
2.0Číslo verze08. března 2018Datum revize

09. března 2017Datum vytvoření

TERPENTÝNOVÝ OLEJ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v
platném znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chemikálie pro syntézy
Rozpouštědlo

Určená použití látky

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití1.2

232-350-7Číslo ES (EINECS)

650-002-00-6Indexové číslo

8006-64-2Číslo CAS

terpentýnový olej (silice)Chemický název

látkaLátka / směs

TERPENTÝNOVÝ OLEJIdentifikátor výrobku1.1

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro
zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace1.4

gerstenberger.j@gmail.comEmail 

Ing. Jan GerstenbergerJméno 

Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list 

www.kitfort.czAdresa www stránek

info@kittfort.czEmail

+420 315 687 592Telefon

CZ26704064DIČ

26704064Identifikační číslo (IČO)

Česká republika

Radlická 2/608, Praha 5, 150 00Adresa

Kittfort Praha s.r.o.Jméno nebo obchodní jméno

Následný uživatel

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu1.3

Zpráva o chemické bezpečnosti

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou
uvedeny v oddíle 1.

Nedoporučená použití látky

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302+H312+H332
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

Látka je klasifikována jako nebezpečná.

Klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Klasifikace látky nebo směsi2.1

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může
způsobit smrt. Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky
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Nebezpečí

Signální slovo

Výstražný symbol nebezpečnosti

Prvky označení2.2

terpentýnový olej (silice) (Index: 650-002-00-6; CAS: 8006-64-2)

Nebezpečná látka

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.H226

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H304

Dráždí kůži.H315

Může vyvolat alergickou kožní reakci.H317

Způsobuje vážné podráždění očí.H319

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H411

Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.H302+H312+H332

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P101

Uchovávejte mimo dosah dětí.P102

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.

P210

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P273

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P280

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.P301+P310

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou.

P303+P361+P353

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P331

Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.P501

Látka nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Další nebezpečnost2.3

Terpentýn

Chemická charakteristika

Látky3.1

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Pozn.
Klasifikace dle nařízení (ES) č.

1272/2008
Obsah v %
hmotnosti

Název látkyIdentifikační čísla

hlavní složka látky

1Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302, H312, H332
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 2, H411

100terpentýnový olej (silice)Index: 650-002-00-6
CAS: 8006-64-2
ES: 232-350-7

Poznámky

Látka, pro niž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.1

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.
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Kontaminované nebo potřísněné oblečení a obuv ihned odstraňte. Postiženého odveďte z místa expozice a uložte do klidové polohy.
Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled 48 hodin po expozici.

Popis první pomoci4.1

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložte a přepravujte postiženého ve stabilizované
poloze. Neposkytujte dýchání z plic do plic nebo z plic do nosu. Ihned zajistěte lékařské ošetření

Při vdechnutí

Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím podráždění
pokožky vyhledejte lékařskou pomoc

Při styku s kůží

Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách proudem pitné
vody po dobu nejméně 15 minut. OKAMŽITĚ vyhledejte lékařskou pomoc

Při zasažení očí

Je-li postižený při vědomí:
Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Podávejte k pití
vodu v malých dávkách. Přestaňte, pokud postižený pocítí nevolnost. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže dojde k zvracení, udržujte hlavu
v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic.
Je-li postižený v bezvědomí:
Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Nikdy
nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte volné

Při požití

Nevolnost, bolest břicha, zvracení, průjem.

Při požití

Podráždění očí a sliznice

Při zasažení očí

Alergické projevy, lokální podráždění

Při styku s kůží

Nevolnost, závrať, bolesti hlavy, plicní edém, poruchy centrálního nervového systému

Při vdechnutí

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky4.2

Léčba symptomatická.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření4.3

Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřené nádoby s produktem v blízkosti požáru chlaďte vodou.
Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.

Pokyny pro hasiče5.3

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Páry jsou těžší než vzduch

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi5.2

voda - plný proud

Nevhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha. Hasiva přizpůsobte okolí požáru.

Vhodná hasiva

Hasiva5.1

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zajistěte
dostatečné odvětrávání. Nevdechujte páry/aerosoly. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Odstraňte všechny možné
zdroje vznícení. Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy6.1

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Zabraňte vytékání kapaliny uzavřením nebo
utěsněním místa úniku. Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou
životního prostředí.

Opatření na ochranu životního prostředí6.2
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Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorpčního prostředku, např. písku, zeminy, křemeliny a umístěte
jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.
Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění6.3

Viz oddíl 7., 8. a 13.

Odkaz na jiné oddíly6.4

neuvedeno

Specifické konečné/specifická konečná použití7.3

3A - Hořlavé kapaliny (bod vzplanutí pod 55 °C)Skladovací třída

Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech chráněných před přímým slunečním zářením, v suchých, chladných a dobře
větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz kapitola 10) a potravin, krmiv a nápojů. Obaly musí být řádně
označené. Skladujte z dosahu: zdrojů zapálení (otevřený oheň, jiskry, horké plochy), výbušných látek. Skladujte při teplotách 2 – 30°
C. Obal musí být skladován buď ve skladu, který tvoří zároveň záchytnou jímku nebo musí být skladován za takových podmínek, aby
při porušení obalu nedošlo k úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí7.2

Používejte osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží
a očima. Při práci není dovoleno pít, jíst a kouřit a je nutno zachovávat pravidla osobní hygieny. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Proveďte preventivní opatření proti
elektrostatickým výbojům.

Opatření pro bezpečné zacházení7.1

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Kontrolní parametry8.1

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

ZdrojPoznámkaHodnota
Doba
expozice

TypNázev látky (složky)

Česká republika

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty)
resp. kůži

300 mg/m³8 hodinPEL

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty)
resp. kůži

54 ppm8 hodinPEL

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty)
resp. kůži

800 mg/m³15 minutNPK-P

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty)
resp. kůži

144 ppm15 minutNPK-P

DNEL

terpentýnový olej (silice)

Stanovení hodnotyÚčinekHodnotaCesta expozicePracovníci / spotřebitelé

Chronické účinky systémové0,31 mg/kg
bw/den

OrálněSpotřebitelé

Akutní účinky místní0,081 mg/cm²DermálněSpotřebitelé

Akutní účinky místní0,161 mg/cm²DermálněPracovníci

Chronické účinky systémové1,06 mg/m³InhalačněSpotřebitelé

Chronické účinky systémové5,98 mg/kgInhalačněPracovníci

PNEC

terpentýnový olej (silice)

Stanovení hodnotyHodnotaCesta expozice

6,6 mg/lMikroorganismy v čističkách
odpadních vod
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terpentýnový olej (silice)

Stanovení hodnotyHodnotaCesta expozice

8,8 µg/lPitná voda

0,88 µg/lMořská voda

2,27 mg/kg sušiny sedimentuSladkovodní sedimenty

0,227 mg/kg sušiny sedimentuMořské sedimenty

0,45 mg/kg sušiny půdyPůda (zemědělská)

Ochrana rukou: Používejte vhodné ochranné rukavice (ČSN EN 374). Materiál rukavic konzultujte s výrobcem/dodavatelem rukavic.
Doporučená doba propustnosti min. 8 hod.
Ochrana těla: Používejte nepropustný ochranný oděv a ochrannou obuv.

Ochrana kůže

Ochranné brýle s boční ochranou nebo obličejový štít (ČSN EN 166).

Ochrana očí a obličeje

Zajistěte dostatečné větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby nedocházelo k
překračování limitů expozice.

Omezování expozice8.2

Potřísněný oděv ihned odložte. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte plyny, páry a aerosoly. Při manipulaci nejezte, nepijte a
nekuřte. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce.

Další údaje

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

Omezování expozice životního prostředí

neuvedeno

Tepelné nebezpečí

Při nedostatečném větrání ochranna dýchacího ústrojí. Při krátkodobé nebo nízké expozici použít dýchací přístroj s filtrem (Filtr A). Při
intenzivní nebo delší expozici se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

Ochrana dýchacích cest

údaj není k dispozicipH

údaj není k dispoziciprahová hodnota zápachu

po rozpouštědlezápach

bezbarvýbarva

kapalné při 20°Cskupenství

kapalinavzhled

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech9.1

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

1,3 mPasviskozita

údaj není k dispoziciteplota rozkladu

255 °Cteplota samovznícení

4,49 log POWrozdělovací koeficient: n-oktanol/voda

údaj není k dispozicirozpustnost v tucích

25,5 mg/lrozpustnost ve vodě

rozpustnost

0,867relativní hustota

údaj není k dispozicihustota páry

519 hPatlak páry

6 %horní

0,7 %dolní

meze výbušnosti

údaj není k dispozicimeze hořlavosti

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti

údaj není k dispozicihořlavost (pevné látky, plyny)

údaj není k dispozicirychlost odpařování

34 °Cbod vzplanutí

150-170 °Cpočáteční bod varu a rozmezí bodu varu

-60 °Cbod tání / bod tuhnutí
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220 °Cteplota vznícení

0,86-0,87 g/cm3 hustota

Další informace9.2

údaj není k dispozicioxidační vlastnosti

Produkt není výbušný, ale se vzduchem může tvořit výbušné
směsi.

výbušné vlastnosti

1,3 mPasviskozita

Při doporučením použití není reaktivní

Reaktivita10.1

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Při doporučeném použití se nerozkládá

Chemická stabilita10.2

Může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem

Možnost nebezpečných reakcí10.3

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý
a oxid uhličitý.

Nebezpečné produkty rozkladu10.6

Silné kyseliny, silné zásady, oxidační prostředky.

Neslučitelné materiály10.5

Zamezte styku se zdroji zapálení

Podmínky, kterým je třeba zabránit10.4

neuvedeno

Informace o toxikologických účincích11.1

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.

PohlavíDruhDoba expoziceHodnotaParametrCesta expozice

terpentýnový olej (silice)

Krysa5760 mg/kgLD50Orálně

Králík>2000 mg/kgLD50Dermálně

Krysa13,7 mg/lLC50Inhalačně

Žíravost / dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
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Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující expoziční limity pro
pracovní prosředí může mít za následek vznik akutní inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace a době expozice.

Toxicita12.1

ODDÍL 12: Ekologické informace

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ProstředíDruhDoba expoziceHodnotaParametr

terpentýnový olej (silice)

Ryby96 hod29 mg/lLL50

Dafnie8,8 mg/lEL50

Řasy72 hod17,1 mg/kgEL50

Perzistence a rozložitelnost12.2

Bioakumulační potenciál12.3

Snadno biologicky odbouratelný (71,7% po 28 dnech)

Mobilita v půdě12.4

Pro produkt nejsou dostupné informace

Zabraňte úniku produktu do životního prostředí, vodních zdrojů, kanalizace nebo do půdy. Viz oddíl 6.2

Jiné nepříznivé účinky12.6

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v
platném znění.

Výsledky posouzení PBT a vPvB12.5

Pro produkt nejsou dostupné informace

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Dodržujte předpisy pro likvidaci odpadů. Zařazení odpadů se musí provést s ohledem na původ podle Evropského katalogu odpadů.
Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Zamezte úniku do kanalizace. Kontaminované obaly se musí řádně vyprázdnit
a po odpovídajícím vyčištění je lze znovu použít.

Metody nakládání s odpady13.1

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. Vyhláška č. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadů. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, v platném znění. Vyhláška č. 93/2016 Sb., (katalog odpadů) v platném znění. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.

Právní předpisy o odpadech

UN 1299

UN číslo14.1

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

TERPENTÝN

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu14.2

3     Hořlavé kapaliny

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu14.3
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III - látky málo nebezpečné

Obalová skupina14.4

neuvedeno

Nebezpečnost pro životní prostředí14.5

Odkaz v oddílech 4 až 8.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele14.6

Nelze aplikovat

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC14.7

3+ohrožující životní prostředíBezpečnostní značky

F1Klasifikační kód

1299UN číslo

(Kemlerův kód)30Identifikační číslo nebezpečnosti

Doplňující informace

(D/E)Kód omezení pro tunely

3Přepravní kategorie

FLVozidla pro přepravu v cisternách

E1Vyňatá množství

5 LOmezená množství

Silniční přeprava - ADR

AnoNámořní znečištění

F-E, S-EEmS (pohotovostní plán)

Námořní přeprava - IMDG

366Balící instrukce kargo

355Balící instrukce pasažér

Y344Balící instrukce limitované množství

Letecká přeprava - ICAO/IATA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č.
793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v
platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí
předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v platném znění.

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi15.1

ODDÍL 15: Informace o předpisech

Nebylo provedeno

Posouzení chemické bezpečnosti15.2

ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

Hořlavá kapalina a páry.H226

Zdraví škodlivý při požití.H302

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H304
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Zdraví škodlivý při styku s kůží.H312

Dráždí kůži.H315

Může vyvolat alergickou kožní reakci.H317

Způsobuje vážné podráždění očí.H319

Zdraví škodlivý při vdechování.H332

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H411

Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.H302+H312+H332

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P101

Uchovávejte mimo dosah dětí.P102

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.

P210

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P273

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P280

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.P301+P310

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P331

Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.P501

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou.

P303+P361+P353

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je
odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcíADR

Biokoncentrační faktorBCF

Chemical Abstracts ServiceCAS

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíCLP

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkůmDNEL

Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populaceEC50

Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látekEINECS

Pohotovostní plánEmS

Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ESES

Evropská unieEU

Mezinárodní asociace leteckých dopravcůIATA

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálieIBC

Koncentrace působící 50% blokáduIC50

Mezinárodní organizace pro civilní letectvíICAO

Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zbožíIMDG

Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísadINCI

Mezinárodní organizace pro normalizaciISO

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemiiIUPAC

Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populaceLC50

Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populaceLD50

Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkemLOAEC

Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkemLOAEL

Oktanol-voda rozdělovací koeficientlog Kow

Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodíMARPOL

Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinkuNOAEC

Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinkuNOAEL

Koncentrace bez pozorovaných účinkůNOEC

Hodnota dávky bez pozorovaného účinkuNOEL

Nejvyšší přípustná koncentraceNPK

Expoziční limity na pracovištiOEL

Perzistentní, bioakumulativní a toxickýPBT

Přípustný expoziční limitPEL
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Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkůmPNEC

Počet částic na milion (miliontina)ppm

Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látekREACH

Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železniciRID

Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSNUN

Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiálUVCB

Těkavé organické sloučeninyVOC

Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativnívPvB

Akutní toxicitaAcute Tox.

Nebezpečný pro vodní prostředíAquatic Chronic

Nebezpečnost při vdechnutíAsp. Tox.

Dráždivost pro očiEye Irrit.

Hořlavá kapalinaFlam. Liq.

Dráždivost pro kůžiSkin Irrit.

Senzibilizace kůžeSkin Sens.

neuvedeno

Doporučená omezení použití

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi
se směsí.

Pokyny pro školení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje
odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za
záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Prohlášení

Oddíl(y): 1,2 - změna věty P303+P361+P353,8,11,12,15

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

Bezpečnostní listy surovin, webové stránky ECHA, registrační dokumentace

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
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