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Bezpečnostní list
Oddíl 1:

IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1
Identifikátor výrobku
Název
Identifikační číslo
Registrační číslo
Další názvy nebo varianty výrobku

AQUADECOL EPOXY M složka 2
není aplikováno pro směs
-

1.2
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití
složka č. 2 dvoukomponentní vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty - modifikovaná
nízkomolekulární epoxidová pryskyřice, určená pro prodej spotřebiteli i pro odborné/průmyslové
použití
Nedoporučená použití
nejsou známa
1.3
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Výrobce
HET spol. s r. o.
Místo podnikání nebo sídlo
Ohníč čp. 14, 417 65 Ohníč, Česká republika
IČO
43223168
Telefon/Fax
+420 417 81 01 11 – 13/ +420 417 81 01 14
E-mail
obchod@het.cz
Webové stránky
www.het.cz
E-mail odborně způsobilé osoby
michal.cerny@het.cz
1.4
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Česká republika - nepřetržitá služba
+420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

Oddíl 2:

IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1

Klasifikace látky nebo směsi

Celková klasifikace směsi

směs je ve smyslu nařízení (ES) 1272/2008 klasifikována jako nebezpečná

Kódy třídy a kategorie nebezpečnosti
Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Skin Irrit. 2,
H315,

Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a
účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Skin Sens. 1,
H317,

Eye Irrit. 2,
H319,

Aquatic Chronic 2
H411

Úplné znění zde uvedených klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.

2.2
Prvky označení
Nebezpečné látky

Výstražný symbol nebezpečnosti

epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (průměrná molekulová hmotnost
≤700); Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a
fenolem; 1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexan
(GHS07 a GHS09, o velikosti a provedení dle nařízení (ES) 1272/2008)

Signální slovo
Standardní věty o nebezpečnosti

VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
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H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

Doplňující informace na štítku

-

Značení produktů s obsahem těkavých
organických látek podle vyhlášky
č. 415/2012 Sb.

VOC: kategorie: A/j/VŘNH,
max. povolená hodnota 140 g/l,
obsah ve výrobku připraveném k použití ≤10 g/l.

2.3
Další nebezpečnost
Kritéria pro látky PBT nebo vPvB
Nebezpečnosti, které nemají
vliv na klasifikaci

směs neobsahuje látku PBT nebo vPvB v koncentracích 0,1 % nebo vyšších posuzované podle kritérií
přílohy XIII nařízení REACH
nejsou známy

K datu vyhotovení bezpečnostního listu nejsou obsažené látky zařazeny na kandidátské listině (seznam SVHC látek) pro zařazení do
přílohy XIV nařízení REACH nebo jsou přítomné ve směsi v koncentraci nižší, než je uvedeno v čl. 56 odst. 6 nařízení REACH.

Oddíl 3:

SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1
Látky
Neuplatňuje se – produkt je směsí více látek.
3.2
Směsi
Charakteristika směsi
Obsažené nebezpečné látky
název látky
epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a
epichlorhydrinu (průměrná
molekulová hmotnost ≤700)
Formaldehyd, oligomerní reakční
produkty s 1-chlor-2,3epoxypropanem a fenolem
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexan

modifikovaná nízkomolekulární epoxidová pryskyřice
typ identifikátoru produktu a číslo
identifikátoru
CAS
25068-38-6
ES
500-033-5
RČ
01-2119456619-26-0018

koncentrace
[hmotnostní %]
40 - 70

CAS
ES
RČ
CAS
ES
RČ

20 - 50

9003-36-5
500-006-8
01-2119454392-40-0004
16096-31-4
240-260-4
01-2119463471-41-xxxx

15 - 30

klasifikace podle nařízení (ES)
č. 1278/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412

Úplné znění zde uvedených klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.

Oddíl 4:

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1
Popis první pomoci
Všeobecné pokyny a další údaje

V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je - li možno,
ukažte tento bezpečnostní list). Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci
postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu: okamžitě provádějte umělé dýchání.
Zástava srdce: okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce. Bezvědomí: uložte postiženého do
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Při nadýchání
Při styku s kůží

Při zasažení očí

Při požití
Vlastní ochrana poskytovatele
první pomoci

stabilizované polohy na boku.
Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte postiženého proti
prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky.
Odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody,
pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon, zajistěte
lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže.
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má
postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte, výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte
lékařské, pokud možno odborné ošetření.
NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace, pokud možno
podejte medicinální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet, zajistěte lékařské ošetření.
Žádná opatření nejsou požadována.

4.2
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Nestanoveno
4.3
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nestanoveno

Oddíl 5:

OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1
Hasiva
Vhodná hasiva

Oxid uhličitý, pěna, suché chemikálie, vodní mlha.

Nevhodná hasiva

Plný proud vody.

5.2
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Hořením vznikají oxidy uhlíku, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné směsi organických sloučenin.
5.3
Pokyny pro hasiče
Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje.

Oddíl 6:

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1
Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
Zabraňte styku s očima, kůží. V uzavřených místnostech zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Používejte přidělené OOPP, tak jak je
popsáno v bodě 8 tohoto bezpečnostního listu. Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení. Dodržujte běžné pracovní
a hygienické předpisy.
6.1.2
Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
6.2
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit uvolňování produktu nebo složek do životního prostředí, kanalizace a povrchových vod nebo do půdy. Při rozsáhlejším úniku do
životního prostředí postupovat dle místních předpisů (zákon o vodách, ...) a kontaktovat příslušné odbory životního prostředí místních
úřadů nebo Českou inspekci životního prostředí.
6.3

Metody a materiály pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1
Pokyny pro omezení úniku rozlité látky nebo směsi
Při riziku úniku do kanalizace vytvořit ohrazení produktu či zakrýt kanalizační vpusť.
6.3.2
Pokyny pro odstranění rozlité látky nebo směsi
Přehradit rozlitý produkt. Zachytit inertním sorbentem (např. křemelinou, pískem). Umístit do nepropustného obalu a zneškodnit
uložením na skládce chemického odpadu, případně likvidovat ve schválené spalovně.
6.3.2
Další informace týkající se rozlití a úniku, včetně pokynů týkajících se nevhodných metod omezení úniku nebo čištění
Neprovádějte likvidaci bez předchozího absorbování uniklé kapaliny pomocí vhodného sorbentu.
6.4
Odkaz na jiné oddíly
Řiďte se rovněž ustanoveními oddílu 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.
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Oddíl 7:

ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1

Opatření pro bezpečné zacházení

7.1.1
Konkrétní doporučení
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zamezit styku s kůží a očima. Dodržovat předepsané pracovní postupy. Skladovat v neporušených
obalech. Používat osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8).
7.1.2
Pokyny týkající se obecné hygieny při práci
Před manipulací je doporučeno ošetřit pokožku ochranným krémem. Po skončení práce omýt pokožku vodou, mýdlem a ošetřit krémem.
Skladovat a manipulovat ve shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro práci s chemickými látkami. Pracoviště musí být
udržované v čistotě a únikové východy musí být průchodné.
7.2
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladovat v uzavřených skladech mimo dosah zdrojů zapálení, odděleně od ostatních druhů látek, v originálních a uzavřených obalech.
Sklad musí být dobře větraný (včetně havarijního větrání), suchý, s teplotou +5 až +25°C, vybavený lékárničkou, zdrojem pitné vody a
zabezpečen před nepovolanými osobami.
7.3
Specifické konečné použití
Skladovat odděleně od oxidačních látek. Výrobek nepoužívat k jiným než určeným účelům uvedených v oddíle 1 tohoto bezpečnostního
listu. Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

Oddíl 8:

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1

Kontrolní parametry

4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane (průměrná molekulová hmotnost ≤700)
DNEL - pracovníci
Dlouhodobý - system. efekt: inhalační: 12,25 mg/m³
Krátkodobý - system. efek: inhalační: 12,25 mg/m³
Dlouhodobý - system. efekt: dermální: 8,33 mg/kg t.hm./den
Krátkodobý - system. efekt: dermální: 8,33 mg/kg t.hm./den
DNEL - populace
Dlouhodobý - system. efekt: dermální: 3,571 mg/kg t.hm. /den
Krátkodobý - system. efekt: dermální: 3,571 mg/kg t.hm./den
Dlouhodobý - system. efekt: orální: 0,75 mg/kg t.hm./ den
Krátkodobý - system. efekt : orální: 0,75 mg/kg t.hm./den
PNEC:
Čistírna odpadních vod: 10 mg/l
Voda povrchová: 0,006 mg/l
Sediment vody povrchové: 0,9960 mg/kg
Voda mořská: 0,0006 mg/l
Sediment vody mořské: 0,0996 mg/kg
Občasný únik: 0,018 mg/l
Půda: 0,196 mg/kg
Orální podání: 11 mg/kg
1,6-bis(2,3- epoxypropoxy)hexan
DNEL - pracovníci
Dlouhodobý - system. efekt: inhalační: 4,9 mg/m³
Dlouhodobý - system. efekt: dermální: 2,8 mg/kg t.hm./ den
PNEC:
Čistírna odpadních vod: 1 mg/l
Voda povrchová: 0,0115 mg/l
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Sediment vody povrchové: 0,283 mg/kg
Voda mořská: 0,00115 mg/l
Sediment vody mořské: 0,0283 mg/kg
Půda: 0,223 mg/kg
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
DNEL - pracovníci
Dlouhodobý - system. efekt: inhalační: 29,39 mg/m³
Dlouhodobý - system. efekt: dermální: 104,15 mg/kg t.hm./den
Krátkodobý - místní efekt: dermální: 8.3 μg/cm²
DNEL - populace
Dlouhodobý - system. efekt: inhalační: 8,7 mg/m³
Dlouhodobý - system. efekt: dermální: 62,5 mg/kg t.hm./den
Dlouhodobý - system. efekt: orální: 6,25 mg/kg t.hm./den
PNEC:
Čistírna odpadních vod: 10 mg/l
Voda povrchová: 0,003 mg/l
Sediment vody povrchové: 0,294 mg/kg
Voda mořská: 0,0003 mg/l
Sediment vody mořské: 0,0294 mg/kg
Půda: 0,237 mg/kg
Občasný únik: 0,0254 mg/l
8.2
Omezování expozice
Zamezit kontaktu s kůží a očima. Používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej
případně další znečištěnou část těla vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Kontaminovaný oděv vyměnit za čistý. Výrobek
uchovávat v původních dobře uzavřených nádobách při teplotách +5 až +25 °C.
8.2.1
Vhodné technické kontroly
Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné pracovní pomůcky, při práci nekouřily, nepily a nejedly.
Technickými a organizačními opatřeními je třeba dosáhnout takového stavu, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná koncentrace látky
v pracovním prostředí a aby byl vyloučen přímý kontakt se směsí. Doporučuje se místní odsávání.
8.2.2

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí a obličeje
Ochrana kůže

Ochrana dýchacích cest
Tepelné nebezpečí

Používat těsně přiléhající ochranné brýle nebo obličejový štít.
Ochrana rukou: chemicky odolné rukavice (testované dle EN374).
Jiná ochrana: pracovní oděv s dlouhými rukávy a krytím hlavy, uzavřená pracovní
obuv.
Při dostatečném větrání není požadována. Jinak dýchací maska s filtrem proti organickým parám.
není

8.2.3
Omezování expozice životního prostředí
Zabránit uvolňování produktu nebo složek do životního prostředí, kanalizace a povrchových vod nebo do půdy.

Oddíl 9:

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled
čirá viskózní kapalina nažloutlé barvy
Zápach
slabý, technický
Prahová hodnota zápachu
údaje nejsou k dispozici
pH (při 20 °C)
nestanoveno
Bod tání/tuhnutí
metodu nelze aplikovat
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu
>200 °C
Bod vzplanutí
150 °C
Rychlost odpařování
údaje nejsou k dispozici
Hořlavost
hořlavina IV. třídy
Horní mez výbušnosti nebo hořlavosti
nestanoveno
Dolní mez výbušnosti nebo hořlavosti
nestanoveno
Tlak par
nestanoveno
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Hustota par
Relativní hustota [g/cm3] (při 20 °C)
Rozpustnost
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení
Teplota rozkladu
Viskozita (23 °C) [mPa.s]
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti

nestanoveno
cca 1,14
nestanoveno
nestanoveno
>460 °C
údaje nejsou k dispozici
700 - 900
produkt nemá výbušné vlastnosti
nestanoveno

9.2
Další informace
Mísitelnost
Rozpustnost v tucích

rozpustný v acetonu
nemísitelný

Oddíl 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1
Reaktivita
Nestanoveno.
10.2
Chemická stabilita
Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní.
10.3
Možnost nebezpečných reakcí
Nestanoveno.
10.4
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Statické výboje a jiné zdroje zapálení.
10.5
Neslučitelné materiály
Silná oxidační činidla, silné Lewisovy nebo minerální kyseliny, silné minerální a organické báze.
10.6
Nebezpečné produkty rozkladu
Oxidy uhlíku, aldehydy, kyseliny a nedefinovatelné směsi organických sloučenin.

Oddíl 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
LD50, orálně, potkan [mg.kg-1]
údaje nejsou k dispozici
LD50, dermálně, králík [mg.kg-1]
údaje nejsou k dispozici
LC50, inhalačně, potkan [mg.m-3]
údaje nejsou k dispozici
Žíravost/dráždivost pro kůži
Dráždí kůži.
Vážné poškození očí/podráždění očí
Způsobuje vážné podráždění očí.
Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
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Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Další informace
Nestanoveno.

Oddíl 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1
Toxicita
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Experimentální údaje nejsou k dispozici.
LC50, 96 hod., ryby [mg.l -1]
údaje nejsou k dispozici
EC50, 48 hod., korýši [mg.l -1]
údaje nejsou k dispozici
IC50, 96 hod., řasy [mg.l -1]
údaje nejsou k dispozici
Zařazení směsi na základě údajů o složkách - nebezpečný pro životní prostředí chronicky kategorie 2.
Třída ohrožení vod dle VwVwS: WGK 2.
12.2
Perzistence a rozložitelnost
Produkt je obtížně biologicky odbouratelný.
12.3
Bioakumulační potenciál
Nestanoveno.
12.4
Mobilita v půdě
Nestanoveno.
12.5
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Posouzení pro směs nebylo provedeno. Směs neobsahuje látku PBT nebo vPvB v koncentracích 0,1 % nebo vyšších posuzované podle
kritérií přílohy XIII nařízení REACH.
12.6
Nejsou.

Jiné nepříznivé účinky

Oddíl 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
13.1
Metody nakládání s odpady
13.1.1
vhodné metody pro odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu
Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje uživatel na základě použité aplikace výrobku a dalších skutečností. Nesmí se zneškodňovat
společně s komunálními odpady.
Doporučený způsob odstranění přípravku pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání:
nepoužitý přípravek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr nebezpečného odpadu a označený odpad předat oprávněné
osobě k odstranění.
Nevytvrzené zbytky umístit do nepropustného obalu a zneškodnit spálením ve vhodné spalovně průmyslového odpadu, vytvrzené zbytky
umístit do nepropustného obalu a zneškodnit spálením ve vhodné spalovně průmyslového odpadu nebo nechat skládkovat na určených
skládkách. Při důkladném vyprázdnění se obal likviduje formou železného šrotu. Při jeho úpravách se nesmí používat postupy s
otevřeným ohněm (svařování plamenem).
Doporučený způsob odstranění přípravku pro spotřebitele: nepoužitý přípravek nebo obal se zbytky výrobku odnést na místo určené
obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.
13.1.2
fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Nejsou známy.
13.1.3
zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace
Nevylévat do kanalizace. Odpady předávat pouze oprávněné osobě dle zákona o odpadech.
13.1.4
zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady
Používejte OOPP (viz oddíl 8).
Důležitá ustanovení Unie, popř. platná vnitrostátní a regionální ustanovení týkající se odpadů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Zákon č. 477/2001 Sb. o
obalech v platném znění.
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Oddíl 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Produkt podléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR).
14.1 Číslo OSN
UN 3082
Klasifikační kód: M6
14.2 Náležitý název OSN pro zásilku
ADR/RID: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N.
(MODIFIKOVANÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE)
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N. O. S. (modified epoxy resin)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
9
14.4 Obalová skupina
III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
Ohrožuje životní prostředí
ADR/RID: Ano.
IMDG: Marine pollutant.
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Neaplikovatelné
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a Nelze použít
předpisu IBC
Kódy omezení průjezdu tunelem: (-)
EmS: F-A/S-F

Oddíl 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví, a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 830/2015.
Zákon č. 350/2011 Sb. ČR o chemických látkách a chemických směsích včetně prováděcích předpisů.
15.2
Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno.

Oddíl 16: DALŠÍ INFORMACE
Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revizí
datum sestavení (revize)
2017-01-31

číslo verze
BL_AQUADECOL EPOXY M (složka 2)_2017-01-31

změny
první vydání

Legenda ke zkratkám
CAS: Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na www.cas.org)
ES: číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP (více na http://ecb.jrc.ec.europa.eu/)
RČ: registrační číslo podle nařízení REACH
IČ: indexové číslo
PBT: látky perzistentní, bioakumulativní a toxické
vPvB: látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
LD50: hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání
LC50: hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání
EC50: koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus
IC50: polovina maximální inhibiční koncentrace, při které dochází k působení na organismus
SVHC: Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy
DNEL: Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC: Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
VOC: těkavé organické látky
WGK: třídy nebezpečnosti pro vodu (Wassergefährdungsklassen)
t. hm.: tělesná hmotnost

HET Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
Strana: 9/9
Datum vydání/revize: 2017-01-31/Verze: BL_AQUADECOL EPOXY M (složka 2)_2017-01-31
Název výrobku: AQUADECOL EPOXY M složka 2

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Bezpečnostní list byl vypracován na základě bezpečnostního listu výrobce směsi, kde klasifikace směsi byla provedena výpočtovou
metodou.
Seznam příslušných, standardních vět o nebezpečnosti a klasifikačních kódů použitých v tomto bezpečnostním listu
Aquatic Chronic 2
Nebezpečný pro vodní prostředí — chronicky, kategorie 2
Aquatic Chronic 3
Nebezpečný pro vodní prostředí — chronicky, kategorie 3
Eye Irrit. 2
Podráždění očí, kategorie 2
Skin Irrit. 2
Dráždivost pro kůži, kategorie 2
Skin Sens. 1
Senzibilizace kůže, kategorie 1
H315
Dráždí kůži.
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H411
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro školení
Osoby, které nakládají s produktem, musí být prokazatelně seznámeny s jeho nebezpečnými vlastnostmi, zásadami ochrany zdraví,
životního prostředí před jeho škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci (zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění).
Další informace
Tento Bezpečnostní list je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoli úpravy bez souhlasu odborně
způsobilé osoby jsou zakázány. Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické
podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním
zákonům a nařízením. Údaje v tomto Bezpečnostním listě se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech a popisují produkt
z hlediska bezpečnostních požadavků. Údaje nelze v žádném případě považovat za popis vlastností zboží (specifikace produktu).
Obal nemusí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé ani uzávěrem odolným proti otevření dětmi.
Další kontaktní údaje odborně způsobilé osoby
Telefon
+420 417 81 01 48

