Promat®-Impregnace 2000
Bezpečnostní List
podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878
Datum revize: 27.07.2021 Nahrazuje verzi: 23.06.2021 Verze: 1.2

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Forma výrobku
Název výrobku
UFI
Skupina výrobků

:
:
:
:

Směs
Promat®-Impregnace 2000
9966-8E1E-SR3W-XN5Y
Obchodní označení výrobku

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.2.1. Relevantní určené způsoby použití
Kategorie hlavního použití
Použití látky nebo směsi

: Profesionální použití,Průmyslové použití
: Impregnační činidla

1.2.2. Nedoporučené použití
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dodavatel
Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen - GERMANY
T +49 (0)2102 493 0 - F +49 (0)2102 493 111
mail@promat.de - www.promat.de

Jiný
Etex Building Performance N.V.
Bormstraat 24
2830 Tisselt - BELGIUM
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09
info@promat-international.com - www.promat-international.com

Jiný
Etex Building Performance S.p.A.
Via Perlasca 14
27010 Vellezzo Bellini (PV) - ITALY
T +39 0382 4575 251 - F +39 0382 4575 250
info@promat.it - www.promat.it

Jiný
Etex France Building Performance S.A.
500 rue Marcel Demonque, Agroparc - CS70088
84915 Avignon Cedex 9 - FRANCE
T +33 (0)432 44 44 44
fds.efbp@etexgroup.com - www.promat.fr

Jiný
Promat UK Limited
B1 The Innovation Centre, Pilsworth Road - Heywood Distribution Park
Pilsworth Road
OL10 2TS Heywood - UNITED KINGDOM
T +44 (0)800 588 4444
sales@promat.co.uk

Jiný
Etex Building Performance Limited
Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano
Eastern Road
BS20 0NE Bristol - UNITED KINGDOM
T +44 (0800) 373 636
marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk

Jiný
Promat s.r.o.
Ckalova 22/784
16000 Praha 6 - Bubenec - CZECH REPUBLIC
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz

Jiný
Promat TOP Sp. z.o.o.
ul. Przeclawska 8
03-879 Warszawa - POLAND
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290
top@promattop.pl - www.promattop.pl

Jiný
Etex Nordic A/S
Vendersgade 74,3
7000 Fredericia - DENMARK
T +45 7366 1999
Promat-dk@etexgroup.com - www.promat.com/da-dk

Jiný
Etex Building Performance BV
Vleugelboot 22
3991 CL Houten - THE NETHERLANDS
T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771

Jiný
Etex Building Performance GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz - AUSTRIA
T +43 732 6912 0
info.at@etexgroup.com - www.promat.at

Jiný
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz - SWITZERLAND
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402
office@promat.ch - www.promat.ch

Jiný

Jiný
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Promat Ibérica S.A.
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda
28001 Madrid - SPAIN
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es

Promat d.o.o.
Trata 50
4220 Skofja Loka - SLOVENIA
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com - www.promat-see.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Telefonní číslo pro naléhavé situace

: Prosíme obraťte se na regionální toxikologické středisko nebo nouzové telefonní číslo.

Země

Organizace/společnost

Adresa

Telefonní číslo pro
naléhavé situace

Česká republika

Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1.
LF UK

Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

+420 224 919 293
+420 224 915 402

Komentář

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)Směsi/Látky: SDS EU > 2015: Podle nařízení (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH příloha II)
Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2

H315

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

H318

Úplné znění vět H a EUH: 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]
Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)

Signální slovo (CLP)
Obsahuje
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

:

GHS05
: Nebezpečí
: Potassium methylsilanetriolate
: H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
: P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče
sluchu.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321 - Odborné ošetření (viz doplňující pokyny pro první pomoc na tomto štítku).

2.3. Další nebezpečnost
Jiná nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace : Látka rozlitá na tvrdém povrchu může představovat vážné riziko uklouznutí/pádu.
Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1. Látky
Nepoužije se

3.2. Směsi
Poznámky

: Směs níže uvedených látek s neškodnými aditivy

Název

Identifikátor výrobku

%

Třídění podle nařízení (ES)
č.1272/2008 (CLP)

Kyselina křemičitá, draselná sůl

(Číslo CAS) 1312-76-1
(Číslo ES) 215-199-1
(REACH-č) 01-2119456888-17

10

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Potassium methylsilanetriolate

(Číslo CAS) 31795-24-1
(Číslo ES) 250-807-9

3–5

Skin Corr. 1A, H314

Název

Identifikátor výrobku

Specifické koncentrační limity

Kyselina křemičitá, draselná sůl

(Číslo CAS) 1312-76-1
(Číslo ES) 215-199-1
(REACH-č) 01-2119456888-17

( 40 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315
( 40 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Specifické koncentrační limity:

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
První pomoc – všeobecné
První pomoc při vdechnutí
První pomoc při kontaktu s kůží

První pomoc při kontaktu s okem

První pomoc při požití

: V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vždy vyhledejte lékaře.
: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se
dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.
: Po kontaktu s pokožkou ihned odstraňte veškeré potřísněné oblečení a neprodleně
opláchněte velkým množstvím vody s mýdlem. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li
podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
: Při požití vyhledejte ihned lékaře a ukažte mu tuto nádobu nebo štítek. Vyplachujte ústa
vodou. Vypijte velké množství vody. Bez konzultace s lékařem nevyvolávejte zvracení.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Symptomy/účinky při vdechnutí
Symptomy/účinky při kontaktu s kůží
Symptomy/účinky při kontaktu s okem

: Tvorba aerosolu nebo mlhy: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
: Dráždí kůži.
: Způsobuje podráždění očí.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Aplikujte symptomatickou léčbu.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasicí prostředky
Nevhodná hasiva
27.07.2021 (Datum revize)
27.07.2021 (Datum tisku)

: K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva.
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5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Nebezpečí požáru
V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné
produkty

: Přípravek je nehořlavý. Obal je hořlavý.
: Během dlouhodobého zahřívání se mohou uvolňovat nebezpečné rozkladné produkty, např.
kouř, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý.

5.3. Pokyny pro hasiče
Ochrana při hašení požáru
Další informace

: Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek.
: Nedovolte, aby kontaminovaná voda unikla do půdy, spodních a povrchových vod.

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

: Zajistěte dostatečné větrání. Plyn, kouř, výpary a rozstřik nevdechujte. Vyvarujte se
zasažení pokožky a očí. Povrch s rozlitou/rozsypanou látkou může být kluzký. Okamžitě
vyčistěte všechny náhodné úniky.

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Ochranné prostředky

: Používejte doporučené osobní ochranné pomůcky.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte úniku do jímek, kanalizace, vodních toků nebo půdy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Způsoby čištění

: Nechte vstřebat do inertního absorbentu (např. písku, pilin, univerzálního pojiva nebo
silikagelu). Kontaminované plochy omyjte velkým množstvím vody.

6.4. Odkaz na jiné oddíly
Další informace viz oddíl 8: „Omezování expozice / osobní ochranné prostředky“. Postup pro likvidaci pevných látek a zbytků viz bod 13: „Pokyny
pro likvidaci“.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení

Hygienická opatření

: Zacházejte s výrobkem podle zásad hygieny a bezpečnosti na pracovišti. Zabraňte styku s
pokožkou, očima a oblečením. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Používejte požadované osobní ochranné prostředky. V bezprostřední blízkosti místa možné
expozice musejí být nouzové oční sprchy.
: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po manipulaci s výrobkem si vždy
umyjte ruce. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovací podmínky
Skladovací teplota
Informace o společném skladování
Skladovací prostory
Zvláštní pravidla na obale

: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Ochrana proti mrazu.
: 5 – 25 °C
: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte odděleně od oxidačních
činidel. Uchovávejte odděleně od (silných) kyselin.
: Podlahy musejí být nepropustné, odolné vůči kapalinám a musejí se snadno čistit.
: Uchovávejte pouze v původním obalu.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Impregnační činidla.

27.07.2021 (Datum revize)
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ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty expozice na pracovišti a biologické limitní hodnoty
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.
8.1.2. Sledovacích postupech doporučených
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.
8.1.3. Uvolněné znečišťující látky ve vzduchu
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.
8.1.4. DNEL a PNEC
Doplňkové informace

: Hodnoty limitů expozice byly stanoveny mnoha různými úřady. Zjistěte si, jaké hodnoty limitů platí
pro vás. Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů.

8.1.5. Riziková pásma (Control banding)
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

8.2. Omezování expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly
Vhodné technické kontroly:
Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Zajistěte přednostní použití instalací trvala zabezpečených proti prosáknutí (např. svařované potrubí), úniky
pod mezními koncentracemi.
8.2.2. Osobních ochranných prostředků
Symbol(y) osobních ochranných prostředků:

8.2.2.1. Ochrana očí a obličeje
Ochrana očí:
Ochranné brýle s bočními kryty. Udržujte pracoviště v čistotě.
8.2.2.2. Ochrana kůže
Ochrana kůže a těla:
Používejte vhodný ochranný oděv

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice. Používejte rukavice odolné alkalickým látkám. Rukavice z PVC
8.2.2.3. Ochrana cest dýchacích
Ochrana cest dýchacích:
Nejsou nutné žádné zvláštní ochranné pomůcky, je-li zajištěno dostatečné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro
ochranu dýchacích cest. Při aplikaci stříkáním zajistěte v závislosti na délce stříkání, množství vznikajícího aerosolu atd. vhodnou ochranu
dýchacích cest pomocí kombinovaného filtru A/P2 nebo A/P3 nebo pomocí samostatného přívodu vzduchu.
8.2.2.4. Tepelné nebezpečí
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.
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8.2.3. Omezování a sledování expozice životního prostředí
Omezování a sledování expozice životního prostředí:
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.
Další informace:
Školení zaměstnanců ve správné praxi. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. Než budete jíst, pít nebo kouřit a když odcházíte z práce,
umyjte si vodou a mýdlem ruce a ostatní nechráněná místa.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství
Barva
Zápach
Práh zápachu
Bod tání / rozmezí bodu tání
Teplota tuhnutí
Bod varu
Hořlavost
Omezené množství
Dolní mezní hodnota výbušnosti (LEL)
Horní mezní hodnota výbušnosti (UEL)
Bod vzplanutí
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
pH
Viskozita, kinematická
Rozpustnost
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak páry
Tlak páry při 50 °C
Hustota
Relativní hustota
Relativní hustota par při 20 °C
Velikost částic
Rozložení velikosti částic
Tvar částic
Poměr stran částic
Agregační stav částic
Aglomerační stav částic
Specifická povrchová plocha částice
Prašnost částic

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kapalina
Modrý.
Bez zápachu.
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
≥ 100 °C
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Nepoužito.
Není k dispozici
≈ 11
Není k dispozici
Lze mísit s vodou.
Není k dispozici
23 hPa (20°C)
Není k dispozici
≈ 1,1 g/ml (20°C)
Není k dispozici
Není k dispozici
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se

9.2. Další informace
9.2.1. Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.
9.2.2. Další charakteristiky bezpečnosti
Procento sušiny
Obsah těkavých organických sloučenin

: Nejsou dostupné žádné údaje
: < 1,1 g/l

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilní při běžných podmínkách skladování, manipulace a použití.

27.07.2021 (Datum revize)
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10.2. Chemická stabilita
Stabilní za běžných podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Za normálních podmínek používání nejsou známy žádné nebezpečné reakce. Alkalická směs. Reaguje se (silnými) oxidačními činidly. Reaguje s
(některými) kyselinami/zásadami. V případě kontaktu s kovy se může vyvíjet hořlavý vodík.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Mrazicí.

10.5. Neslučitelné materiály
Oxidační činidlo. Kyseliny. Zásady. Může být korozivní pro kovy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008
Akutní toxicita (orální)
Akutní toxicita (pokožka)
Akutní toxicita (vdechnutí)

: Neklasifikováno
: Neklasifikováno
: Neklasifikováno

Žíravost/dráždivost pro kůži

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
Mutagenita v zárodečných buňkách
Karcinogenita

: Dráždí kůži.
pH: ≈ 11
: Způsobuje vážné poškození očí.
pH: ≈ 11
: Neklasifikováno
: Neklasifikováno
: Neklasifikováno

Toxicita pro reprodukci

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová
expozice
Doplňkové informace

: Neklasifikováno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná
expozice

: Neklasifikováno

Nebezpečnost při vdechnutí

: Neklasifikováno

Vážné poškození očí/podráždění očí

: Vdechování kapek přenášených vzduchem nebo aerosolů může způsobit podráždění
dýchacích cest

11.2. Informace o další nebezpečnosti
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Ekologie – všeobecné
Ekologie - voda
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou
(akutní)
Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou
(chronickou)
27.07.2021 (Datum revize)
27.07.2021 (Datum tisku)

: Před neutralizací může zásaditost výrobku představovat nebezpečí pro vodní organismy.
: Zabraňte pronikání do kanalizace nebo vodních toků.
: Neklasifikováno
: Neklasifikováno

CS (čeština)
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Promat®-Impregnace 2000
Doplňkové informace

Ve vodě rozpustné silikáty po naředění rychle depolymerují na molekuly nerozeznatelné
od přírodního rozpuštěného oxidu křemičitého. Alkalita tohoto materiálu může mít lokální
vliv na ekosystémy citlivé na změny pH.

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

12.3. Bioakumulační potenciál
Promat®-Impregnace 2000
Bioakumulační potenciál

Neočekává se hromadění v organismu.

12.4. Mobilita v půdě
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Promat®-Impregnace 2000
Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

12.7. Jiné nepříznivé účinky
Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu
Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW)

HP kód

: Likvidujte bezpečným způsobem podle místních/národních předpisů. Likvidujte jako
nebezpečný odpad. Před dekontaminací obal úplně vyprázdněte.
: 08 00 00 - ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP)
NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A
TISKAŘSKÝCH BAREV
08 02 00 - Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot
(včetně keramických materiálů)
08 02 99 - odpad jinak blíže neurčený
Příslušné číslo odpadu naleznete v evropském seznamu odpadů (rozhodnutí č.
2000/532/EU).
: HP4 - ‚Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči‘: odpady, které mohou způsobit podráždění
kůže nebo poškození očí.

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

14.1. UN číslo nebo ID číslo
UN číslo (ADR)
Číslo OSN (IMDG)
27.07.2021 (Datum revize)
27.07.2021 (Datum tisku)

: Není regulován.
: Nepoužije se
CS (čeština)
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UN číslo (IATA)
Číslo OSN (ADN)
Číslo OSN (RID)

: Nepoužije se
: Nepoužije se
: Nepoužije se

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
Oficiální název pro přepravu (ADR)
Oficiální název pro přepravu (IMDG)
Oficiální název pro přepravu (IATA)
Oficiální název pro přepravu (ADN)
Oficiální název pro přepravu (RID)

:
:
:
:
:

Není regulován.
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADR)

: Není regulován.

IMDG
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IMDG)

: Nepoužije se

IATA
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (IATA)

: Nepoužije se

ADN
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (ADN)

: Nepoužije se

RID
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu (RID)

: Nepoužije se

14.4. Obalová skupina
Obalová skupina (ADR)
Obalová skupina (IMDG)
Obalová skupina (IATA)
Balicí skupina (ADN)
Obalová skupina (RID)

:
:
:
:
:

Není regulován.
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se
Nepoužije se

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí
Způsobuje znečištění mořské vody
Další informace

: Žádná
: Žádná
: Nejsou dostupné žádné doplňující informace

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Pozemní přeprava
Není regulován.
Doprava po moři
Nepoužije se
Letecká přeprava
Nepoužije se
Vnitrozemská lodní doprava
Nepoužije se
Železniční přeprava
Nepoužije se

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO
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
27.07.2021 (Datum revize)
27.07.2021 (Datum tisku)
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Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH.
Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH
Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných
chemických látek.
Neobsahuje látky podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických
znečišťujících látkách.
Obsah těkavých organických sloučenin
Další informace, omezení, zákazy a předpisy

: < 1,1 g/l
: Dodržujte: pracovní omezení pro mladistvé. Dodržujte: pracovní omezení pro těhotné a
kojící ženy. Pravidla pro ochranu pracovníků před riziky spojenými s expozicí chemickými
látkami při práci.

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
Označení změn:
1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti. 3. Složení/informace o složkách. 4. Pokyny pro první pomoc. 16.
Další informace.

Úplné znění vět H a EUH:
Eye Dam. 1

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

Eye Irrit. 2

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Skin Corr. 1A

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, podkategorie 1A

Skin Irrit. 2

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2

Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:
Skin Irrit. 2

H315

Odborný posudek

Eye Dam. 1

H318

Výpočtová metoda

Klasifikace je v souladu s
následujícími předpisy

: ATP 12

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.

27.07.2021 (Datum revize)
27.07.2021 (Datum tisku)
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