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ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Obchodní ozna ení: DELTA HOLZLASUR 5.06
íslo Bezpe nostní list: 122021DW
1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Použití látky / p ípravku Nanášecí prost edek
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
Identifikace výrobce/dovozce:
CD-Color GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
NEMECKO
Telefon: +49 (0)2330/926-0 (Úst edí)
Telefax: +49 (0)2330/926-580 (Úst edí)
Internet: www.cd-color.de
E-mail: info@cd-color.de
Obor poskytující informace:
Odd lení "Anwendungstechnik" => Telefon: +49 (0)2330/926-285 (Servis)
Odd lení "Entwicklung" => Telefon: +49 (0)2330/926-184
E-Mail: msds@cd-color.de
1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informa ní st edisko (TIS)
Klinika pracovního léka ství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
tel. 224 919 293 nebo 224 915 402
provozní doba: Nep etržit (7x24)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti
2.1 Klasifikace látky nebo sm si
Klasifikace v souladu s na ízením (ES) . 1272/2008
Asp. Tox. 1 H304 P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt.
Klasifikace podle sm rnice Rady 67/548/EHS nebo sm rnice 1999/45/ES
R66: Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
Nejzávažn jší nep íznivé ú inky na zdraví lov ka a životní prost edí p i používání látky/p ípravku
Odpadá.
Klasifika ní systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním sm rnicím ES, je však dopln na údaji z odborné literatury a firemními údaji.
2.2 Prvky ozna ení
Ozna ování v souladu s na ízením (ES) . 1272/2008 Produkt je klasifikován a ozna en podle na ízení CLP.
(pokra ování na stran 2)
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Výstražné symboly nebezpe nosti

GHS08
Signální slovo Nebezpe í
Nebezpe né komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cyklické slou eniny, <2% aromáty
Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, Izoalkany, cyklické slou eniny, <2% aromáty
Standardní v ty o nebezpe nosti
H304 P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt.
Pokyny pro bezpe né zacházení
P261
Zamezte vdechování mlhy/par/aerosol .
P280
Používejte ochranné rukavice.
P301+P310 P I POŽITÍ: Okamžit volejte léka e.
P331
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P312
Necítíte-li se dob e, volejte léka e.
P501
Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními p edpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
EUH208 Obsahuje 2-Butanone oxime. M že vyvolat alergickou reakci.
2.3 Další nebezpe nost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Chemická charakteristika: Sm si
Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpe ných p ím sí.
Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
íslo ES: 918-481-9
Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx

CAS: 64742-48-9
EINECS: 265-150-3
Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cyklické slou eniny,
<2% aromáty
Xn R65
R66
Asp. Tox. 1, H304
Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, Izoalkany, cyklické slou eniny,
<2% aromáty
Xn R65
R66
Asp. Tox. 1, H304

50-75%

10-<25%

(pokra ování na stran 3)
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CAS: 34590-94-8
(2-methoxymethylethoxy)propanol
EINECS: 252-104-2
látka, pro kterou jsou stanoveny expozi ní limity Spole enství
Reg.nr.: 01-2119450011-60-XXXX pro pracovní prost edí
CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
Reg.nr.: 01-2119539477-28-xxxx

2-Butanone oxime
Xn R21-40; Xi R41; Xi R43
Karc. kat. 3
Carc. 2, H351; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H312; Skin
Sens. 1, H317

1-<10%

< 1%

R-v ta: 66
S-v ta: 23-24/25-29
Dodate ná upozorn ní: Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
i výskytu p íznak nebo v p ípad pochybností vyhledat léka skou pomoc.
Okamžit odložte veškeré kontaminované oble ení.
Bezv domému se nikdy nesmí dávat nic p es ústa.
i nadýchání:
Ihned zavolat léka e.
Postiženého dovést na erstvý vzduch a uložit v klidném prost edí.
i styku s k ží:
i podrážd ní pokožky vyhledat léka e.
Ihned omýt vodou a mýdlem a dob e opláchnout.
i zasažení o í:
i výskytu potíží nebo stálých potížích vyhledejte o ního léka e.
Kontaktní
ky odložte. P i otev ených ví kách vyplachovat alespo 10 minut tekoucí vodou. Potom vyhledat
ního léka e.
i požití:
Nebezpe í vdechnutí!
Nep ivodit zvracení, ihned povolat léka skou pomoc.
kladn vypláchnout ústa vodou.
4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
Alergické projevy
Delší/opakovaný kontakt s pokožkou m že mít odmaš ující ú inky a vést k dermatitid .
Bolest hlavy, závra , otup lost, nevolnost, únava, narkóza, suchá pokožka, alergické reakce.
Nebezpe í
i polknutí s následným dávením m že dojít k vdechnutí do plic, což m že vést k chemické pneumonii nebo k
zadušení.
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení Lé ba symptom .
ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
Hasicí prášek, p na, oxid uhli itý.
(pokra ování na stran 4)
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Zp sob hašení p izp sobit podmínkám v okolí.
Nevhodná hasiva: Plný proud vody
5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si
že se vytvo it explozivní sm s plynu a vzduchu.
Páry produkt jsou t žší než vzduch a m žou se hromadit na zemi, v jamách, kanálech a sklepech ve vyšší
koncentraci.
i požáru: hustý, erný kou , který m že poškodit zdraví.
Ješt mohou vznikat: oxid uhli itý (CO ) a oxid uhelnatý (CO).
Za ur itých podmínek ho ení není vylou ena p ítomnost jiných jedovatých látek.
5.3 Pokyny pro hasi e
Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e:
Nosit dýchací p ístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Nosit celkový ochranný od v.
Další údaje:
Ohrožené nádrže chladit vodní sprchou.
Kontaminovanou vodu odd len sbírat, voda nesmí vniknout do kanalizace.
ODDÍL 6: Opat ení v p ípad náhodného úniku
6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Nosit ochrannou výstroj. Nechrán né osoby se nesmí p ibližovat.
Chránit p ed zápalnými zdroji.
Nevdechujte páry.
Zamezte styku s k ží a o ima.
6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku.
i vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat p íslušné orgány.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Nabraný materiál odstranit podle p edpis .
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpe nému zacházení viz kapitola 7.
Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
Informace k odstran ní viz kapitola 13.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení
Zamezit tvorb ho lavých a výbušných par rozpoušt del.
Na pracovišti zabezpe it dobré v trání a odsávání.
Starat se o v trání také u zem (páry jsou t žší než vzduch).
Materiál se m že elektrostaticky nabíjet.
Zamezte styku s k ží a o ima. Nevdechujte páry.
Zamezit manipulaci s neslu itelnými látkami a sm smi. Neslu itelné látky: viz oddíl 10.5
Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí:
Nep ibližovat se ze zápalnými zdroji - nekou it.
(pokra ování na stran 5)
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Zajistit proti elektrostatickému náboji.
Páry jsou t žší než vzduch, ší í se p i zemi. Páry smíchány se vzduchem m žou být explozivní.
7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn neslu itelných látek a sm sí
Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby:
echovávat jen v p vodní nádob .
Chránit p ed mrazem.
Nádoby skladovat pevn uzav ené v suchu a v chladu.
Chránit p ed vysokými teplotami/slune ním zá ením.
Ujist te se, že úniky mohou být obsaženy, nap íklad, použití záchytné vany.
Nikdy nádobu nevyprazd ujte tlakem - nejedná se o tlakovou nádobu!
Upozorn ní k hromadnému skladování: Skladovat odd len od potravin.
Další údaje k podmínkám skladování: Žádné
Skladovací t ída: 10
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
Technická opat ení: Dbát na dobré v trání na pracovišti a/nebo na odsávání pracovního místa.
8.1 Kontrolní parametry
Kontrolní parametry:
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
NPK (CZ)

Krátkodobá hodnota: 550 mg/m 3
Dlouhodobá hodnota: 270 mg/m3
D

IOELV (EU) Dlouhodobá hodnota: 308 mg/m 3, 50 ppm
Skin
Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
8.2 Omezování expozice Dbát na dobré v trání a vyv trání skladu a pracovišt . Nevdechujte páry.
Osobní ochranné prost edky:
Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
ed p estávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku se zrakem.
Zašpin né, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
hem práce nejíst, nepít, nekou it, neš upat.
Preventivní ochrana pokožky mastí.
Ochrana dýchacích orgán :
Pomocí ú inky páry / aerosoly respirátor.
i st íkání nutno chránit dýchací cesty.
A(-P2) Type kombinovaným filtrem podle EN 141.
Ochrana rukou:
Pracovat s rukavicemi. Rukavice musí být p ed použitím zkontrolovány ohledn poškození. Vadné nebo
poškozené rukavice nesmí být použity. Ochranné rukavice musí spl ovat specifikace sm rnice ES 89/686/EHS
a normy EN 374.
Recommended glove: uvex rubiflex S
(pokra ování na stran 6)
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Materiál rukavic
Nitrilkau uk
Minimum thickness: 0,4mm
Správný výb r rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek sm s více látek, nelze materiál rukavic p edem vypo ítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.
Doba pr niku materiálem rukavic
Rezisten ni doba (Plný kontakt): >480 min.
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
Doba pr niku materiálem rukavic podle EN 374 ást III není ov ena v praxi. Proto se doporu uje maximální
doba nošení, odpovídající 50% doby pr niku.
Ochrana o í:
i veškerých pracích je nutné nosit t sn p iléhající ochranné brýle podle EN 166.
V pracovní místnosti m jte p ipravené prost edky na výplach o í.
Ochrana k že: Ochranné oble ení odolné proti edidl m
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Všeobecné údaje
Vzhled:
Skupenství:
Kapalná
Barva:
zná podle zabarvení
Zápach (v
):
Slabý, charakteristický
Prahová hodnota zápachu:
Není ur eno.
Hodnota pH:

Není ur eno.

Zm na stavu
Bod tání/bod mrazu:
Teplota (rozmezí teplot) varu:
Bod vzplanutí:

Není ur eno.
Není ur ena.
61 °C

Zápalnost (tuhé, plynné skupenství):
Zápalná teplota:

Nedá se použít.
> 200 °C

Teplota rozkladu:
Samozápalnost:
Nebezpe í exploze:

Není ur eno.
Produkt není samozápalný.
I když produktu nehrozí nebezpe í exploze, je p esto možné
nebezpe í exploze ve sm si par se vzduchem.

Meze výbušnosti:
Dolní mez:
0,6 Vol %
Horní mez:
7,0 Vol %
Vlastnosti zvyšující nebezpe í vzniku požáru: Produkt je ho lavý, avšak nepodporuje ho ení.
Tenze par p i 20 °C:
1 hPa
Relativní hustota
Není ur eno.
Hustota par
Není ur eno.
Rychlost odpa ování
Není ur eno.
(pokra ování na stran 7)
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Rozpustnost ve / sm sitelnost s
vod :
polárními rozpoušt dly:
nepolarními rozpoust dly:
Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
VOC (EC)
9.2 Další informace

bec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.
bec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.
Úpln sm sitelná.
Není ur eno.
< 20,5mm²/s
< 60s/6mm ISO
Mezní hodnota VOC 2010 pro kategorii f (RNH): 700g/l.
Obsah VOC viz víko.
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita Mohou vznikat výbušné sm si par/vzduchu.
10.2 Chemická stabilita Produkt je za normálních skladovacích podmínek stabilní.
10.3 Možnost nebezpe ných reakcí Žádné nebezpe né rekce nejsou známy.
10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit Nep ibližujte ke zdroj m tepla, jisker a nechrán ným plamen m.
10.5 Neslu itelné materiály: silný oxida ní prost edek
10.6 Nebezpe né produkty rozkladu:
In case of fire arise: smoke and carbon oxides. Under certain fire conditions tracks of other toxic products can
not be excluded.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických ú incích
Akutní toxicita
Výrobek nebyl jako takový p ezkušován, nýbrž byl p íslušn za azen podle konven ní metody (výpo tová
metoda EU sm rnice (ES) . 1272/2008) a toxikologických nebezpe í. Detaily viz kapitoly 2 a 3.
Za azení relevantní hodnoty LD/LC 50:
Uvedené hodnoty jsou publikované hodnoty, p ípadn údaje výrobce/dodavatele.
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Inhalováním LC50 / 4 h 153 mg/l (krysa)
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cyklické slou eniny, <2% aromáty
Oráln

LD50

> 5000 mg/kg (krysa) (OECD 401)

Pokožkou

LD50

> 5000 mg/kg (krysa) (OECD 402)

Inhalováním LC50 / 8 h > 4951 mg/l (krysa) (OECD 403)
64742-48-9 Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, Izoalkany, cyklické slou eniny, <2% aromáty
Oráln

LD50

> 5000 mg/kg (krysa)

Pokožkou

LD50

> 5000 mg/kg (králík)

Inhalováním LC50 / 4 h > 20 mg/l (krysa)
Žíravost/dráždivost pro k ži Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
Vážné poškození o í / podrážd ní o í
Kapky rozpoušt dla mohou zp sobit podrážn ní o í a vratná poškození.
(pokra ování na stran 8)
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Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k že
Produkt obsahuje senzibilizující obsažené látky, které mohou vyvolat alergické reakce (viz oddíly 2 a 3).
Dopl ující toxikologická upozorn ní:
Nejsou žádné zprávy nebo zkušenosti o jedovatém ú inku sm si u lov ka nebo laboratorních zví at.
ast jší a déle trvající kontakt s pokožkou m že vést k jejímu podrážd ní a k zán m pokožky.
inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Výrobek není za azen jako mutagenní, karcinogenní nebo reprotoxický (CMR vlastnosti).
Mutagenita v zárode ných bu kách Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Karcinogenita Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita pro reprodukci Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
Nebezpe nost p i vdechnutí
Z d vodu obsažených látek (viz oddíl 3) je sm s za azena jako aspira
i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt.

nebezpe ná.

Všeobecné poznámky:
Vdechnutí rozpoušt del s koncentrací vyšší, než jsou mezní hodnoty AGW nebo MAK m že vést k poškození
zdraví, jako je podrážd ní sliznice a dýchacích orgán , poškození ledvin a jater a ovlivn ní centrálního
nervového systému. P íznaky: Bolest hlavy, závrat , únava, svalová slabost, omámení a ve výjime ných
ípadech bezv domí. Delší nebo opakovaný kontakt s výrobkem ovliv uje p irozenou vlhkost pokožky a má za
následek suchou pokožku. Výrobek m že pokožkou vniknout do t la. Kapky rozpoušt dla mohou zp sobit
podrážn ní o í a vratná poškození.
Ostatní opožd né nebo okamžité ú inky po krátké nebo dlouhodobé expozici nad mezní hodnoty AGW nebo
MAK, nelze podle dnešního stavu v domostí s naprostou jistotou vylou it.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Aquatická toxicita:
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cyklické slou eniny, <2% aromáty
EC50 / 48 h > 1000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 / 72 h > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LC50 / 96 h > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)) (OECD 203)
12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumula ní potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v p

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Všeobecná upozorn ní: Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Tetno výrobek neobsahuje žádné relevantní látky, hodnocené jako perzistentní, bioakumulující a toxicke (PBT)
nebo jako vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující (vPvB).
(pokra ování na stran 9)
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PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
12.6 Jiné nep íznivé ú inky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování
13.1 Metody nakládání s odpady
Doporu ení:
Zbytky nevylívat do výlevky nebo WC, nýbrž p edat do sb rny problémového odpadu. Nesmí se likvidovat
spole
s domácím odpadem.
Evropský katalog odpad
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky
Kontaminované obaly:
Doporu ení:
Odstran ní podle p íslušných p edpis .
Nekontaminované a zbylé prázdné obaly mohou být op t využity.
Nesmí se likvidovat spole
s domácím odpadem. Nevylévejte do kanalizace.
Obaly s nevyprázdn nými zbytky odvést k likvidaci problémového odpadu.
ODDÍL 14: Informace pro p epravu
UN íslo
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p epravu
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.3 T ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu

odpadá
odpadá

ADR, ADN, IMDG, IATA
ída
odpadá
Obalová skupina
ADR, IMDG, IATA
odpadá
14.5 Nebezpe nost pro životní prost edí:
Nedá se použít.
14.6 Zvláštní bezpe nostní opat ení pro uživatele Nedá se použít.
14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II úmluvy
MARPOL a p edpisu IBC
Nedá se použít.
eprava/další údaje:
IMDG
Poznámky:
Not subject to the IMDG provisions when packed in
receptacles not exceeding 30 L capacity.
UN "Model Regulation":
ODDÍL 15: Informace o p edpisech
15.1 P edpisy týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se
látky nebo sm si
Národní p edpisy:
Upozorn ní na omezení práce:
Dodržujte pracovní omezení pro nezletilé.
(pokra ování na stran 10)
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Dodržujte pracovní omezení pro nastávající a kojící matky.
15.2 Posouzení chemické bezpe nosti: Posouzení chemické bezpe nosti nebylo provedeno.
ODDÍL 16: Další informace
Údaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepšího v domí a na základ znalostí odpovídajících dat
zpracování. Nezajiš ují však záruku ur itých vlastností ve smyslu právní závaznosti.
Všeobecné výstražné upozorn ní: Zneužití m že vést k škodám na zdraví a životním prost edí.
Relevantní v ty
H304 P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý p i styku s k ží.
H317 M že vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Zp sobuje vážné poškození o í.
H351 Podez ení na vyvolání rakoviny.
R21 Zdraví škodlivý p i styku s k ží.
R40 Podez ení na karcinogenní ú inky.
R41 Nebezpe í vážného poškození o í.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
R65 Zdraví škodlivý: p i požití m že vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Zdroje
- Na ízení 1907/2006/ES (REACH)
- Na ízení 1272/2008/ES (CLP)
- Sm rnice 67/548/EHS
- Sm rnice 1999/45/EHS
CZ

