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ODDÍL 1: Identifikace lätky/směsi a spoleenosti/podniku
1.1 Identifikätor výrobku:

Beckensteine-Toilet Pellets Ocean
Reakeni produkt benzonsulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek. Alkyl deriväty a
4-methylbenzosulfonové kyseliny a hydroxidu sodného
Identifikaeni eislo výrobce:
09253
1.2 Přtslušnä ureenä použitt lätky nebo směsi a nedoporueenä použitt
Ureenä použitt:
Üistici a dezodoraeni připravek pro sanitärni zařizeni, ureený ke vklädäni do pisoärü.
Slouži k dezodoraci prostor WC, zabraüuje tvorbě usazenin.
Nedoporueenä použitt:
Nepouživat jiným zpüsobem a pro jiné aplikace, než je stanoveno v nävodu. Připravek
je hygroskopický, před použitim nesmi přijit do styku s vlhkosti a s kapalinami. 1.3 Podrobné üdaje o
dodavateli bezpeenostntho listu
Jméno nebo obchodní jméno:
Otto Oehme GmbH
Sídlo:
Industriestraße 20, D-90584 Allersberg
Telefonní číslo, e-mail:
Tel.: +49 (0) 9176 98050, info@oehme-lorito.de
Odborně zpüsobilä osoba odpovědnä za bezpečnostní list:
Otto Oehme GmbH
E-Mail: info@oehme-lorito.de, Tel.: +49 (0) 9176 98050
1.4 Telef. etslo pro naléhavé situace: Toxikologické informaeni středisko (TIS)
Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen Tel. +49 (0) 551 19240

ODDÍL 2: Identifikace nebezpeenosti
2.1 Klasifikace lätky nebo směsi
Směs je klasifikoväna jako nebezpeenä
Klasifikace směsi dle nařtzent e. 1272/2008/ES (CLP):.
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
Nejzävažnějšt nepřtznivé üeinky na lidské zdravt: Zpüsobuje väžné poškozeni oei. Dräždi küži.
Nejzävažnějšt nepřtznivé üeinky na životnt prostředt: Směs je klasifikoväna jako nebezpeenä pro životni prostředi.
Nejzävažnějšt nepřtznivé fyzikälně-chemické üeinky: Směs nemä klasifikovänu žädnou fyzikälně-chemickou
nebezpeenost.
Plný text všech klasifikaci, H-vět je uveden v oddile 16.
2.2 Prvky oznaeent dle nařtzent e. 1272/2008/ES (CLP):
Beckensteine-Toilet Pellets Ocean
Reakeni produkt benzonsulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek. Alkyl deriväty a 4-methylbenzosulfonové kyseliny a hydroxidu
sodného
Výstražný symbol nebezpeenosti: GHS05

Signälnt slovo: Nebezpeei
Standardnt věty o nebezpeenosti
H315
Dräždi küži
H318
Zpüsobuje väžné poškozeni oei.
H412
Škodlivý pro vodni organismy, s dlouhodobými úeinky.
Pokyny pro bezpeené zachäzent
P102
Uchovävejte mimo dosah děti.
P264
Po manipulaci dükladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P273
Zabraüte uvolněni do životniho prostředi.
P280
Použivejte ochranné rukavice/ochranné brýle
P301+P330+P331
PŘI POŽITÍ: Vyplächněte ústa. NEVYVOLÄVEJTE zvraceni.
P313
Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OÜÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktni eoeky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraeujte ve vyplachoväni.
P310
Okamžitě volejte lékaře.
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P501
Odstraňte obsah/obal v mistě sběru nebezpeeného odpadu.
Doplňujici informace
EUH 208
Obsahuje Benzyl Salicylate. Müže vyvolat alergickou reakci.
Doplňujici informace dle nařizeni ES 648/2004
Datový list složek:
www.oehme-lorito.de
Složeni: 15% - 30% aniontové povrchově aktivni lätky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivni lätky, < 5 % parfum, Benzyl
Salicylate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Coumarin, Eugenol.
.
2.3 Dalši nebezpečnost
Směs neni klasifikoväna jako PBT nebo vPvB.

ODD1L 3: Složeni/informace o složkäch
3.2 Směsi:
Chemickä charakteristika
Výrobek obsahuje tyto nebezivečné lätky:
Identifikační čísla

ES: 932-051-8
Registraeni eislo:
01-2119565112-48-0000
CAS:90622-77-8 ES:
931-338-5
Registraeni eislo: 012119489413-33-0000

CAS:97489-15-1
ES:307-055-2
Registraeni eislo 012119489924-20-0000
CAS: 118-58-1
ES: 204-262-9

Näzev lätky

Obsah v %
hmotnosti
směsi

Reakeni produkt benzonsulfonové
kyseliny, 4-C10-13-sek. Alkyl
deriväty a 4-methylbenzosulfonové
kyseliny a hydroxidu sodného
Amidy, C12-18 (sudé) a C18
(nenasycené.),
N-hydroxyethyl

<30

<5

Sulfonové kyseliny,
C14-17-sek-alkan, sodné soli

<5

Benzyl Salicylate

<1

Klasifikace dle ES 1272/2008

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam 1, H318

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

Acute Tox. 4, H 302
Skin Irrit. 2, H315Eye
Dam 1, H318 Aquatic
Chronic 3, H412
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3,H412

Üplné zněni použitých H-vět je uvedeno v oddilu 16 bezpeenostniho listu.

ODD1L 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Okamžitä lékafskä pomoc neni nutnä. Projevi-li se zdravotni potiže nebo v pfipadě pochybnosti, uvědomte lékafe a
poskytněte mu údaje z tohoto bezpeenostniho listu.
Při vdechnutí. Zdravotni obtiže velmi nepravděpodobné. V pfipadě nevolnosti vyvést postiženého na eerstvý vzduch.
Pfetrvävaji-li potiže, vyhledat lékafskou pomoc.
Při styku s küží. Odložit veškeré kontaminované obleeeni. Zasažené eästi pokožky umýt velkým množstvim vody. Obsahuje
Benzyl Salicylate. Müže vyvolat alergickou reakci.
Při zasažení očí. Pfi näsilně otevfených viekäch ihned vyplachovat nejméně 15 minut eistou tekouci (nejlépe vlažnou)
vodou. Mä-li postižený kontaktni eoeky, je tfeba je nejprve odstranit. Ihned vyhledat lékafskou pomoc.
Při požití. Nevyvolävat zvraceni. Postiženého umistit v klidu, ihned vyplächnout ústa velkým množstvim vody. Nevyvolävat
zvraceni. Vyhledat lékafskou pomoc
4.2 Nejdůležitějši akutni a opožděné symptomy a üčinky: Zpüsobuje väžné poškozeni oei. Dräždi küži.
4.3 Pokyn týkajici se okamžité lékařské pomoci a zvläštniho ošetřeni: Lékafskou pomoc zajistěte vždy pfi pfetrvävajicich
potižich.

ODD1L 5: Opatřeni pro hašeni požäru
5.1 Hasiva
- Vhodnä hasiva: voda, prostfedky pfizpüsobené životnimu prostfedi.
- Nevhodnä hasiva: pfizpüsobit lätkäm hoficim v okoli.
5.2 Zvläštni nebezpečnost vyplývajici z lätky nebo směsi: Pfi požäru vznikä hustý, eerný kouf, müže dochäzet ke vzniku
oxidu uhelnatého a uhlieitého a dalšich toxických plynü. Vdechoväni nebezpeených rozkladných (pyrolyznich) produktü
müže zpüsobit väžné poškozeni zdravi.
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5.3 Pokyny pro hasiee: Použit izolaeni dýchaci pfistroj nezävislý na okolnim vzduchu.

ODD1L 6: Opatřeni v připadě nähodného üniku
6.1 Opatřeni na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Vyloueit pfimý kontakt s oeima a küži, nevdechovat päry a zplodiny uvolňované z pfehfätého produktu. Použit ochranné
pomücky dle oddilu B. Osobäm bez ochranných prostfedkü zamezte pfistup.
6.2 Opatřeni na ochranu životniho prostředi
Zabraňte kontaminaci püdy a úniku do povrchových nebo spodnich vod. Nepfipusťte vniknuti do kanalizace. Pfi úniku
velkých množstvi informujte a zajistěte spolupräci s pfislušnými úfady.
6.3 Metody a materiäl pro omezeni üniku a pro eištěni
Tuhou hmotu mechanicky shromäždit v uzavfených, oznaeených nädobäch. Pokud došlo k rozpuštěni, roztok pfipravku
bezpeeně odeerpat, zbytky jimat adsorpenim materiälem (pisek, dfevěné piliny, zemina) a v uzavfených, oznaeených
nädobäch pfedat k likvidaci firmě oprävněné ve smyslu pfislušného zäkona. Malä množstvi lze odstranit nasäkavým
materiälem (setfit hadrem) a ten pak odpovidajicim zpüsobem zlikvidovat ei vyprat.
6.4 Odkaz na jiné oddüy: Däle viz údaje v odd. 8. a 13.

ODD1L 7: Zachäzeni a skladoväni
7.1 Opatřeni pro bezpeené zachäzeni
Pfi manipulaci s originälně zabaleným výrobkem nejsou potfebnä žädnä zvläštni ochrannä opatfeni. Nejezte, nepijte a nekufte
pfi použiväni. Zachovävejte pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikäliemi a dodržujte běžnä hygienickä opatfeni. Nemisit
s jinými chemikäliemi. Zamezte styku s küži a s oeima. Pfi präci použivejte osobni ochranné pracovni pomücky uvedené v
oddilu 8.
7.2 Podminky pro bezpeené skladoväni lätek a směsi veetně neslueitelných lätek a směsi
Skladujte v originälnich obalech, v suchých a dobfe větraných prostoräch k tomu ureených, chräněných pfed mrazem,
povětrnostnimi vlivy, sluneenim zäfenim, pfi běžných teplotäch. Uchovävejte mimo dosahu děti a odděleně od
potravin, näpojü a krmiv. Pfipravek je hygroskopický, pfed použitim nesmi pfijit do styku s vlhkosti a s kapalinami.
7.3 Specifické koneené / specifickä koneenä použiti: Neni uvedeno.

ODD1L 8: Omezoväni expozice/osobni ochranné prostředky
8.1 Kontrolni parametry
Nejsou stanoveny
8.2 Omezoväni expozice
Dbejte obvyklých opatfeni na ochranu zdravi pfi präci s chemickými lätkami a dobré věträni. Zabraňte styku s oeima,
sliznicemi a küži. Uchovävejte mimo dosah děti. Uchovävat odděleně od potravin, näpojü a krmiv. Nejezte, nepijte a nekufte
pfi použiväni pfipravku. Po präci si dükladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Ochrana oei:
Ochranné brýle nebo oblieejový štit pfi manipulaci s nezabalenou hmotou.
Ochrana kiiže:
Vhodný pracovni oděv, obuv. Pfi zneeištěni pokožky ji dükladně omýt.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice pfi pfimém kontaktu s pfipravkem
Ochrana dýchacich cest:
Pfi stanoveném zpüsobu použiti neni potfebnä
Tepelné nebezpeei:
Neni znämo.
8.2.3 Omezoväni expozice životniho prostředi: Zabränit prüniku do kanalizace, püdy, povrchových a podzemnich vod.
Viz oddil 6.2

ODD1L 9: Fyzikälni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zäkladnich fyzikälnich a chemických vlastnostech
vzhled - skupenstvi (pfi 20°C):
pevné, hmota voskovitého charakteru
vzhled - barva:
modrä
zäpach (vüně):
po použitém parfému - oceän
prahovä hodnota zäpachu
nestanoveno
pH 1% vodni roztok (pfi 20°C):
5,0-8,0
bod täni/tuhnuti (°C):
nestanoveno
poeäteeni bod varu a rozmezi bodu varu (°C):
nestanoveno
bod vzplanuti (°C):
neni hoflavý
rychlost odpafoväni:
nestanoveno
hoflavost (pevné lätky, plyny):
neni hoflavý
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo výbušnosti: neni výbušný
hustota päry:
nestanoveno
tlak päry (pfi 20°C):
nestanoveno
hustota (pfi 20°C) (g.cm-3):
nestanoveno
rozpustnost ve vodě (pfi 20°C):
rozpustný
rozdělovaci koeficient n-oktanol/voda:
nestanoveno
teplota samovzniceni
nestanoveno – neni hoflavý
teplota rozkladu
nestanoveno
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nestanoveno
nevýbušný
neni oxidujici
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
neni plyn

ODDÍL 10: Stälost a reaktivita
10.1 Reaktivita: Za běžných podminek se nepředpoklädä reaktivita.
10.2 Chemickä stabilita: Směs je stabilni po dobu 36 měsicü za běžných podminek okolniho prostředi, předpoklädaných
teplotnich a tlakových podminek při skladoväni a manipulaci. Uchovävat při teplotě nižši než 50°C. Připravek je
hygroskopický, před použitim nesmi přijit do styku s vlhkosti a s kapalinami.
10.3 Možnost nebezpečných reakci: Nejsou znämy za doporueených podminek použiti.
10.4 Podminky, kterým je třeba zabränit: Nesměšovat s jinými směsmi. Připravek je hygroskopický, před použitim nesmi
přijit do styku s vlhkosti a s kapalinami. Uchovävat při teplotě nižši než 50°C.
10.5 Neslučitelné materiäly: Nejsou znämy za doporueených podminek použiti
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Za normälniho zpüsobu použiti nevznikaji. Při vysokých teplotäch vznikaji
nebezpeené produkty oxidy uhliku a oxidy siry

ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincich
Pro směs nebyly toxikologické üdaje experimentälně stanoveny, klasifikace byla provedena na zäkladě konveneni výpoeetni
metody. Üdaje o možném üeinku směsi vychäzeji ze znalosti üeinkü jednotlivých složek.
Akutní toxicita složek:
Reakeni produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkylderiväty. a benzensulfonovä kyselina, 4-methyl-a hydroxid
sodný:
- LD50, orälně, potkan (mg.kg-1)
> 2000
Amidy C12-18 a C18-nenasycené., N-(hydroxyethyl):
- LD 50 orälně, potkan (mg/kg):
> 5000
- LD 50 dermälně, krälik (mg/kg):
> 2000
Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli
- LD50, orälně, potkan (mg.kg-1):
> 2000
Žiravost/Dräždivost pro kiži: Dräždi küži.
Väžné poškozeni oči/podräžděni oči: Zpüsobuje väžné poškozeni oei.
Senzibilizace dýchacich cest/senzibilizace kiže: na zäkladě dostupných üdajü nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Obsahuje Benzyl Salicylate. Müže vyvolat alergickou reakci.
Mutagenita v zärodečných buňkäch: na zäkladě dostupných üdajü nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita: na zäkladě dostupných üdajü nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci: na zäkladě dostupných üdajü nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
Toxicita pro specifické cilové orgäny – jednoräzovä expozice: na zäkladě dostupných üdajü nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.
Toxicita pro specifické cilové orgäny – opakovanä expozice: na zäkladě dostupných üdajü nejsou kritéria pro klasifikaci
splněna.
Nebezpečnost při vdechnuti: Na zäkladě dostupných üdajü nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Pro směs nebyly ekotoxikologické üdaje experimentälně stanoveny, klasifikace byla provedena na zäkladě konveneni
výpoeetni metody. Üdaje o možném üeinku připravku vychäzeji ze znalosti üeinkü jednotlivých složek.
Směs je klasifikoväna jako škodlivä pro vodni organismy, s dlouhodobými üeinky.
Üdaje pro složky:
Reakeni produk benzosulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek.alkyl deriväty a 4-methylbenzosulfonové kyseliny a hydroxidu
sodného:
- LC50, ryby (mg.kg-1):
1-10
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):
1-10
- EC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):
10-100
Amidy C12-18 a C18-nenasycené., N-(hydroxyethyl):
- LD50Ryby (mg/l)
> 10-100
- EC50,Dafnie (mg/l)
> 10-100
- EC50 Vodní rostliny (mg/kg)
> 1-10
Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli
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- LD50 96 hod., ryby (mg.l-'):
1-10
- LD50 48 hod., bezobratlé (mg.l-'):
9,8
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Pro směs nebyla rozložitelnost stanovena, rozložitelnost povrchově aktivnich složek. Povrchově aktivni složky obsaženy
v tomto výrobku splňuji kritéria biologické rozložitelnosti podle nafizeni e. 648/2004/ES o detergentech, v platném zněni.
12.3 Bioakumulačni potenciäl: Údaje nejsou pro směs k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě: Údaje nejsou pro směs k dispozici.
12.5 Výsledky posouzeni PBT a vPvB: Směs neni hodnocena jako PBT neb jako PvB.
12.6 Jiné nepřünivé üčinky: Nejsou znämy

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňoväni
13.1 Metody naklädäni s odpady:
Postupujte podle platných pfedpisü o zneškodňoväni odpadü. Nepoužitý výrobek a zneeištěný obal uložte do oznaeených
nädob pro sběr odpadu a pfedejte k odstraněni oprävněné osobě k odstraněni odpadu (specializované firmě), kterä mä
oprävněni k této einnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstraňovat spoleeně s komunälnimi odpady.
Präzdný, eistý obal pfedejte k recyklaci. Zatfiděni podle Katalogu odpadü je možno provädět na zäkladě vlastnosti odpadu v
době jeho vzniku.
Pfedpoklädaný odpad:
Köd druhu odpadu:
Nepoužitý výrobek
160305 Organický odpad obsahujici nebezpeené lätky
Zbytky produktu a zneeištěný obal
10 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeených lätek nebo obaly těmito lätkami zneeištěné
Čistý präzdný obal
15 01 02 Plastové obaly
Znegkodňoväní odpadu při rozlití nebo jiném úniku:
Pokud je pfi rozpuštěni, rozliti nebo jiném úniku výrobku použit sorpeni materiäl (piliny, vapex, netkané textilie, apod.) je
tfeba s timto materiälem zachäzet jako s nebezpeeným odpadem:
Köd odpadu: 15 02 02 Absorpeni einidla, filtraeni materiäly, eistici tkaniny a ochranné oděvy zneeištěné
nebezpeenými
lätkami

Prävní předpisy o odpadech:
Zäkon e. 185/2001 Sb. o odpadech v platném zněni a ve zněni souvisejicich pfedpisü.
- Vyhläška MŽP e. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadü v platném zněni

ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 UN čislo: nepfifazeno.
14.2 Oficiälni (OSN) pojmenoväni pro přepravu: nepfifazeno.
14.3 Třida/třidy nebezpečnosti pro přepravu: nepfifazeno.
14.4 Obalovä skupina: nepfifazeno.
14.5 Nebezpečnost pro životni prostředi: neni.
14.6 Zvläštni bezpečnostni opatřeni pro uživatele: nejsou.
14.7 Hromadnä přeprava podle přilohy II ümluvy MARPOL a předpisu IBC: nepfepravuje se.
Dalgí údaje:
Neni nebezpeeným zbožim ve smyslu pfepravnich pfedpisü
Pfepravovat v originälnich obalech, pfi teplotäch +5° až +30°C, v běžných krytých a eistých dopravnich prostfedcich,
chräněných pfed vlivy poeasi, vlhkosti, närazy a pädy. Pfipravek je hygroskopický, pfed použitim nesmi pfijit do styku s
vlhkosti a s kapalinami.

ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkajici se bezpečnosti, zdravi a životniho prostředi/specifické prävni předpisy týkajici se lätky nebo
směsi:
Nafizeni REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) e.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povoloväni a
omezoväni chemických lätek; v platném zněni
Nafizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) e. 1272/2008 o klasifikaci, oznaeoväni a baleni lätek a směsi;
v platném zněni.
Nafizeni ES 2015/830 v platném zněni
Zäkon o odpadech v platném zněni
Nafizeni vlädy e. 361/2007 Sb., kterým se stanovi podminky ochrany zdravi zaměstnancü pfi präci v platném zněni
Zäkon e. 89/2012 Sb., zäkonik präce, v platném zněni
Zäkon e. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduši, v platném zněni
Zäkon e. 254/2001 Sb., vodni zäkon
Nafizeni e. 648/2004/ES o detergentech v platném zněni
15.2 Posouzeni chemické bezpečnosti: neprovädi se
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ODDÍL 16: Dalši informace
Změny revidované verze bezpečnostniho listu:
Revize obsahuje změny ve všech oddilech.
Legenda ke zkratkäm a zkratkovým sloviim:
ADR
Evropskä dohoda o mezinärodni silnieni pfepravě nebezpeených věci
CAS
Jednoznaený numerický identifikätor, použivaný v chemii pro chemické lätky
CLP
Nafizeni ES 1272/2008 o klasifikace, oznaeoväni a baleni chemických lätek a směsi
REACH
Nafizeni e 1907/2006/EC
ČSN
Českä technickä norma
EC50
Koncentrace lätky pfi které je zasaženo 50 % populace
EINECS
Evropský seznam existujicich obchodovaných chemických lätek
IC50
Koncentrace püsobici 50% blokädu
LC50
Smrtelnä koncentrace lätky, pfi které lze oeekävat, že zpüsobi smrt 50 % populace
LD50
Smrtelnä dävka lätky, pfi které lze oeekävat, že zpüsobi smrt 50 % populace
MARPOL
Mezinärodni úmluva o zabräněni zneeišťoväni z lodi
NOEL
Hodnota dävky bez pozorovaného úeinku
NPK
Nejvyšši pfipustnä koncentrace
PEL
Pfipustný expozieni limit
PBT
Lätka perzistentni, bioakumulujici se a toxickä
vPvB
Lätka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici
Eye Dam. 1
Zpüsobuje väžné poškozeni oei.
Eye Irrit. 2
Zpüsobuje väžné podräžděni oei.
Skin Irrit. 2
Dräždi küži.
Skin Sens.
Müže vyvolat alergickou reakci.
Acute Tox.
Akutni toxicita
Aquatic Chronic 2
Nebezpeený pro vodni prostfedi
Aquatic Chronic 3
Škodlivý pro vodni organismy, s dlouhodobými úeinky
Informace o zdrojich üdajii použitých při sestavoväni bezpečnostniho listu
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) e.1907/2006 (REACH) v platném zněni, Nafizeni Evropské komise a Rady
(ES) e.1272/2008, Evropskä agentura pro chemické lätky ECHA, Bezpeenostni listy surovin, dokumentace a informace od
dodavatelü surovin.
Metoda hodnoceni informaci podle člänku 9 nařizeni (ES) č. 1272/2008 použitä pro üčely
klasifikace: Klasifikace byla provedena metodou výpoetu.
Standardni věty o nebezpečnosti
H302
Zdravi škodlivý pfi požiti.
H315
Dräždi küži.
H317
Müže vyvolat alergickou kožni reakci.
H318
Zpüsobuje väžné poškozeni oei.
H319
Zpüsobuje väžné podräžděni oei.
H411
Toxický pro vodni organismy, s dlouhodobými úeinky.
H412
Škodlivý pro vodni organismy, s dlouhodobými úeinky.
Pokyny pro školeni:
Všeobecnä školeni pro bezpeenou präci s chemickými lätkami a pfipravky. Osoby, které s produktem naklädaji, musi být
seznämeny s údaji uvedenými v bezpeenostnim listu, s použitim osobnich ochranných prostfedkü, zäsadami prvni pomoci a
potfebnými asanaenimi postupy. Je nutno dodržovat hygienickä opatfeni pfi präci s chemikäliemi.
Dalši informace:
Tento bezpeenostni list je ureen výhradně pro tento výrobek. Bezpeenostni list obsahuje údaje potfebné pro zajištěni
bezpeenosti a ochrany zdravi pfi präci a ochrany životniho prostfedi. Pfestože je v tomto bezpeenostnim listu ureité riziko
popsäno, nemüžeme zarueit, že se jednä o jediné existujici riziko. Údaje zde uvedené nemohou být považoväny za zäruku
vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétni aplikaci.

