýze (pH = 9), ale za kyslých  
a neutrálnych podmienok má pol�as rozpadu hodnoty od 20 do 29 dní. Cypermethrin má vysokú 
afinitu vzh�adom k organickému materiálu a jeho Log Pow má hodnotu 5,0;  
v dôsledku skuto�nosti, že je tento materiál �ahko rozložite�ný, má ve�mi nízky 
potenciál pre biokoncentráciu (BCF = 17) a nie je v pôde mobilný. 
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15.1.5. Dodato�né vety:
            Predpísané vety na etikete: 

Zabrá�te ohrozeniu �loveka a životného prostredia, postupujte pod�a návodu na použitie. 

V� 3  Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre 
 v�ely prijate�né
 Pre minimalizáciu rizika poškodenia v�iel aplikova� v bezletovom �ase v�iel, skoro ráno, 
 neskôr  ve�er ! 
Z 1  Pre domáce, hospodárske a vo�ne žijúce zvieratá zvláš� nebezpe�ný (zvláš� pre  prežúvavce ) 
Vt 5  Riziko vyplývajúce z použitia prípravu pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky 
 prijate�né
Vo 1  Pre ryby a ostatné vodné živo�íchy mimoriadne jedovatý  
V 3  Prípravok je relatívne neškodný pre populácie : dáž�ovky 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do te�úcich a stojatých vôd vo vo�nej prírode ! 
Neaplikujte v blízkosti hladín te�úcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! 
Uložte mimo dosah zvierat ! Neaplikujte na krmivo, ktoré je ur�ené pre prežúvavce ! 
Dodržujte ochrannú dobu ! Nádoba sa musí otvára� na otvorenom priestranstve a za suchých podmienok. 

SP1:  Nezne�is�ova� vodu prípravkom alebo jeho obalom. Ne�isti� aplika�né  zariadenia v blízkosti 
 povrchových vôd. Zabráni� kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov 
 z po�nohospodárskych dvorov a vozoviek ciest 

Prípravok v tomto ve�kospotrebite�skom balení nesmie by� ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti 

16. �alšie informácie: 

Užívate� tohto prípravku je povinný dba� na všetky národné predpisy, ktoré môžu ma� vz�ah
k použitiu tohto prípravku. 

�alšie informácie poskytuje: FMC Europe, Avenue Louise 480 B9, 1050 Brusel, Belgicko 
tel.�.: 00322 645 9584 

Prehlásenie: Bezpe�nostná karta obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpe�nosti a ochrany pri práci a 
ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú sú�asnému stavu vedomostí  
a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu by� považované za záruku vhodnosti a 
použite�nosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu. 

Ochrana dýchacích orgánov: respira�ná polomaska alebo maska s filtrom schváleným pre 
prácu s pesticídmi.  

Ochrana o�í:  Pre prípad expozície postriekaním alebo vyliatím použite 
ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár. 

Ochrana kon�atín: Oble�te si chemikáliám odolné rukavice vyrobené z gumy, 
neoprenu alebo nitrilu. 
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Ochranné rukavice pred vyzle�ením na povrchu umy� vodou a 
mydlom. Kontrolova� ich neporušenos� - zabráni�
presiaknutiu prípravku k pokožke rúk. 
To isté platí pre obuv - ochranu nôh. 

Pre prípad zasiahnutia o�í alebo pokožky musí by� na pracovisku k dispozícii �istá voda. 
Pred každým jedlom, pitím alebo faj�ením umy� pokožku mydlom a vodou. 
Po skon�ení práce sa vysprchova�.

8.4. Osobné ochranné pracovné prostriedky: 

8.4.1. Ochrana dýchacích ciest:   respirátor s chemickou vložkou, respirátor proti  
      výparom 

8.4.2. Ochrana o�í:     ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár 
8.4.3. Ochrana rúk:     ochranné gumové rukavice 
8.4.4. Ochrana tela:     ochranný odev s klobúkom �i kapuc�ou

12. Ekologické informácie: 
Fyzikálne vlastnosti a vlastnosti majúce väzbu na životné prostredie, rovnako ako toxicita pre 
životné prostredie je u zeta-cypermethrinu podobná ako u cypermethrinu. Pokia� nie je uvedené inak, 
týkajú sa informácií v následujúcom texte cypermethrinu. 

15.1.5. Dodato�né vety:�né vety:�
            Predpísané vety na etikete: 

Zabrá�te ohrozeniu �loveka a životného prostredia, postupujte pod�a návodu na použitie. 

V� 3  Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre 
 v�ely prijate�né
 Pre minimalizáciu rizika poškodenia v�iel aplikova� v bezletovom �ase v�iel, skoro ráno, 
 neskôr  ve�er ! 
Z 1  Pre domáce, hospodárske a vo�ne žijúce zvieratá zvláš� nebezpe�ný (zvláš� pre  prežúvavce ) 
Vt 5  Riziko vyplývajúce z použitia prípravu pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky 
 prijate�né
Vo 1  Pre ryby a ostatné vodné živo�íchy mimoriadne jedovatý  
V 3  Prípravok je relatívne neškodný pre populácie : dáž�ovky 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do te�úcich a stojatých vôd vo vo�nej prírode ! 
Neaplikujte v blízkosti hladín te�úcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! 
Uložte mimo dosah zvierat ! Neaplikujte na krmivo, ktoré je ur�ené pre prežúvavce ! 
Dodržujte ochrannú dobu ! Nádoba sa musí otvára� na otvorenom priestranstve a za suchých podmienok. 
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