BEZPE NOSTNÍ LIST
podle Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH) a na ízení
Komise (EU) . 453/2010

Tekuté magnesium
Datum vytvo ení
Datum revize

15. srpna 2013

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
Identifikátor výrobku
1.1.
Látka / sm s
íslo
Další názvy sm si
íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
1.2.
Ur ená použití sm si
Nedoporu ená použití sm si
Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
1.3.
Výrobce
Jméno nebo obchodní jméno
Místo podnikání nebo sídlo

1.4.

íslo revize
íslo verze
Tekuté magnesium
Sm s

Magnesium pro sportovce nap .: sportovní lezení.
Nejsou známa

Chalk, spol. s r.o.
Suchodol 20, Suchodol, 26101
eská republika
00420 737 950 475
chalk@chalk.cz
www.chalk.cz

Telefon
E-mail
Adresa www stránek
Odborn zp sobilá osoba odpov dná za bezpe nostní list
GRACILIS s.r.o.
Jméno
info@gracilis.cz
E-mail
Telefonní íslo pro naléhavé situace
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nep etržit 224 919 293 nebo 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti
Klasifikace látky nebo sm si
2.1.
Klasifikace sm si podle Na ízení (ES) 1272/2008
Sm s je klasifikována jako nebezpe ná.
Eye Irrit. 2: H319
Flam. Liq. 2: H225
Skin Sens. 1: H317
STOT SE 3: H336
Klasifikace sm si podle 1999/45/ES
Sm s je klasifikována jako nebezpe ná.
vysoce ho lavý: F; R 11
dráždivý: Xi; R 36
senzibilizující: R 43
R 67
Plný text všech klasifikací, standardních v t o nebezpe nosti, H-v t a R-v t je uveden v oddíle 16.
Nejzávažn jší nep íznivé fyzikáln -chemické ú inky
Vysoce ho lavá kapalina a páry.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na lidské zdraví a životní prost edí
že vyvolat alergickou kožní reakci. Zp sobuje vážné podrážd ní o í. M že zp sobit ospalost nebo závrat .
2.2.

1

Prvky ozna ení
Výstražný symbol

Signální slovo
Nebezpe í
Nebezpe né látky
kalafuna
kalafuna
Standardní v ty o nebezpe nosti
Vysoce ho lavá kapalina a páry.
H225
že vyvolat alergickou kožní reakci.
H317
Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H319

že zp sobit ospalost nebo závrat .
H336
Pokyny pro bezpe né zacházení
P210
Chra te p ed teplem/jiskrami/otev eným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kou ení.
P271
Používejte pouze venku nebo v dob e v traných prostorách.
I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní
ky, jsou-li nasazeny a pokud je
P305+P351+P338
lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve vyplachování.
P333+P313
i podrážd ní k že nebo vyrážce: Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.
P501
Odstra te obsah/obal podle místních/státních p edpis .
2.3.

Další nebezpe nost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2.
Sm si
Chemická charakteristika
Sm s níže uvedených látek a p ím sí, které nejsou nebezpe né.
Sm s obsahuje tyto nebezpe né látky a látky se stanovenými nejvyššími p ípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší
Chemický název látky

Identifika ní ísla
Index: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
ES: 200-661-7

propan-2-ol

CAS: 12125-28-9
ES: 235-192-7

uhli itan-hydroxid ho

Index: 650-015-00-7
CAS: 8050-09-7
ES: 232-475-7

kalafuna

Index: 650-015-00-7
CAS: 73138-82-6
ES: 277-299-1

kalafuna

Obsah v %
hmotnosti
sm si

Pozn.

Klasifikace 1272/2008

F; R 11
Xi; R 36
R 67

Eye Irrit. 2: H319
Flam. Liq. 2: H225
STOT SE 3: H336

*

1-5

R 43

Skin Sens. 1: H317

*

1-5

R 43

Skin Sens. 1: H317

*

75-90

natý

Klasifikace 67/548//EHS

10-25

Poznámky
(*) Látky, pro n ž existují expozi ní limity Spole enství pro pracovní prost edí.
Plné zn ní všech standardních v t a pokyn je uvedeno v oddílu 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad pochybností, uv domte léka e a poskytn te mu informace z tohoto Bezpe nostního listu. P i bezv domí
umíst te postiženého do stabilizované polohy na boku s mírn zaklon nou hlavou a dbejte o pr chodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení.
Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratk . P i stavech ohrožujících život nejd íve provád jte resuscitaci postiženého a zajist te
léka skou pomoc. Zástava dechu - okamžit provád jte um lé dýchání. Zástava srdce - okamžit provád jte nep ímou masáž srdce.
i vdechnutí
Okamžit p erušte expozici, dopravte postiženého na erstvý vzduch.Zajist te léka ské ošet ení, p etrvává-li podrážd ní, dušnost nebo jiné p íznaky.
i styku s k ží
V p ípad alergické reakce omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Zajist te léka ské ošet ení, p etrvává-li podrážd ní k že.
i zasažení o í
Ihned vyplachujte o i proudem tekoucí vody, rozev ete o ní ví ka (t eba i násilím); pokud má postižený kontaktní
ky, neprodlen je vyjm te. Výplach
provád jte nejmén 10 minut. Zajist te léka ské, pokud možno odborné ošet ení.
i požití
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení m že zp sobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, nap íklad u saponát
a dalších látek, vytvá ejících p nu nebo mechanické poškození sliznice hltanu). Pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety).
U osoby bez p íznak telefonicky kontaktujte Toxikologické informa ní st edisko k rozhodnutí o nutnosti léka ského ošet ení, sd lte údaje o látkách nebo
složení p ípravku z originálního obalu nebo z bezpe nostního listu látky nebo sm si. U osoby, která má zdravotní obtíže, zajist te léka ské ošet ení.
4.2.

4.3.

Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
i vdechnutí
Možné podrážd ní dýchacích cest, kašel, bolesti hlavy.
i styku s k ží
V p ípad alergické reakce m že dojít k bolestivému zarudnutí, podrážd ní.
i zasažení o í
Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
i požití
Podrážd ní, nevolnost.
Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
neuvedeno

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodná hasiva
na odolná alkoholu, oxid uhli itý, prášek, voda t íšt ný proud, vodní mlha

5.2.

5.3.

Nevhodná hasiva
voda - plný proud
Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si
i požáru vzniká hustý, erný kou , m že docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli itého a dalších toxických plyn . Vdechování nebezpe ných
rozkladných (pyrolyzních) produkt m že zp sobit vážné poškození zdraví.
Pokyny pro hasi e
Sm s je vysoce ho lavá. Uzav ené nádoby se sm sí v blízkosti požáru chla te vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových
a spodních vod. Použijte izola ní dýchací p ístroj a celot lový ochranný oblek.
Ho lavina I. t ídy

Ozna ení ho lavosti podle požárních p edpis - normy SN 65 0201

ODDÍL 6: Opat ení v p ípad náhodného úniku
6.1.
Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Odstra te všechny zdroje zapálení, zajist te dostate né v trání. Používejte osobní ochranné pracovní prost edky. Postupujte podle pokyn , obsažených v
oddílech 7 a 8.
6.2.
6.3.

6.4.

Opat ení na ochranu životního prost edí
Zabra te kontaminaci p dy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nep ipus te vniknutí do kanalizace ve velkém mnnožství.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
Rozlitou sm s pokryjte vhodným (neho lavým) absorbujícím materiálem (písek, k emelina, zemina a jiné vhodné absorp ní materiály), shromážd te v dob e
uzav ených nádobách a odstra te dle oddílu 13. Sebraný materiál zneškod ujte v souladu s místn platnými p edpisy. P i úniku velkých množství sm si
informujte hasi e a odbor životního prost edí Obecního ú adu obce s rozší enou p sobností. Po odstran ní sm si umyjte kontaminované místo velkým
množstvím vody nebo jiného vhodného istícího prost edku. Nepoužívejte rozpoušt del.
Odkaz na jiné oddíly
7., 8. a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
Opat ení pro bezpe né zacházení
7.1.
Sm s používejte jen v místech, kde nep ichází do styku s otev eným ohn m a jinými zápalnými zdroji. Neku te. Chra te p ed p ímým slune ním zá ením.
Zabra te kontaktu s o ima. Používejte osobní ochranné pracovní prost edky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní p edpisy o bezpe nosti a ochrann
zdraví.
7.2.

Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn neslu itelných látek a sm sí
Skladujte v t sn uzav ených obalech na chladných a dob e v traných místech k tomu ur ených. Nevystavujte slunci.
Skladovací t ída
3A - Ho lavé kapaliny (bod vznícení pod 55°C)
Obsah
100/ 150/ 200/ 250ml
Druh obalu
laminátová tuba, plastová lahvi ka
Materiál obalu
HDPE (2), Vysokohustotní (lineární) polyetylén (Plasty)

7.3.

Specifické kone né/specifická kone ná použití
Dbejte informací dodaných výrobcem pro ur ená použití.

HDPE

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost edky
8.1.
Kontrolní parametry
Sm s obsahuje látky, pro n ž jsou stanoveny (NV .361/2007 Sb., v platném zn ní) následující koncentra ní limity v pracovním prost edí (nejvyšší
ípustný expozi ní limit=PEL; nejvyšší p ípustná koncentrace v pracovním ovzduší=NPK-P).

8.2.

Poznámka
Název látky (složky)
Hodnota
Stát
íslo CAS
Limit
CZE
500 mg/m3
I
propan-2-ol
PEL
67-63-0
CZE
1000 ml/m3
I
NPK-P
CZE
1 mg/m3
S
PEL
Kalafuna - prach, dým
8050-09-7
CZE
S
PEL
1 mg/m3
73138-82-6
Kalafuna - prach, dým
Jiné údaje o limitních hodnotách
DNEL: neuvedena, nebylo provedeno hodnocení rizika
PNEC: neuvedena, nebylo provedeno hodnocení rizika
Omezování expozice
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu zdraví p i práci a zejména na dobré v trání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo ú inným celkovým
tráním. Jestliže tak není možno dodržet NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. P i práci nejezte, nepijte a neku te. Po práci a p ed
estávkou na jídlo a oddech si d kladn omyjte ruce vodou a mýdlem.
Ochrana o í a obli eje
Ochranné brýle.
Ochrana k že
Za normálního použití není nutná. P i delším nebo opakovaném kontaktu s produktem se doporu ují ochranné rukavice. Dbejte doporu ení konkrétního
výrobce rukavic p i výb ru vhodné tlouš ky, materiálu a propustnosti. Ochranný pracovní od v. P i vysušování pokožky používejte vhodné ochranné krémy
na pokožku p icházející do p ímého styku s látkou.
Ochrana dýchacích cest

Za normálního použití není nutná. Maska s filtrem proti organickým parám p i p ekro ení NPK-P toxických látek nebo ve špatn v tratelném prost edí.
Tepelné nebezpe í
neuvedeno
Omezování expozice životního prost edí
Dbejte obvyklých opat ení na ochranu životního prost edí, viz bod 6.2.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
vzhled
skupenství
barva
zápach
prahová hodnota zápachu
pH
bod tání / bod tuhnutí
po áte ní bod varu a rozmezí bodu varu
bod vzplanutí
rychlost odpa ování
meze výbušnosti
výbušné vlastnosti
meze zápalnosti
viskozita
teplota vznícení
teplota rozkladu
relativní hustota
hustota
rozpustnost ve vod
rozpustnost v tucích
tlak páry
hustota páry
rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda
oxida ní vlastnosti
Další informace
9.2.
samozápalnost (pyroforické vlastnosti)

suspenze
kapalné p i 20°C
Bílá
po alkoholu (isopropanolu)
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
-0,7-2,3 °C
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
Není rozpustný
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici
údaj není k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1.
Reaktivita
neuvedeno
10.2.
Chemická stabilita
i normálních podmínkách je sm s stabilní.
10.3.
Možnost nebezpe ných reakcí
i normálních podmínkách je sm s stabilní.
Podmínky, kterým je t eba zabránit
10.4.
Za normálního zp sobu použití je sm s stabilní, k rozkladu nedochází.
Neslu itelné materiály
10.5.
Chra te p ed silnými kyselinami a oxida ními inidly.
10.6.
Nebezpe né produkty rozkladu
Za normálního zp sobu použití nevznikají. P i vysokých teplotách a p i požáru vznikají nebezpe né produkty, jako nap . oxid uhelnatý a oxid uhli itý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
Informace o toxikologických ú incích
11.1.
i používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny nebyly pozorovány nep íznivé ú inky na lov ka.
Akutní toxicita
propan-2-ol
Cesta expozice

Parametr

oráln
dermáln
inhala
(páry)

LD 50
LD 50
LC 50

Metoda

Hodnota

>2000 mg/kg
>2000 mg/kg
>5 mg/kg

Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Žíravost
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Dráždivost
Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
Senzibilizace
že vyvolat alergickou kožní reakci.
Mutagenita
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Karcinogenita

Doba expozice

Druh

4 hod

potkan
potkan
potkan

Pohlaví

Stanovení hodnoty

Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita pro reprodukci
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita opakované dávky
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1.
Toxicita
Akutní toxicita
Data pro sm s nejsou k dispozici.
propan-2-ol
Parametr

Metoda

LC 50
EC 50
IC 50
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Hodnota

Doba expozice

Druh

>100 mg/l
>100 mg/l
>100 mg/l

96 hod
48 hod
72 hod

ryby
dafnie
asy

Voda

Stanovení hodnoty

Perzistence a rozložitelnost
neuvedeno
Bioakumula ní potenciál
neuvedeno
Mobilita v p
neuvedeno
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Látka není PBT ani vPvB.
Jiné nep íznivé ú inky
neuvedeno

ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování
Nebezpe í kontaminace životního prost edí, postupujte podle zákona .185/2001 Sb. o odpadech, v platném zn ní, a podle provád cích p edpis o
zneškod ování odpad .
13.1.
Metody nakládání s odpady
Postupujte podle p edpis o zneškod ování zvláštních odpadu na zajišt né skládce pro tyto odpady nebo ve spalovacím za ízení pro nebezpe né odpady.
(Zákon .185/2001 Sb.)
Právní p edpisy o odpadech
Zákon .185/2001 Sb., o odpadech a zákon .188/2004 Sb., kterým se dopl uje zákon .185/2001 Sb. Zákon .477/2001 Sb., o obalech a o zm
n kterých
zákon (zákon o obalech), v platném zn ní. Vyhláška .376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad , v platném zn ní. Vyhláška .381/2001
Sb., (katalog odpad ) v platném zn ní. Vyhláška .383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn ní. (Vyhlášky . 41/2005 Sb. (ú innost
od 1.2.2005), . 294/2005 Sb. (ú innost od 5.8.2005), . 353/2005 Sb. (ú innost dnem vyhlášení 15.9.2005), . 351/2008 Sb. (ú innost od 1.11.2008), .
478/2008 Sb. (ú innost od 1.1.2009), . 61/2010 Sb. (ú innost od 1.4.2010), . 170/2010 Sb. (15.6.2010))

Kód druhu odpadu pro obal
Druh odpadu
Podskupina odpadu

150110
obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami zne išt né *
Obaly (v etn odd len sbíraného komunálního obalového odpadu)
ODPADNÍ OBALY; ABSORP NÍ INIDLA, ISTICÍ TKANINY, FILTRA NÍ MATERIÁLY A
Skupina odpadu
OCHRANNÉ OD VY JINAK NEUR ENÉ
150102
Další kód druhu odpadu pro obal
plastové obaly
Druh odpadu
Obaly (v etn odd len sbíraného komunálního obalového odpadu)
Podskupina odpadu
ODPADNÍ OBALY; ABSORP NÍ INIDLA, ISTICÍ TKANINY, FILTRA NÍ MATERIÁLY A
Skupina odpadu
OCHRANNÉ OD VY JINAK NEUR ENÉ
(*) - nebezpe ný odpad podle sm rnice 91/689/EHS o nebezpe ných odpadech
ODDÍL 14: Informace pro p epravu
14.1.
íslo OSN
UN 1993
Náležitý název OSN pro zásilku
14.2.
LÁTKA HO LAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (propanol-2-ol)
ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu
14.3.
3 Ho lavé kapaliny
Obalová skupina
14.4
II - látky st edn nebezpe né
Nebezpe nost pro životní prost edí
14.5.
Nep edpokládá se, že m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky v životním prost edí.
14.6.
Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele
Odkaz v oddílech 4 až 8.
14.7.
Hromadná p eprava podle p ílohy II MARPOL 73/78 a p edpisu IBC
neuvedeno
Dopl ující informace

Nep epravujte na vozidle, které nemá odd lený nákladový prostor od prostoru idi e. Ujist te se, že idi vozidla si je v dom možných nebezpe í
souvisejících s nákladem, a je pou en, jak postupovat v p ípad nehody nebo nebezpe í.
Identifika ní íslo nebezpe nosti

33

UN íslo
Klasifika ní kód
Bezpe nostní zna ky

Silni ní p eprava - ADR
Zvláštní ustanovení
Omezená množství
Vy atá množství
Balení
Pokyny pro balení
Ustanovení o spole ném balení
emístitelné cisterny a kontejnery pro voln ložené látky
Pokyny
Zvláštní ustanovení
Cisterny ADR
Kód cisterny
Vozidla pro p epravu v cisternách
epravní kategorie
Kód omezení pro tunely
Zvláštní ustanovení pro
provoz

(Kemler v kód)

1993
F1
3

274, 601, 640C
1L
E2
P001
MP19
T7
TP1, TP8, TP28
L1,5BN
FL
2
D/E
S2, S20

Železni ní p eprava - RID
Zvláštní ustanovení
Balení
Pokyny pro balení
Ustanovení o spole ném balení
emístitelné cisterny a kontejnery pro voln ložené látky
Pokyny
Zvláštní ustanovení
Cisterny RID
Kód cisterny
epravní kategorie
Námo ní p eprava - IMDG
EMS (pohotovostní plán)
MFAG
Námo ní zne išt ní

F-E, S-E
310
Ne

Letecká p eprava - ICAO/IATA
ID 8000 - Consumer commodity
Balící instrukce limitované množství

Y963

274, 601, 640C
P001
MP19
T7
TP1, TP8, TP28
L1,5BN
2

ODDÍL 15: Informace o p edpisech
15.1.
Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o
ízení Evropské agentury pro chemické látky, o zm
sm rnice 1999/45/ES a o zrušení na ízení Rady (EHS) . 793/93, na ízení Komise (ES) . 1488/94,
sm rnice Rady 76/769/EHS a sm rnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném zn ní. Na ízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) . 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, ozna ování a balení látek a sm sí, o zm
a zrušení sm rnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zm
na ízení (ES) . 1907/2006 v platném zn ní. Sm rnice 67/548/EHS v platném zn ní a 1999/45/ES v platném zn ní. Zákon . 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických sm sích a o zm
n kterých zákon (chemický zákon). Vyhláška . 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpe ných vlastností chemických
látek a chemických sm sí a balení a ozna ování nebezpe ných chemických sm sí. Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví p i práci v platném zn ní. Zákon . 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Zákon .
258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví v platném zn ní. Vyhláška . 415/2012 Sb., o p ípustné úrovni zne iš ování a jejím zjiš ování a o provedení
kterých dalších ustanovení zákona o ochran ovzduší. Vyhláška . 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provád cí
edpisy v platném zn ní. Zákon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší. Na ízení vlády . 315/2009, kterým se m ní na ízení vlády . 194/2001 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašova e, ve zn ní na ízení vlády . 305/2006 Sb. Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro
za azování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatel biologických expozi ních test , podmínky odb ru biologického materiálu pro provád ní
biologických expozi ních test a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými initeli.

15.2.

Posouzení chemické bezpe nosti
neuvedeno

16.

ODDÍL 16: Další informace
Seznam standardních v t o nebezpe nosti použitých v bezpe nostním listu
H225
Vysoce ho lavá kapalina a páry.
H317
že vyvolat alergickou kožní reakci.
H319
Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
že zp sobit ospalost nebo závrat .
H336
Seznam pokyn pro bezpe né zacházení použitých v bezpe nostním listu
P210
Chra te p ed teplem/jiskrami/otev eným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kou ení.
P271
Používejte pouze venku nebo v dob e v traných prostorách.
P305+P351+P338
I ZASAŽENÍ O Í: N kolik minut opatrn vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní
ky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokra ujte ve vyplachování.
P333+P313
i podrážd ní k že nebo vyrážce: Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.
Odstra te obsah/obal podle místních/státních p edpis .
P501
Seznam R-v t použitých v bezpe nostním listu
Vysoce ho lavý
R 11
Dráždí o i
R 36
že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží
R 43
Vdechování par m že zp sobit ospalost a závrat
R 67
Další informace d ležité z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví lov ka
Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému ú elu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je odpov dný za dodržování
všech souvisejících p edpis na ochranu zdraví.
Legenda ke zkratkám a zkratkovým slov m použitým v bezpe nostním listu
Jednozna ný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky
CAS
Klasifikace, ozna ování a balení
CLP
eská technická norma
SN
Koncentrace látky p i které je zasaženo 50 % populace
EC50
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EINECS
Pohotovostní plán
EmS
Mezinárodní asociace leteckých dopravc
IATA
Mezinárodní p edpis pro stavbu a vybavení lodí hromadn p epravujících nebezpe né chemikálie
IBC
Koncentrace p sobící 50% blokádu
IC50
Mezinárodní organizace pro civilní letectví
ICAO
Mezinárodní námo ní p eprava nebezpe ného zboží
IMDG
Smrtelná koncentrace látky, p i které lze o ekávat, že zp sobí smrt 50 % populace
LC50
Smrtelná dávka látky, p i které lze o ekávat, že zp sobí smrt 50 % populace
LD50
Mezinárodní úmluva o zabrán ní zne iš ování z lodí
MARPOL
íru ka první pomoci
MFAG
Nejvyšší p ípustná koncentrace
NPK
Persistentní, bioakumulativní a toxický
PBT
ípustný expozi ní limit
PEL
Registrace, hodnocení a omezování chemických látek (na ízení EP a Rady (ES) .1907/2006)
REACH
Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
vPvB
Eye Irrit.
Flam. Liq.
Skin Sens.
STOT SE

Podrážd ní o í
Ho lavá kapalina
Senzibilace k že
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporu eným zp sobem použití, povinnými ochrannými prost edky, první pomocí a zakázanými manipulacemi se sm sí.
Doporu ená omezení použití
neuvedeno
Informace o zdrojích údaj použitých p i sestavování bezpe nostního listu
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) .1907/2006 (REACH) v platném zn ní, Na ízení Evropské komise a Rady (ES) .1272/2008 v platném zn ní,
Na ízení Komise (EU) .453/2010, sm rnice 67/548/EHS ve zn ní pozd jších p edpis a 1999/45/ES, Na ízení Komise (EU) . 286/2011, kterým se pro
ely p izp sobení v deckotechnickému pokroku m ní na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008 o klasifikaci, ozna ování a balení látek a
sm sí, Zákon .350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm sích v platném zn ní, Vyhláška 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpe ných vlastností
chemických látek a chemických sm sí a balení a ozna ování nebezpe ných chemických sm sí, údaje od spole nosti nebo podniku, databáze nebezpe ných
látek. Publikace \"Zásady pro poskytování první pomoci p i expozici chemickým látkám\"(doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs,
CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc., MUDr. Zde ka Trávní ková, CSc., Ji ina Fridrichovská, prom. chem.)

Prohlášení
Bezpe nostní list obsahuje údaje pro zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a ochrany životního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému
stavu v domostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro
konkrétní aplikaci.

