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C 40 B 5 (SCZ 40); C 50 B 5 (SCZ 50); C 50 BP 3 (SCZ 50M);
C 60 B 5 (SCZ 60); C 60 B 6 (SCZ 60P); C 60 B 7 {SCZ60 S);
c65B3{scz
c65B5
; c 65 BP 3 (scz 65 RM)

Názevrn_hobku:

ODDÍL 1: ldentifikace látky/směsi a spotečnosti/podniku
1.1 ldentifikátor výrobku
Identifikátor rnýrobku:

(scz 40)
(scz 50)
BP 3 (scz 50M)
B 5 (scz 60)
B 6 (scz 60P)

c
c
c
c
c

40
50
50
60
60

c
c
c

65 B 3 (scz 65R)
65 B 5 (scz 65)
65 BP 3 (scz 65 RM)

B5
B5

c60B7(scz60s)
Dalšínázvy;

Nejsou uvedeny

RegistračníčísloREACH:

Není aplikováno pro směs

1.2 Příslušná určená použitílátky nebo směsi
Určená použití:

a nedoporuěená použití

Asfaltové emulze na lýstavbu a údržbu asfaltor,"ých vozovek, chodníku
atd. Určeno pro odborné/prumyslové použití.
Nesmí se používatpro jiné účely,než je stanoveno příslušnou

Nedoporučená použití:

provomí dokumentací.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeěnostního listu
Jméno nebo obchodní jméno:

Místo podnikání nebo sídlo:

SILNICE.CZ s.r.o.
Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov

Identifikační čís1o:
Telefon:

26,792,711

1istu:

Středisko chemic§ch látek a směsí
Ttirkova 1001, l49 00Praha4,CZ

+420554

6ll 5ll

Fax:
+420554 611 5ll
www:
www.silnice,com
Jméno nebo obchodní jméno odborně způsobilé
osoby odpovědné za vypracování bezpečnostníhoDEKRA CZ a.s.

Místo podnikání nebo sídlo:
Telefon:
E-mail:

í.4 Telefonní ěíslo pro

+420 545 2I8 716,545 218 70,7

ekoline@ekoIine.cz

naIéhavésituace

+420 224 91 92 931 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)
Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informačnísťedisko, Na Bojišti l, l28 08 Praha2, CZ

ODDIL 2: ldentifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace ve smyslu naíízení(ES) č. 12'7212008

Aquatic Chronic 3,H412

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu naíízeni (ES) č. 127212008

NejzávaŽnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinkya účinkyna lidské zdrayí a životníprostředi
Skodliuý pro vodní organismy, s dlouhodobými účink]i.

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnostije uveden v oddíle 16.

2.2 Prvky oznaěení

Označeníve smyslu nařízení (ES č.127212008
Identifikátor q.foobku:
C 40 B 5 (SCZ 40)
C 50 B 5 (SCZ 50)
C 50 BP 3 (SCZ 50M)
C 60 B 5 (SCZ 60)
C 60 B 6 (SCZ 60P
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C 50 B 5 (SCZ 50); C 50 BP 3 (SCZ 50M);
C 60 B 5 (SCZ 60); C 60 B 6 (SCZ 60P); C 60 B 7 {SCZ60 S);
C 65 B 3 (SCZ 65R); C 65 B 5 (SCZ 65); C 65 BP 3 (SCZ 65 RM)
C60B7(SCZ60S)

C 65 B 3 (SCZ 65R)
C 65 B 5 (SCZ 65)
C 65 BP 3 GCZ 65 RM)
Neuvádí se

Nebezoečnélátkv:
VýstražnÝ symbol nebezpečnosti:

žaaný

sisnální slovo:

Zádné

standardní věty o nebezpečnosti:
pokrmv oro bemečnézacházeni,.

H412 Skodliuí oro vodní orsanismv. s dlouhodob.ími účinkv,
P2'73 Zabraňte uvolnění do životního orostředí.
Neuvádí se

Doplňuiící informace na štítku:

2.3 Dalšínebezpeěnost

Směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.
způsobuje znečištěnípovrcholjich i podzemních vod a půdy při náhodném úniku. stykem s kamenivem
po odpaření vody se zemulze oddělí asfalt. Kontakt s horkým produktem můžezpůsobit popáleniny.

a

ODDIL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Produkt je směsí více látek.

3.2 Směsi

llnlčni asíalry ve směsi s vodou a aditi
koncentrace
rozmezí

Identifikátor qihobku

koncentrace

Aminy, N-lojové alkyltripropylentetra

0,25-<lyo

/

Indexové čislo

čislo cAS
čislo ps

689l1-79-5
272-787-0

Kvarterní amonné sloučeniny,
pentamethyllojové al§ltrimethylendidichloridy

0,25-<1Yo

szsol-zs-l
2,7|-,762-1
603-1 l7-00-0

Propan-2-ol

0.25

-

< 1Yo

67-63-0
200-661-7

klasifikace
podle nařízení (ES)
č.12,7212008

Acute Tox. 4;H302
Skin Corr. lB;H314
Eye Dam. l;H318
Aquatic Acute l, H400
Aquatic Chronic 1 l H41 0
Acute Tox. 4;H302
Skin Init, 2;H3l5
Eye Dam, l;H318
Aquatic Acute l; H400
Aquatic Chronic l: H4l0
Flam. Liq. 2;H225
Eye lrrit, 2;H319
STOT SE 3: H336

ODDIL 4: Pokyny pro první pomoc

4.í Popis

prvni pomoci

při zdravotních ootížíchnebo v
ledat lékařskou
V případě vdechování zamezit dalšíexpozici, zalistit čelstvý vzduch. Při nevolnosti
hledat

lékaře.

t

Po kontaktu

s chladným tuhým produktem s pokožkou seťítsuchou utěrkou nebo
hadrem, zbytek odstranit pomocí vazelíny. Zasaženémísto důkladně opláchnout
teplou vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.
Při postříkání horlqim produktem okamžitě chladit zasaženémísto nejlépe studenou
vodou a lyhledat lékaře. Nesnaže se odtrhnout ztuhlý produkt ulpívajicína kuži,
protože by mohlo dojít k odtrženíkuže, Nepropichujte puchýře, zajistěte lékařské

ošeďení.

V případě kontaktu s chladným produktem vyplachovat široce otevřené oči alespoň

Při přetrvávajícím podráždění lyhledat lékaře.
případě kontaktu horkého produktu s očima oči okamžitě ochlazovat větším
množstvímstudené vodv po dobu 10 minut a ookud možno i
10 minut.
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C 60 B 5 (SCZ 60); C 60 B 6 (SCZ6OP); C 60 B 7 (SCZ 60 S);
C 65 B 3 (SCZ 65R); C 65 B 5 (SCZ 65); C 65 BP 3 (SCZ 65 RM)

Požití:

Dopravte postiženého k lékaři. Ověřte, jestli postižený nemá kontaktní čoč§,a
případně ie wiměte. Bez souhlasu lékaře neaolikovat očníkaokv nebo iiné kaoalinv.
Nepředpokládá se nebezpečípožití.V případě požitínevyvolávat zvracení a ihned
whledat lékaře.

4.2 Nejdůležitějšíakutní a opožděnésymptomy

Způsobuje vážnépodrážděníočí.Přímý kontak produktu
Kontakt s horloým produkíem můžezpůsobit popáleniny.

4.3 Pokyn týkajícíse okamžitétékařské pomoci
Pomámky pro lékaře: léčitpodle symptomů.

a úěinky
s

kužímůžezpůsobit mírnépodráždění.

a

zvláštníhoošetření

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

vhodná hasiva:
Nevhodná hasiva:

hasicí prostředlry použítpodle okolí požáru.
proud vody (vhodný pouze k ochlazování).

5.2 Zvláštnínebezpeěnost vyplývajicí zlátky nebo směsi
ČSN 65020l, Nedojde-li kodpaření vody,

Nejedná se o hořlavinu ve smyslu
na otevřené hořící cisterny.

nehoří. Nepoužívat vodu

5.3 Pokyny pro hasiěe
V případě rozsáhlého požáru nebo v uzavřených nebo špatně odvětraných prostorách používatohnivzdorný
ochranný oděv a izolovaný dýchací přistroj (EN 137). Zabránit únik-u použitých hasicích prostředku
do kanalizace a vodních zdrojů.

ODD|L 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky

a nouzové postupy

Zajistit dostatečnévětrání. Zákazkouielí. Zamezit vstupu nepovolaných osob. Zabránit zlečištěníodělrr a obuvi
směsí a kontakťu s lnižía očima. Používatosobní ochranné pomůc§ viz oddíl 8.

6.2 Opatření na ochranu životníhoprostředí

Zabrántt rozšířeníúniku do půdy, kanalizace a vodních zdrojů. V případě úniku informovat příslušnéúřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro ěištění
Rozliý produkt smíchat s kamenivem, štěrkem nebo pískem, nechat

zhrhnou1 případně nechat ztuhnout bez

míchání s inertními materiály a zhlhlý materiál mechanic§ odstranit do nádob pro sběr odpadu. Odstranění
odpadu viz oddíl 13,

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.
ODDIL 7: Zacházení a skladování
7.'| Opatření pro bezpeěné zacházeni

Použití produktu se řídípříslušným technologiclojm postupem, kteý zároveň obqahuje základní bezpečnostrrí
předpisy. Manipulace v rozporu s technologic§mi pravidly jsou zakázány, Pracoviště musí bý lybaveno
hasebními prostředky, Při čerpáníse lyhýbat působení vel§ch ďecích sil na emulzi, čerpání zubouými čerpadly
je možné(velké třecí síly mají negatir,ní vliv na kvalitu emulze), Před použitímje nutno emulzi dokonale
promíchat. V případě nebezpečímrazů nebo deště nelze s emulzí pracovat.
S horh_Fn produkŤem pracujte v dostatečnévzdá|enosti od zdrojů zapáleni (plamen, jiskry). Zamezte vdechování
výparu, zabraňte styku s kuží,oděvem a očima. Při práci používejteurčenéosobní ochranné prostředky. Teplota
pro bezpečnou manipulaci je od + 5 do + 30 'C.
Pracoviště musí blt lybavena základními havarijními prosřed§, zejména dostatečnýryn množstvímsypkého

materiálu k ohrazení místa uniklého asfaltu
do kanalizace.

a krycími plachtami k

zabránění vniknutí horkého produktu
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Názevv_frobku: C 40 B 5 (SCZ a0); C 50 B 5 (SCZ 50); C 50 BP 3 (SCZ 50M);
C 60 B 5 (SCZ 60); C 60 B 6 (SCZ6OP); C 60 B 7 (SCZ 60 S);
C 65 B 3 (SCZ 65R); C 65 B 5 (SCZ 65); C 65 BP 3 (SCZ 65
7.2 Podmínky pro bezpeěné skladování látek a směsí věetně nesluěitelných látek a směsí

Skladuje se v izolovaných nádržích opatřených nepřímým ohřevem s možlostí míchání nebo cirkulace. Zabránit
vniknutí vody a mechanic§ch nečistot. Doporučená sk|adovací teplota + 5 až + 30 "C, Chránit před mrazem.

7.3 Specifické koneěné / specifická koneěná použití

Uživatel se řídí technologiclc_i.rni postupy (technich_fmi listy) pro použití jednotlivých

l"_foobku.

ODDÍL 8: Omezování expozice losobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní

parametry

Kontrolní parametry látek nejsou stanoveny v nařízení vlády č. 36112007 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů
Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000l39lES, ve znění pozdějších předpisů -

nejsou uvedeny

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů nejsou

stanoveny ve vyhlášce č. 43212003 Sb.,

ve znění pozdějšíchpředpisů

Hodnoty DNEL a PNEC: zatím nejsou k dispozici pro směs.
Asfalty - hodnoty DNEL
pracolmíci: 2,9 mglm318 hod. - expozice člověk, inhalačníexpozice (aerosol)
spořebitelé: 0,6 mglm3 l24 hod. - expozice člověk, inhalačníexpozice (aerosol)

8.2 Omezování expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajístit dostatečné větrání. Zajístit, aby s produktem pracovaly osoby používajícíosobní ochranné pomůc§.
po skončenípráce si důkladně umlit ruce a obličej vodou a mýdlem. při práci nejíst, nepit, nekouřit.
V ČR: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanovi
pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníku. Právnické a fyzické osoby podnikající
mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzdušípracovišť a zařazoval
pracoviště dle kategorizace praci.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Nařízení vlády č, 49512001 Sb. zavádi směrnici ES č. 89/656/EHS, nařízení vlády č,2ll2003 Sb. zavádí směrnici
ES č. 89/68ó/EHS. proto Vea ,kere používaneosobní ochranné pomůckv musí bwv souladu s těmlto nařízeními
Ochrana očía ob|ičeie: Ochranné búle (EN 166),
ochrana kůže:
ochrana rukou:
Doporučeny ochranné rukavice (EN 374-1).

Jiná ochrana:
ochrana dÝchacích cest:
Teoe|né nebezoečí:

Pracovní oděv ze silněiších materiálů, pracovní obuv.
Neni oožadováno oři dostatečnémvětrání.
Není.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí
Yiz zákon č.20112012 Sb. o ochraně ovzduší;viz zákon č.25412001 Sb.

o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

ODDIL 9: FyzikáIní a chemické vlastnosti

9.1 lnformac e o zakIadnich
Váled:

Zápach:

nich a chemiclďch vlastnostech

prahová hodnota zápachu:
oH:
Bod tání / bod tuhnutí:
počátečníbod varu arozmezibodu varu:
Bod vzplanutí
Rychlost odpařování:
Hořlavost (pevné látkv. olvnv):
Horní/dolní mem í hodnoty hořlavosti

Tmavě hnědá až černá kaoalina
Typicky asfaltový, zelména p o zahí áti
Není stanoveno
Není stanoveno
Není stanoveno
Nen stanoveno
Nen aplikován, směs není hořlavá
Nen stanoveno
Nelze stanovit. směs ie kapalina
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C 40 B 5 (SCZ a0); C 50 B 5 (SCZ 50}; C 50 BP 3 (SCZ 50M);
C 60 B 5 (SCZ 60}; C 60 B 6 (SCZ 60P); C 60 B 7 (SCZ 60 S);
C 65 B 3 (SCZ 65R); C 65 B 5 (SCZ 65); C 65 BP 3 (SCZ 65 RM)

Názevqfoobku:

nebo vribušnosti:
Tlak oárv:
Hustota oárv:

Nen stanoveno
Nen stanoveno
Nen stanoveno
ve vodě misitelný

Relativní hustota:
Rozpustnost:

Rozdělovací koefi cient: n-okŤanol/voda:
Teplota samovzrícení:
Teplota rozkladu:

Viskozita:
VÝbušnévlastnosti:

Neni stanoveno
Nelze stanovit
Nen stanoveno
Nen stanoveno
Neobsahuie wbušnélátkv

oxidačnívlastnosti:

Neobsahuie oxiduiícílátky

9.2 Dalšíinformace
Data neisou k

ODDíL 10: Stálost a reaktivita

í0.'| Reaktivita

Zaběžných podmínek nejsou známažádná zvláštní rizika reakce s jinými látkami.

10.2 Ghemická stabilita

Emulze se štěpína asfalt a vodu po odpaření vody

a

při styku s povrchem kameniva,

10.3 Možnost nebezpeěných reakcí

K nebezpečným reakcím nedochází.

10.4 Podmínky, kteným je třeba zabránit

Chránit před mrazem.

10.5 Nesluěitelné materiály
Nejsou známy.

í0.6 Nebezpečnéprodukty

rozkladu

Zaběžných podmínek zacházeni a skladování nebezpečnéproduk§ rozkladu nevznikají.

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 lnformace

o toxikologických úěincích

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.
Udaje o možném účinkusměsi vycházejí ze znalosti účint<ujednotlivých složek.

Akutní toxicita

Na základě dosťupných údajůnejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
AlE,
orálni :25 000
- LDsn orální. potkan (ms.ks-'
Data neisou k disoozici
LDso dermální. potkan nebo králík (mg.kg-')
Data neisou k disoozici
- LC56 inhalačni, potkan (me,l-')
Data neisou k disoozici

Zírav ostl dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajůnejsou kritéria pro klasifikaci
Yážné poškození očí/ podráždění očí
Na základě dostupných údajůnejsou klitéria pro klasilrkaci
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajůnejsou kritéria pro klasifikaci
Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajůnejsou kritéria pro klasifikaci

Karcinogenita

splněna.
splněna.
splněna.
splněna.

Na základě dostupných údajůnejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajůnejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
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C 40 B 5 (SCZ a0); C 50 B 5 (SCZ 50); C 50 BP 3 (SCZ 50M);
C 60 B 5 (SCZ 60); C 60 B 6 (SCZ 60P); C 60 B 7 l§CZ60 S);
C 65 B 3 (SCZ 65R); C 65 B 5 (SCZ65); C 65 BP 3 (SCZ 65 RM

Názevvýrobku:

Toxicita pro specifické cílovéorgány - jednorázová expozice
Na základě dostupných údajůnejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílovéorgány * opakovaná expozice
Na základě dostupných údajůnejsou kritéria pro klasiirkaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajůnejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDIL 12: Ekologické informace
Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny,
Udaje o možrémúčinkusměsi vycházeji ze malosti účinlcůjednotlivých složek.

12.1 Toxicita
štoa lvÝ pro vodni organlsmy.

s dlouhodobÝmi

- LC.n 96 hod.. rvbv íms.l-''):
- EC50 48 hod,, koúši(mg.l-'):

Data neisou k dispozic
Data neisou k disoozic
Data neisou k disoozici

- lC5o.72 hod., řasy (mg,l-'):

12.2 Perzistence a rozložitelnost
Emulze se štěpína asfalt a vodu po odpaření vody nebo kontaknr s povrchem kameniva nebo zeminy. Asfalry

jsou nerozpustné ve vodě a biologic§ nerozložitelné.

12.3 Bioakumulaění potenciál
Data nejsou k dispozici,

12.4 Mobilita v půdě
Data nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Směs neobsahuje látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepříznivé úěinky
Zabrinitúniku do kanalizace

a

vodních zdrojů.

ODDIL í3: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Katalogová čisla druhů odpadů zařanlje uživatel na zák]adě použitéaplikace v,_foobk-u a dalšíchskutečností,
Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nelylévat do kanalizace.
Doporučený kód odpadu: l7 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem17 03 0l
Doporučený způsob odstanění pro prúvnickéosoby afuzické osoby oprdvněné k podnikúní:
Nepoužit} r}robek a znečištěnýobal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a omačelý odpad předat
k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované ťrrmě), která má oprávněni k této činnosti.
Doporučený způsob odstranění: řízené sklád§ nebo spalování ve speciálně vybavených a povolených
spalovnách. Spalování v běžnékotelně je zakázáno, Odpad je možnévyržítv dalšístavební činnosti.

Právní předpisy o odpadech
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Jestliže se tento vlrobek a jeho obal stanou
odpadem, musí konečnÝ uživatel přidělit odpovídaiícíkód odpadu podle lyhlášlry č. 381/2001 Šb.,ve znění
pozdějších předpisů. Zákonč.47712001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

ODDIL 14: lnformace pro přepravu
14.1 UN Císlo

Nepodléhá předpisům pro přeprar,u

l4.2 Oťtciální(OSN) pojmenování pro přepravu

Nepodléhá předpisům pro přepralu

l4.3 Třídaltřídy nebezpečnosti pro přepravu

Nepodléhá předpisům pro přepralu

14.4 Obalová skupina

Nepodléhá předpisům pro

přepraw

*p13,g-q
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C 40 B 5 (SCZ 40); C 50 B 5 (SCZ 50); C 50 BP 3 (SCZ 50M);
C 60 B 5 (SCZ 60); C 60 B 6 (SCZ 60P); C 60 B 7 (SCZ60 S);
C 65 B 3 (SCZ 65R); C 65 B 5 (SCZ 65); C 65 BP 3 (SCZ 65 RM)

Názevuýrobku.

14.5 Nebezpečnost pro životníprostředi

Ne

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Není mámo

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II
úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Není známo

ODDIL í5: lnformace o předpisech

í5.1 Předpisy týkajícíse bezpečnosti, zdraví a životníhoprostředí/specifické právní předpisy
týkajícíse látky nebo směsi
Omezení ýkajícíse směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízeni REACH: bod 3.
Kandidátská listina (seznam SVHC látek) - článek 59 naíízeníREACH: žádné.
Látky podléhajícípovolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 190112006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

chemic§ch látek (REACH), v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 127212008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
(CLP), v platném mění

č.350l20l l Sb.,

o chemic§ch látkách a chemiclqich směsích vč. prováděcích předpisů
č.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve mění pozdějších předpisů
č,26212006 Sb,, zákoník práce, ve znění pozdějšíchpředpisů
č.20112012 Sb., o ochraně ovzduší
č.2541200l Sb., o vodách, ve zrění pozdějších předpisů
Nařizení vlády ČRč,36112007 Sb., kter,_frn se stanoví podmín§ ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Zákon
Zákon
Zákon
Zákon
Zákon

15.2 Posouzení chemické bezpeěnosti

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDIL 16: Dalšíinformace
Změny bezpečnostního listu
Historie revizí:
Yerze
Dafum
1.0

22, 4,2016

Zmény

Prvni r,ydání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 190712006
podle nařízení Komise (EU) 20l5l830

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

CAS
ES
PBT
vPvB
NPK-P
PEL
LDso
LCso
ECso
ICso
SVHC
DNEL
PNEC

Chemical Abstract Service (číselnýidentifikátor chemic§ch látek - více na www.cas.org)
číselnýidentifikátor chemic§ch látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP
látky perzistentní, bioakumulativní a toxické
látky lysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
nejvyšši přípustná koncentrace chemické lát§ v pracolrrím prostředí, dlouhodobý (8 hod)
přípustný expozičnílimit chemické látky v pracovním prostředí
hodnota označuje dávku, která způsobísmrt 50 oÁ zvířat pojejím podání
hodnota označuje koncentraci, klerá způsobísmrt 50 oÁ zvííatpo jejím po§ání
koncentrace lát§, při které dochází u 50 oÁ zvííatkúčinnémupůsobeni na organismus '
polovina maximální inhibičníkoncentrace, při které docházi k působení na organismus
Substances of Very High Concern - lát§ vzbuzujícímimořádné obavy
Derived No Effect Level (odvozená koncentrace lát§, při které nedochází k nepřízrir^ým účinkum)
Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedocházíknepíízniým
účinkum)
Flam. Liq. 2
Hořlavá kapalina, kategorie 2
Acute Tox. 4
Akutní toxicita, kategorie 4, orálri
Eye Dam. 1
Yážnépoškození očí,kategorie l
Eye Init,2
Podráždění očí,kategorie 2
Skin Con. lB
Žlravostpro kuži, kategorie lB
Skin Init. 2
Dráždivost pro kuži, kategorie 2
ffiffi
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C 40 B 5 (SCZ a0); C 50 B 5 (SCZ 50); C 50 BP 3 (SCZ 50M);
C 60 B 5 (SCZ 60); C 60 B 6 (SCZ 60P); C 60 B 7 (SCZ 50 S);
C 65 B 3 (SCZ 65R); C 65 B 5 (SCZ 65); C 65 BP 3 (SCZ 65 RM)

Názevvýrobku:

STOT SE 3
Aquatic Acute

Toxicita pro specifické cílovéorgány -jednorázová expozice, kategorie
Nebezpečný pro vodní prostředí, akutně, kategorie 1
Aquatic Chronic l, 3
Nebezpečný pro vodni prostředi, chronicky, kategorie 1, 3

1

3

Důležitéodkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále
zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu pos§tnutého l"ýrobcem.

Metody použitépři klasifikaci směsi

Směs byla hodnocená a klasifikovaná podle nařízeni (ES) č. 127212008 pomocí aditivní nebo neaditivní metody
(nebezpečnost pro zdraví), sumační metody (nebezpečnost pro životníprostředí) a na základě údajůze zkoušek
(v případě fy zikální nebezpe čnosti).

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečnézacházení použitých

v bezpeěnostním listu

H225 Vysoce hořlavá kapalina apáry.
H302 Zdraví škodlil"ý při poŽitÍ.
H3 14 Způsobuje těžképoleptání kuže a poškození očí.
H315 Dráždí kuži.
H318 Způsobllje vážnépoškození očí.
H3 l9 Způsobuje vážré podráždění očí.
H336 Můžezpůsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxic§ pro vodní organismy.
H4l0 Vysoce toxic§ pro vodní organismy, s dlouhodobými účinkf/.
H412 Škodlivýpro vodní organismy, s dlouhodobj.rni účinky.
P273 Zabrařtte uvo|nění do životního prostředí.

Pokyny pro školení
Yiz zákonk práce zákon č,26212006 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů.

Dalšíinformace

Dalšíinformace poskyne: viz oddíl 1.3.
Tento bezpečnostní list zpracovaný firmou DEKRA CZ a,s. je odborným kvalifikovaným materiálem podle
platných právních předpisů, Jakékoliv úpraly bez souhlasu odborně způsobiléosobyjsou zakázány.
Produk by neměl bý použit pro žádný jiný účel,než pro kter,ý je určen (oddíl 1.2).Protože specifické podmín§
použitíse nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná

upozornění místním zákonům a naíízením.Bezpečnostní informace popisují vlrrobek z hlediska bezpečnostního
a nemohou bý považovány za technické informace o rnýrobku.
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