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1. PRODUKT/PŘÍPRAVEK/SPOLEČNOST 
 

Obchodní název: Termi-DNA-Tor 
 

Produktové číslo: 22.001, 22.002 

 
Společnost: Biotools, B & M Labs, S.A. 

Valle de Tobalina – 52 – Nave 39 
28021 Madrid 
SPAIN 
Tel: + 34 91 710 00 74 
Fax: + 34 91 505 31 18 

Číslo tísňového volání: Kontaktujte prosím toxikologické informační centrum (telefonní číslo národní toxikologické 
informační služby: 91 562 04 20) 

 
1.1 Relevantní použití látky nebo směsi 

 
Dezinfekce povrchů. 
Další informace o označení produktu naleznete na štítku. 

 

 
2. IDENTIFIKACE RIZIK 

 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

 
V souladu s nařízením EK č.1272/2008 a jeho novelami. 

 
Hořlavá kapalina, Kategorie 2 (Hořl. kap. 2, H225). , 
Podráždění očí, Kategorie 2 (Podráž. očí 2, H319). 
Nebezpečný pro vodní prostředí – Chronické nebezpečí, Kategorie 3 (Vodní chronické 3, H412) 

 
2.2 Elementy značení 

 
V souladu s nařízením EK č.1272/2008 a jeho novelami. 

 
Piktogramy rizik: 

GHS07 GHS02 
 

Signální slovo: 
NEBEZPEČÍ 
Prohlášení o rizicích: 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 
Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné: 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí 
Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence: 
P210 Chraňte před jiskrami a otevřeným ohněm 
P261 Zabraňte vdechování produktu stříkáním 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
P280 Používejte ochranné rukavice  
Pokyny pro bezpečné zacházení - Odezva: 
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte kontaktní 

čočky, pokud jsou přítomny a dají se snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. 
Pokyny pro bezpečné zacházení – Skladování: 
P403 Skladujte na dobře větraném místě 
Pokyny pro bezpečné zacházení – Likvidace: 
P501 Výrobek a jeho obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 
 

2.3 Jiná rizika 
 

Směs neobsahuje látky klasifikované jako „látky vzbuzující velmi velké obavy“ (SVHC)> = 0,1%, které vydala 
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) podle článku 57 nařízení REACH.: http://echa.europa.eu/fr/candidate-
list-table. V současném stavu znalostí není identifikováno žádné jiné nebezpečí

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
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3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

 
3.2 Směsi 

Složení: 

Identifikace (EC) 1272/2008 Poznámka % 
CAS: 64 - 17 - 5 
EC: 200 - 578 - 6 
REACH: 01 - 2119457610 – 43 

GHS07, GHS02 
Dgr 
Hořl. kap. 2, H225 
Podr. očí 2, H319 

[1] 50 <=x % < 100 

ETHYL ALKOHOL    

INDEX: 603 - 117 - 00 - 0 
CAS: 67 - 63 - 0 
EC: 200 - 661 - 7 
REACH: 01 - 2119457558 - 25 

GHS02, GHS07 
Dgr 
Hořl. kap. 2, H225 
Podr. očí 2, H319 
STOT SE 3, H336 

[1] 0 <=x % < 2.5 

PROPAN-2-OL    

CAS: 94667 – 33 – 1 
EC: 619 – 057 – 3 
REACH: 01 – 2119950327 – 36 

 
N,N-DIDECYL-N-METHYL- 
POLY(OXYETHYL) AMMONIUM 
PROPIONÁT 

GHS07, GHS05, GHS09 
Dgr 
Akut. tox. 4, H302 
Podr. kůže. 1B, H314 
STOT SE 3, H335 
Akutní vodní 1, H400 M 
Akutní = 10 
Chronické vodní 1, H410 
M Chronické = 10 

 0 <=x % < 2.5 

 
Informace o složkách: 

[1] Látka, pro kterou jsou k dispozici maximální limity expozice na pracovišti 
 
 

4. KROKY PRVNÍ POMOCI 
 

Obecně platí, že v případě pochybností nebo přetrvávajících symptomů vždy zavolejte lékaře.  
NIKDY nevyvolávejte polknutí osobou v bezvědomí. 
 
4.1 Popis kroků první pomoci 

V případě vdechnutí: 

Přemístěte osobu z místa expozice a vezměte ji ven. 
 

Při zasažení očí nebo kontaktu s očima: 
 

V případě potřeby odstraňte kontaktní čočky. 
Proplachujte otevřené oči aspoň po dobu 15 min dostatečným množstvím vody. 
Dbejte na to, aby se do nepoškozeného oka nedostala oplachová voda. 
Další ošetření musí být provedeno okamžitě na oční klinice nebo na oftalmologovi. Ukažte tento obal nebo štítek. 
Pokračujte v oplachování, dokud nepřijde lékařská pomoc.. 

 
V případě potřísnění nebo styku s kůží: 

 
Okamžitě odstraňte kontaminovaný nebo znečištěný oděv. Nepoužívejte jej znovu, dokud nebude dekontaminován. 
Ihned a důkladně opláchněte vodou. 
V případě podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc. Ukažte tento obal nebo štítek. 
. 
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V případě polknutí: 
 

Vypláchněte ústa, nedovolte postiženému pít, nevyvolávejte zvracení. Uklidněte postiženou osobu a ihned převezte do 
nemocnice nebo k lékaři. Ukažte štítek lékaři. 

 
4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, jak akutní, tak opožděné 

 
Viz sekce 11 (Toxikologické informace) 

 
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

 
Odkazuje se na doporučení lékaře. 

 
 

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
 

Hořlavý 
Nastříkejte vodu, aby se povrchy vystavené ohni ochladily a chránily personál. 
Přemístěte oxidační produkty daleko od ohně. 
Přemístěte hořlavé materiály do hně. 
 

5.1 Hasebná média 

Vhodné metody hašení 

Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo vodních toků. 
Použijte práškové nebo pěnové hasicí přístroje. 
Speciální pěny pro polární kapaliny, prášky a oxid uhličitý. 
 

5.2 Zvláštní rizika, která s sebou nese tato látka nebo směs 
 

Oheň často produkuje hustý černý kouř. Vystavení účinkům rozkladných produktů může být zdraví škodlivé. 
Nedýchejte v kouři. 
 

5.3 Pokyny hasičům 
 

Protipožární personál musí být vybaven autonomním požárním dýchacím přístrojem. Plný ochranný oděv. 

 
6. OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU 

 
6.1 Osobní bezpečnostní opatření, ochranné vybavení a postupy pro nouzové situace 

 
Podívejte se na bezpečnostní opatření uvedená v sekci 7 a 8. 
Držte dál nechráněné osoby od místa úniku. 
Přemístěte všechny hořlavé zdroje z nebezpečí a udržujte je mimo dosah. 
Odstraňte případný zdroj vznícení a větrejte prostory. 

 
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

 
Únik nebo rozlití nechejte kontrolovaně absorbovat do bezhořlavých absorpčních materiálů, jako je písek, zemina, 
vermikulit, křemelina v rámci likvidace odpadu. 
Pokud výrobek kontaminuje vodní cesty, řeky nebo kanalizace, upozorněte příslušné úřady v souladu se 
zákonnými postupy. 
Sběrný odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy (viz kapitola 13). 
Nezbavujte se látek v přírodních prostorách (vodní cesty, půda a vegetace ...) 
 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a odklizení 
 

Rozlitý produkt nechte absorbovat pomocí absorbčních nehořlavých materiálů a odstraňte ho nebo použijte na odstranění 
lopatu. Veškerý odpad vložte do sudů k likvidaci. Nemíchejte žádný jiný odpad. Kontaminovaný povrch důkladně omyjte 
vodou. Neodebírejte produkt pro opakované použití.
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6.4 Reference k ostatním částem 
 

Pokyny pro likvidaci: viz část 13. 

 
 

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 
 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 
 

Výrobek pro vnější použití - nepolykejte. 
Zabraňte kontaktu s pokožkou nebo s očima. 
Manipulujte v souladu s pokyny pro uživatele uvedenými na štítku.  
Nevdechujte aerosoly a mlhy. 
Manipulujte při teplotě nepřesahující 45°C. 
Manipulujte na dobře větraném místě (10 až 15 výměn vzduchu za hodinu). 
Použití v prostorách s ventilačním systémem, zejména pro přenosy s velkým množstvím. 
 

Prevence před požárem 
 

Směs používejte v prostém nebo otevřeném ohni nebo při jiných zdrojích vznícení a zajistěte, aby bylo elektrické zařízení 
vhodně chráněno. 
Balení udržujte těsně uzavřené a mimo dosah zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně.  
Nepoužívejte nástroje, které mohou vytvářet jiskry.  
Nekuřte. 
Zabraňte přístupu nepovolaných osob.  
Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů 
 

Doporučené vybavení a postupy 
 

Ochrana osob viz část 8. 
Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na etiketě a také bezpečnostní předpisy.  
Zabraňte kontaktu této směsi s očima. 
Zajistěte dostatečné větrání místnosti.  
V blízkosti se musí nacházet vodní zdroj. 
 

Zakázané vybavení a postupy: 
 

Zákaz kouření, jídla nebo pití v oblastech, kde se směs používá. 
 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně nekompatibilních řešení 
 

Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
Uchovávejte pouze v původním obalu, na chladném a dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů vznícení, tepla a 
přímého slunečního světla. 
Doporučená skladovací teplota: od + 5°C do + 25°C 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  
Udržujte mimo dosah dětí. 

 
7.3 Konkrétní využití 

 
Pouze pro profesionální použití 
Informace o výrobku naleznete v odstavci 1. 

 

 
8. KONTROLA EXPOZICE / OCHRANA OSOB 

 
Informace v této kapitole se týkají výrobku, který je specificky popsán v tomto dokumentu. Pokud je s výrobkem 
manipulováno a / nebo je vystaven současně s jinými chemikáliemi, musí být tato skutečnost zohledněna při volbě 
osobního bezpečnostního vybavení. 
Mezní hodnota expozičního limitu a průměrná hodnota expozice uvedená níže jsou uvedeny CAS číslem látky. V odstavci 
3 se uvádí chemický název odpovídající číslu CAS.
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8.1 Kontrolní parametry 
 

Limity expozice na pracovišti: 
 

-Německo – AGW (BAuA – TRGS 900, 21/06/2010): 
 

CAS VME: VME: Přebytek Poznámky 
64-17-5  500 ppm 

960 mg/m3 
 2(II) 

67-63-0  200 ppm 
500 mg/m3 

 2(II) 

 
-Belgie (Order of 19/05/2009, 2010): 

 
CAS TWA: STEL: Horní mez: Definice: Kritéria: 
64-17-5 1000 ppm 

1907 mg/m3 
    

67-63-0 200 ppm 
500 mg/m3 

400 ppm 
1000 mg/m3 

   

 
-Francie (INRS – ED984:2012): 

 
CAS VME-ppm VME-mg/m3 VLE-ppm VLE-mg/m3 Poznámky: TMP No: 
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84 
67-63-0 - - 400 980 - 84 

 
-Španělsko (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010): 

 
CAS TWA: STEL: Horní mez: Definice: Kritéria: 
64-17-5 1000 ppm 

1910 mg/m3 
    

67-63-0 400 ppm 
998 mg/m3 

500 ppm 
1250 mg/m3 

   

 
-Polsko (2014): 

 
CAS TWA: STEL: Horní mez: Definice: Kritéria: 
64-17-5 1900 mg/m3     

67-63-0 900 mg/m3 1200 mg/m3    

 
-Česká republika (Nařízení č. 361/2007) 

 
CAS TWA: STEL: Horní mez: Definice: Kritéria:: 
64-17-5 1000 mg/m3 3000 mg/m3    

67-63-0 500 mg/m3 1000 mg/m3  I  

 
-Slovensko (Nařízení č. 300/2007) 

 
CAS TWA: STEL: Horní mez: Definice: Kritéria: 
64-17-5 500 ppm 

960 mg/m3 
1920 mg/m3    

67-63-0 200 ppm 
500 mg/m3 

1000 mg/m3    

 
-Švýcarsko (SUVA 2015): 

 
CAS VME VLE Horní mez: Hodnocení 
64-17-5 500 ppm 

960 mg/m3 
1000 ppm 
1920 mg/m3 

 SSC 

67-63-0 200 ppm 
500 mg/m3 

400 ppm 
1000 mg/m3 

 B SSC 
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-UK/WEL (Limity expozice na pracovišti, EH40/2005, 2007): 
 

CAS TWA: STEL: Horní mez: Definice: Kritéria: 
64-17-5 1000 ppm 

1920 mg/m3 
    

67-63-0 400 ppm 
999 mg/m3 

500 ppm 
1250mg/m3 

   

 
8.2 Kontrola expozice 

Vhodné technické kontroly 

Zajistěte, aby byly místnosti dobře větrané. Atmosférické koncentrace na pracovišti nesmí překročit mezní hodnoty 
stanovené pro normální podmínky použití. 
 

     Opatření na ochranu osob, například osobní ochranné prostředky 
 

Používejte osobní ochranné prostředky, které jsou čisté a řádně udržované.  
Osobní ochranné prostředky skladujte na čistém místě, mimo pracoviště. 
Během používání nikdy nepijte, nepijte ani nekuřte.  
Kontaminovaný oděv před opětovným použitím odstraňte a omyjte.  
Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorách. 

 
Ochrana očí / obličeje 

 
Vyhněte se očnímu kontaktu. 
Používejte osobní ochranné brýle s boční ochranou. 
Zajistěte v pracovním prostoru výplach očí. 
Pokud je to nutné, zajistěte nejbližší zdroj vody. 
 

Ochrana rukou 
 

Rukavice musí být vybírány podle použití a délky používání na pracovišti. 
Ochranné rukavice musí být vybrány podle jejich vhodnosti pro dané pracovní místo: s jinými chemickými výrobky, s nimiž 
lze manipulovat, nezbytná fyzická ochrana (ochrana proti řezání, píchání, ochrana před teplem), požadovaná úroveň 
obratnosti. 
Doporučují se zejména neoprenové nebo nitrilové rukavice. 
Rukavice musí být ihned vyměněny, pokud vykazují známky opotřebení. 
 

Ochrana těla 
 

Pracovní oděv obsluhovaný personálem musí být pravidelně prán. 
Po kontaktu s produktem musí být všechny části těla, které byly znečištěné, omyty. 
 

Ochrana dýchacích orgánů 
 

V případě nedostatečného větrání s rizikem překročení limitních hodnot TLVs / TWA, používejte vhodný dýchací přístroj. 
Zejména typ A2P2. 
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9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Všeobecné informace 

Fyzický stav: Fluidní kapalina 
 
     Důležité informace týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 
 

pH 5,8 
Neutrální 

Bod varu / rozmezí bodu varu: >35ºC 
Bod vznícení: 21,5ºC 
Tlak páry (50ºC): není relevantní 
Hustota: +/- 0,9 
Rozpustnost ve vodě: rozpustný  
Teplota tání / rozsah teploty tání: nespecifikováno 
Teplota samovznícení: nespecifikováno 
Bod rozkladu / rozsah rozkladu nespecifikováno 

 
Další informace 

 
Zápach: parfémovaný 

 
    Hodnota pH uvedená v bodě 9.1 je orientační hodnotou. Minimálním a maximálním pH produktu: 
 

pH čistého produktu: 5,0 - 6,5 

 
 

10. STABILITA A REAKTIVITA 
 

10.1 Reaktivita 
 

Žádné nebezpečné reakce, pokud jsou dodrženy instrukce / pokyny pro skladování a manipulaci. 
 

10.2 Chemická stabilita 
 

Tato směs je stabilní za doporučených podmínek pro manipulaci a skladování v části 7. 
 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 
 

Viz část 10.1 a 10.2 
 

10.4 Podmínky, kterým je třeba se vyhnout 
 

Nestříkejte do plamene nebo jiných žhavých předmětů.  
Zabraňte vystavení teplu. 
 

10.5 Nekompatibilní materiály 
 

Nemíchejte s jinými produkty. 
Jakýkoliv materiál citlivý na alkoholy. 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 
 

Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty, jako jsou výpary, oxid uhličitý a oxid 
uhelnatý. 
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11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
 

11.1.1 Látky 
 

Nespecifikováno 
 

11.1.2 Směsi 
 

Níže jsou uvedeny toxikologické údaje směsi (vyplývající ze studií nebo podle konvenčních metod). 
 

Akutní toxicita 
 

Odhad akutní toxicity (ATE)*: 
Orální ATE >2000mg/kg 

 
* V souladu s metodou výpočtu popsanou v nařízení CLP (Klasifikace, označování, balení), část 3 kapitola 3.1, založená 
na údajích o různých složkách, které jsou v produktu obsaženy. 
Požití může vést k podráždění zažívacího ústrojí, bolesti břicha, bolestí hlavy a nevolnosti. 
 

Poleptání/podráždění kůže: 
 

Možnost svědění s lehkým až středním lokálním zarudnutím. 
 

Závažné poškození/podráždění očí: 
 

Oční podráždění: zejména zarudnutí spojivky a slzení. 
 

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: 
 

Výrobek není zařazený do této kategorie nebezpečnosti. 
 

Mutagennost zárodečných buněk: 
 

Výrobek není zařazený do této kategorie nebezpečnosti. 
 

Karcinogennost: 
 

Výrobek není zařazený do této kategorie nebezpečnosti. 
 

Reprodukční toxičnost: 
 

Výrobek není zařazený do této kategorie nebezpečnosti. 
 

Systémová toxicita pro specifické cílové orgány – jedna expozice: 
 

Výrobek není zařazený do této kategorie nebezpečnosti. 
 

Systémová toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: 
 

Výrobek není zařazený do této kategorie nebezpečnosti. 
 

Nebezpečí při vdechnutí: 
 

Výrobek není zařazený do této kategorie nebezpečnosti. 

 
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 
 

Následující informace jsou založeny na údajích ze sloučenin.  
Zabraňte úniku produktu do vodních toků.
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12.1. Toxicita 
 

12.1.2. Směsi 
 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

12.2. Persistence a odbouratelnost 
 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 

12.3. Bioakumulační potenciál 
 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 

12.4. Mobilita v půdě 
 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 

12.5 Výsledky hodnocení PBT a vPvB 
 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 
 

Nejsou k dispozici žádné údaje. 

 
 

13. POKYNY PRO LIKVIDACI 
 

   Správné nakládání s odpady ve směsi a / nebo její nádobě musí být stanoveno v souladu se směrnicí 2008/98/ES. 
   Balení nesmí být znovu použito.  
   Nenalévejte do vodních toků. 
 

13.1 Metody nakládání s odpady 

Odpad: 

Nakládání s odpady se provádí bez ohrožení lidského zdraví, aniž by došlo k poškození životního prostředí a zejména 
bez rizika pro vodu, vzduch, půdu, rostliny nebo zvířata. 
Odpad recyklujte nebo likvidujte v souladu s platnou legislativou, nejlépe prostřednictvím certifikovaného sběratele nebo 
společnosti. 
 

Znečištěné obaly: 
 

Nádobu zcela vyprázdněte.  
Uchovávejte štítky na obalu. Poskytněte je certifikovanému likvidátorovi. 
 

Kódy odpadů (rozhodnutí 2001/573 /ES, nařízení 2006/12/ES, nařízení 94/31/EHS o nebezpečných odpadech): 
 

18 01 06 * chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo obsahující nebezpečné látky 
Pro informaci: 
Kód odpadu je uveden pro orientační účely. 
Kód odpadu musí stanovit uživatel v souladu s aplikací výrobku. 
18 = Odpady z péče o zdraví lidí nebo zvířat a / nebo související výzkum (s výjimkou kuchyňského a restauračního 
odpadu, který nevzniká z bezprostřední zdravotní péče). 

 
 

14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ  
 

Přepravujte výrobek v souladu s ustanoveními ADR pro silniční, RID pro železniční, IMDG pro lodní a ICAO / IATA pro 
leteckou dopravu (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO / IATA 2016).
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14.1 UN číslo 
 

1170 
 

14.2 UN příslušný název pro zásilku 
 

UN1170=ROZTOK ETHANOLU (ETHYL ALKOHOL ROZTOK) 
 

14.3 Třídy přepravního rizika 
 

- Klasifikace: 
 

3 
 

14.4. Obalová skupiina 
 

II 
 

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí 
 

- 
 

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 
 

ADR/RID Třída Kód  Obalová sk. Štítek Ident. LQ Provis. EQ Kat.. Tunnel 
 3 F1 II 3 33 1L 144 601 E2 2 D/E 

IMDG Třída 2ºŠtítek Obalová sk. LQ EMS Provis. EQ    

 3 - II 1L F-E,S-D 144 E2    

IATA Třída 2ºŠtítek Obalová sk. Passager Passager Cargo Cargo note EQ  

 3 - II 353 5L 364 60L A3 A58 
A180 

E2  

 3 - II Y341 1L - - A3 A58 
A180 

E2  

 
Pro omezená množství viz část 2.7 OACI / IATA a kapitola 3.4 ADR a IMDG.  
U vyjmutých množství viz část 2.6 OACI / IATA a kapitola 3.5 ADR a IMDG. 
 

14.7. Objemová přeprava podle Přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisu IBC 
 

Nelze uplatnit. 

 
 

15. REGULATORNÍ INFORMACE 
 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo 
směsi 

 
- Informace o klasifikaci a označování uvedené v bodě 2: 

 
Byly použity následující předpisy:  
Nařízení (ES) č. 1272/2008 a jeho dodatky. 
 

15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti 
 

Informace z posouzení chemické bezpečnosti látek přítomných ve výrobku jsou v případě potřeby uvedeny v příslušných 
bodech tohoto bezpečnostního listu. 
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16. DALŠÍ INFORMACE 
 

Vzhledem k tomu, že naše pracovní podmínky nejsou známy, jsou informace uvedené v tomto bezpečnostním listu 
založeny na našich současných znalostech a národních a komunitárních předpisech. 
Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby přijal veškerá nezbytná opatření, aby splnil zákonné požadavky a místní předpisy. 
Informace v tomto bezpečnostním listu musí být považovány za popis bezpečnostních požadavků týkajících se směsi. 
Doporučuje se, aby informace obsažené v tomto bezpečnostním listu byly poskytnuty uživatelům, v případě potřeby ve 
vhodném formuláři. 
Tyto informace se týkají specificky určeného výrobku a nemusí být platné v kombinaci s jakýmkoliv jiným produktem. 
Výrobek nesmí být používán pro jiné aplikace, než které jsou uvedeny v bodě 1.1, aniž by byly nejprve získány 
písemnépokyny pro manipulaci. 
 

Znění frází uvedených v bodě 3: 
 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 
H302 Zdraví škodlivý při požití 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

 
Zkratky: 

 
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici  
IMDG: Mezinárodní námořní doprava pro nebezpečné zboží 
IATA: Mezinárodní asociace letecké dopravy. 
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
RID: Předpisy týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po železnici 
GHS02: Plamen 
GHS07: značka Vykřičník 

 

© Biotools, B & M Labs, S.A. Licence je udělována pro neomezené papírové kopie pouze pro interní použití. 

DISCLAIMER 

For Research Use Only – Pouze pro výzkumné účely. 
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