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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku : Směsi
Název : PREFA Haftreiniger

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Použití látky nebo směsi : Prefa Haftreiniger je profesionální čisticí prostředek speciálně vyvinutý k bezpečnému čištění 

nejběžnějších povrchů před lepením, aplikováním těsnění nebo jinými činnostmi.

Název Deskriptory použití
Průmyslové použitíX SU3, PC35
Profesionální použitíX SU22, PC35

Celý název deskriptoru použití: viz oddíl 16
 

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje
 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Prefa Aluminium Produkte
3182 Marktl / Lilienfeld - Österreich
T +43 2762 502-0
www.prefa.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II)
Hořlavé kapaliny, kategorie 2 H225 
Vážné poškození očí / podráždění očí, 
kategorie 2

H319 

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice, kategorie 3, 
narkotické účinky

H336 

Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 H304 

Plné znění vět H: viz oddíl 16

 

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP] Zvláštní údaje, které musejí být uvedeny na štítkuZvláštní klasifikace, kterou je třeba uvést na výrobku 
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08

Signální slovo (CLP) : Nebezpečí
Nebezpečné obsažené látky : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji 
zapálení. Zákaz kouření
P260 - Nevdechujte páry, mlhu, aerosoly
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

www.prefa.com
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nebo lékaře
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 
usnadňující dýchání
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P402+P404 - Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu
P403 - Skladujte na dobře větraném místě

EUH-věty : EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

2.3. Další nebezpečnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nepoužije se

3.2. Směsi

Název Identifikátor výrobku % Klasifikace podle nařízení 
(ES) č.1272/2008 (CLP)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 
aromatics

(ES-číslo) 919-857-5
(REACH-č) 01-2119463258-33

75 - 100 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

propan-2-ol, isopropyl-alkohol, isopropanol (Číslo CAS) 67-63-0
(ES-číslo) 200-661-7
(Indexové číslo) 603-117-00-0
(REACH-č) 01-2119457558-25

10 - 25 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

xylem (Číslo CAS) 1330-20-7
(ES-číslo) 215-535-7
(Indexové číslo) 601-022-00-9
(REACH-č) 01-2119488216-32

1 - 2,5 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

Plné znění H-vět viz Oddíl 16
 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné : Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
První pomoc při vdechnutí : Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze 

usnadňující dýchání.
První pomoc při kontaktu s kůží : Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Vyplachujte velkým množstvím vody.
První pomoc při kontaktu s okem : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
První pomoc při požití : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky při vdechnutí : Může způsobit ospalost nebo závratě.
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Symptomy/účinky při kontaktu s okem : Způsobuje vážné podráždění očí.
Symptomy/účinky při požití : Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky : Vodní mlha. Oxid uhličitý. Suchý prášek. Pěna odolná vůči alkoholům.
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru : Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Nebezpečí výbuchu : Může vytvářet hořlavou/výbušnou směs par se vzduchem.
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5.3. Pokyny pro hasiče
Opatření pro hašení požáru : Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prostředí. Zasažené nádoby ochlazujte stříkající 

vodou nebo vodní mlhou.
Ochrana při hašení požáru : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího 

ústrojí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Obecná opatření : Používejte vhodný ochranný oděv.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky : Viz ochranná opatření uvedená v bodě 7 a 8.
Plány pro případ nouze : Evakuujte nepotřebné pracovníky.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Ochranné prostředky : Vybavte úklidový tým řádnými ochrannými pomůckami.
Plány pro případ nouze : Prostory odvětrávejte.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Jestliže kapalina pronikne do odpadní vody nebo do veřejné kanalizace, uvědomte o 
tom příslušné úřady.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění : Rozlitou tekutinu nechte co nejdříve vstřebat do inertní pevné látky, např. jílu nebo křemeliny. 

Malé množství rozlité tekutiny: nechte vstřebat do nehořlavého savého materiálu a vyhoďte do 
nádoby na odpad. Tento materiál a nádoba od něj musejí být likvidovány bezpečným 
způsobem v souladu s platnými místními předpisy. Neoplachujte vodou.

Další informace : Zajistěte dostatečné větrání.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Stabilní za podmínek používání a uchovávání doporučených v bodě 7. Používání osobních ochranných pomůcek viz bod 8. Pokyny k likvidaci po 
vyčištění viz bod 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Další rizika v případě zpracování : Při používání může vytvářet hořlavou směs par se vzduchem.
Opatření pro bezpečné zacházení : Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při používání tohoto výrobku nejezte, 

nepijte ani nekuřte. V místě zpracování zajistěte dobré větrání, aby nedocházelo k hromadění 
výparů. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Odstraňte všechny 
zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

Hygienická opatření : Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené 
části těla vodou s jemným mýdlem.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Technická opatření : Je třeba dodržovat řádné postupy pro uzemnění a zabránit tak výbojům statické elektřiny.
Skladovací podmínky : Uchovávejte na místě chráněném proti ohni. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na 

dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte 
mimo dosah zdrojů vznícení. Kouření zakázáno.

Skladovací prostory : Skladujte na dobře větraném místě. Podlaha skladiště by měla být nepropustná a navržena tak, 
aby tvořila těsnicí nádrž.

Zvláštní pravidla na obale : Uchovávejte pouze v původním obalu.

7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry

propan-2-ol, isopropyl-alkohol, isopropanol (67-63-0)
Česká republika Místní název iso-Propanol

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 500 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (PEL) (ppm) 204 ppm

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 1000 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 410 ppm

Česká republika Poznámka (CZ) D
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xylem (1330-20-7)
EU Místní název Xylene, mixed isomers, pure
EU IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm
EU IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³
EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm
EU Poznámky Skin
Česká republika Místní název Xylen technická sm s isomer a (všechny isomery)

Česká republika Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 200 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (PEL) (ppm) 50 ppm

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 400 mg/m³

Česká republika Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 90 ppm

Česká republika Poznámka (CZ) D

propan-2-ol, isopropyl-alkohol, isopropanol (67-63-0)
DNEL/DMEL (pracovníci)
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 888 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 500 mg/m³
DNEL/DMEL (veřejnost)
Dlouhodobé - systémové účinky,orálně 26 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 89 mg/m³
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 319 mg/kg tělesné hmotnosti/den

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
DNEL/DMEL (pracovníci)
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 208 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 871 mg/m³
DNEL/DMEL (veřejnost)
Dlouhodobé - systémové účinky,orálně 125 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 185 mg/m³
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 125 mg/kg tělesné hmotnosti/den

xylem (1330-20-7)
DNEL/DMEL (pracovníci)
Akutní - systémové účinky, inhalačně 289 mg/m³
Akutní - místní účinky, inhalačně 289 mg/m³
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 180 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 77 mg/m³
DNEL/DMEL (veřejnost)
Akutní - systémové účinky, inhalačně 174 mg/m³
Akutní - místní účinky, inhalačně 174 mg/m³
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 14,8 mg/m³
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 108 mg/kg tělesné hmotnosti/den
PNEC (voda)
PNEC aqua (sladká voda) 0,327 mg/l
PNEC aqua (mořská voda) 0,327 mg/l
PNEC (sediment)
PNEC sediment (sladká voda) 12,46 mg/kg suché hmotnosti
PNEC sediment (mořská voda) 12,46 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (zemina) 
PNEC zemina 2,31 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (STP)
PNEC čistírna odpadních vod 6,58 mg/l

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly:

Zajistěte dobré větrání na pracovišti.

Osobní ochranné pomůcky:

Ochranné brýle. Rukavice. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
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Ochrana rukou:

V situacích, kdy může docházet ke kontaktu rukou s produktem, doporučujeme v zájmu přiměřené chemické ochrany používat rukavice (schválené 
podle normy EN374) z následujících materiálů:  Nitrilový kaučuk. V případě nepřetržitého kontaktu doporučujeme rukavice s dobou průniku delší 
než 240 minut, nejlépe více než 480 minut. V případě krátkodobé ochrany nebo ochrany proti potřísnění doporučujeme to samé, nicméně vezměte 
na vědomí, že vhodné rukavice nabízející tuto úroveň ochrany nemusí být dostupné. V takovém případě, pokud je striktně dodržována vhodná péče 
o rukavice a režimy výměny, může být přijatelný i kratší čas průniku. Tloušťka rukavic není správný ukazatel jejich odolnosti vůči chemikáliím, 
protože tato odolnost závisí na přesném složení materiálu rukavic. V závislosti na modelu a materiálu by tloušťka rukavic obecně měla být větší než 
0,35 mm. Vhodnost a odolnost rukavic závisí na jejich používání (na frekvenci a trvání kontaktu), chemické odolnosti materiálu rukavic a zručnosti 
uživatele. Nechte si vždy poradit od dodavatele rukavic. . Kontaminované rukavice by se měly vyměňovat. Hlavní složkou efektivní péče o ruce je 
osobní hygiena. Rukavice se smí navlékat pouze na čisté ruce. Po použití rukavic si důkladně omyjte a vysušte ruce.

Ochrana očí:

Používejte ochranné brýle, které chrání proti vystřikování materiálu

Ochrana kůže a těla:

Používejte vhodný ochranný oděv
 
Ochrana dýchání:

Používejte vhodný dýchací přístroj, není-li výměna vzduchu dostatečná na to, aby se koncentrace prachu/páry držela pod mezní hodnotou 
povolené koncentrace (TLV). Zvláštní osobní ochranné pomůcky: Filtr A/P2 na organické výpary a škodlivý prach. Filtr AX (hnědý)
 

  

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství : Kapalina

 

Vzhled : Kapalina.
Barva : čirý.

 

Zápach : Charakteristická.
 

Práh zápachu : Nejsou dostupné žádné údaje
 

pH : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod tání / rozmezí bodu tání : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Teplota tuhnutí : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Bod varu : 82 °C
 

Bod vzplanutí : 13 °C
 

Teplota samovznícení : Není samovznětlivý
 

Teplota rozkladu : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Tlak páry : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Tlak páry při 20 °C : 43 hPa (20 °C)
Relativní hustota par při 20 °C : Nejsou dostupné žádné údaje

 

Relativní hustota : 0,78 (20 °C)
 

Rozpustnost : Voda: Prakticky nemísitelný
 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Viskozita, kinematická : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Viskozita, dynamická : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Výbušnost : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Oxidační vlastnosti : Nejsou dostupné žádné údaje
 

Omezené množství : 0,6 - 12 obj. %

9.2. Další informace
V.O.C. (V.O.S.) : 780 g/l

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
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10.2. Chemická stabilita
Stabilní za běžných podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.5. Neslučitelné materiály
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita (orální) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (pokožka) : Neklasifikováno
Akutní toxicita (vdechnutí) : Neklasifikováno

propan-2-ol, isopropyl-alkohol, isopropanol (67-63-0)
LD50, orálně, potkan 5840 mg/kg
LD50 potřísnění kůže u králíků 13900 mg/kg
LC50 inhalace u krys 25000 mg/m³ (6h)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
LD50, orálně, potkan > 5000 mg/kg
LD50 potřísnění kůže u králíků > 5000 mg/kg
LC50, inhalačně, potkan (mg/l) 4951 mg/m³

xylem (1330-20-7)
LD50, orálně, potkan 4300 mg/kg
LD50 potřísnění kůže u králíků 2000 mg/kg
LC50, inhalačně, potkan (mg/l) 6350 mg/l
LC50, dafnie (hrotnatka), Vdechování 100-1000 mg/l (24 hodin)
LC50, Rybí maso, Vdechování 11,9 - 25,1 mg/l (hodin, (Oncorhynchus mykiss))

žíravost/dráždivost pro kůži : Neklasifikováno
Vážné poškození očí / podráždění očí : Způsobuje vážné podráždění očí.
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace 
kůže

: Neklasifikováno

Mutagenita v zárodečných buňkách : Neklasifikováno
Karcinogenita : Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci : Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
jednorázová expozice

: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí : Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutní vodní toxicita : Neklasifikováno
Chronická vodní toxicita : Neklasifikováno

propan-2-ol, isopropyl-alkohol, isopropanol (67-63-0)
LC50/96h/fish 9640 mg/l (Pimephales promelas)
LC50 jiné vodní organismy 9714 mg/l (24h, Daphnia magna)
LOEC (chronická) 1000 mg/l (8 days, Algae)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
LC50/96h/fish > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50 jiné vodní organismy > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h)
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Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
NOEC chronická, řasy 100 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata)

xylem (1330-20-7)
EC50 dafnie 2 1 - 10 mg/l
EC50 jiné vodní organismy 1 - 10 mg/l (72 h, algae)

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.3. Bioakumulační potenciál
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Doplňkové informace : Zabraňte uvolnění do životního prostředí

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Místní předpisy (o odpadu) : Likvidace musí být v souladu s úředními předpisy.
Ekologie - odpadní materiály : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Nevyhazujte do domovního odpadu.
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 14 06 03* - ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel

15 01 04 - kovové obaly

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
V souladu s ADR / IMDG / IATA

14.1. UN číslo
Číslo OSN (ADR) : 1993
Číslo OSN (IMDG) : 1993
Číslo OSN (IATA) : 1993

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Oficiální název pro přepravu (ADR) : LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
Oficiální název pro přepravu (IMDG) : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Oficiální název pro přepravu (IATA) : Nepoužije se
Popis přepravního dokladu (ADR) : UN 1993 LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, 

cyclics, <2% aromatics; Isopropanol), 3, II, (D/E)
Popis přepravního dokladu (IMDG) : UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 

<2% aromatics; Ispropanol), 3, II
Popis přepravního dokladu (IATA) : UN 1993  (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics), 3, II

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR) : 3
Bezpečnostní značky (ADR) : 3 

:

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG) : 3

IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA) : 3
Bezpečnostní značky (IATA) : 3
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:

14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR) : II
Obalová skupina (IMDG) : II
Balicí skupina (IATA) : II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná
Způsobuje znečištění mořské vody : Žádná
Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace

   
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

- Pozemní přeprava
Klasifikační kódy (ADR) : F1 
Omezená množství (ADR) : 1l
Vyňaté množství (ADR) : E2
Přepravní kategorie (ADR) : 2
Číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód) : 33 
Oranžové tabulky :

Kód omezení vjezdu do tunelu : D/E 

- Doprava po moři
Omezená množství (IMDG) : 1 L
Vyňaté množství (IMDG) : E2
Č. EmS (požár) : F-E
Č. EmS (rozsypání) : S-E

- Letecká přeprava
Nejsou dostupné žádné údaje

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
Nepoužije se

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII
Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH

V.O.C. (V.O.S.) : 780 g/l
 

15.1.2. Národní předpisy
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo vypracováno hodnocení chemické bezpečnosti
 

ODDÍL 16: Další informace
Zkratky a akronymy:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
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ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
ATE = Acute Toxicity Estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, labelling and packaging
CSR = Chemical Safety Report
DMEL = Derived Minimal Effect Level
DNEL = Derived No-Effect Level
DPD = Dangerous Preparation Directive
DSD = Dangerous Substance Directive
EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances.
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet
IATA = International Air Transport Association
ICAO = International Civil Aviation Organization
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)
LC50 = Lethal concentration, 50 percent
LD50 = Lethal dose, 50 percent
LEL = Lower Explosion Limit
MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen
MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
N.O.S. = Not Otherwise Specified
NDS = Najwyższe  Dopuszczalne Stężenie
NDSCh = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
OEL = Occupational Exposure Limits
PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail).
STEL = Short term exposure limit
STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure
STOT SE = specific target organ toxicity single exposure
SVHC = Substance of Very High Concern
TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe
TLV = Threshold Limit Value
TWA = time weighted average
UEL = Upper Explosion Limit
VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración
VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria
VLE = Valeur Limite d'exposition
VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative
WGK = Wassergefärhdungsklasse 

 Úplné znění vět H a EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal) Akutní toxicita (dermální), kategorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4
Asp. Tox. 1 Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
Flam. Liq. 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 2
Flam. Liq. 3 Hořlavé kapaliny, kategorie 3
Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
STOT RE 2 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
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H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
PC35 prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel)
SU22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)
SU3 Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních

bezpečnostní list (dle Přílohy II REACH)

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Nesmějí být být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku


