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Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 08.10.2019
*

íslo verze 4

Revize: 21.05.2019

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní ozna ení:Ampere Protektor traffic 500ml
· íslo výrobku:
· 1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Oblast použití
SU22 Profesionální použití: ve ejná sféra (administrativa, školství, zábavní pr mysl, služby, emeslníci)
· Kategorie produkt PC9a povrchové materiály a barvy, edidla, odstra ova e povrchových materiál
· Kategorie proces
PROC11 Nepr myslové nást ikové techniky.
PROC7 Nást ikové techniky v pr myslových za ízeních.
· Použití látky / p ípravkuLak
· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
· Identifikace výrobce/dovozce:
$M.P.E.R.E. SYSTEM
3 rue Antoine Balard
Z.I. du Vert Galant
95310 Saint-Ouen-I'Aumône
FRANCE
Têlêphone: + 33 1 34 64 72 72
Fax: +33 1 30 37 55 17
fds@amperesystem.com

Kontakty pro naléhavé situace v ČR:
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, Praha 2, 128 08
tel. +420224915402
Email: tis@vfn.cz
Distributor v ČR:
KOMA RENT s.r.o.
Za zastávkou 373, Praha, 111 01
Tel: 724 023 744, 272 705 898
Email: barvy@koma-rent.cz

· Obor poskytující informace: Customer Service
· 1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace: +420 224 919 293, +420 224 915 402
*

ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo sm si
· Klasifikace v souladu s na ízením (ES) . 1272/2008
GHS02 plamen
Aerosol 1

H222-H229 Extrémn ho lavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že
roztrhnout.
GHS07

Eye Irrit. 2
STOT SE 3

H319
H336

Aquatic Chronic 3 H412

Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
M že zp sobit ospalost nebo závrat .
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.

· 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.
· Výstražné symboly nebezpe nosti

GHS02

GHS07
(pokra ování na stran 2)
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· Signální slovo Nebezpe í
· Nebezpe né komponenty k etiketování:
aceton
Hydrocarbons, C9, aromatics
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
butyl-acetát
· Standardní v ty o nebezpe nosti
H222-H229 Extrémn ho lavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: p i zah ívání se m že roztrhnout.
H319
Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H336
M že zp sobit ospalost nebo závrat .
H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.
· Pokyny pro bezpe né zacházení
P101
Je-li nutná léka ská pomoc, m jte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102
Uchovávejte mimo dosah d tí.
P210
Chra te p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev eným ohn m a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kou ení.
P211
Nest íkejte do otev eného ohn nebo jiných zdroj zapálení.
P251
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260
Nevdechujte aerosoly.
P410+P412 Chra te p ed slune ním zá ením. Nevystavujte teplot p esahující 50 °C.
P501
Odstra te obsah / obal v souladu s místními p edpisy.
· Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice m že zp sobit vysušení nebo popraskání k že.
Bez dostate ného v trání je možný vznik explozivních sm sí.
· 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:
CAS: 67-64-1
aceton
EINECS: 200-662-2
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexové íslo: 606-001-00-8
Reg.nr.: 01-2119471330-49
CAS: 74-98-6
propan
EINECS: 200-827-9
Flam. Gas 1, H220
Indexové íslo: 601-003-00-5 Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 106-97-8
butan
EINECS: 203-448-7
Flam. Gas 1, H220
Indexové íslo: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 108-65-6
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
EINECS: 203-603-9
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Indexové íslo: 607-195-00-7
Reg.nr.: 01-2119475791-29
íslo ES: 905-588-0
xylen
Indexové íslo: 601-022-00-9
Flam. Liq. 3, H226
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119488216-32
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

25-<50%

12,5-<20%

12,5-<20%

5-<10%

5-<10%

(pokra ování na stran 3)
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5-<10%
Hydrocarbons, C9, aromatics
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
STOT SE 3, H335-H336
CAS: 75-28-5
a isobutan
5-<10%
EINECS: 200-857-2
Flam. Gas 1, H220
Indexové íslo: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27
2,5-<5%
CAS: 123-86-4
butyl-acetát
EINECS: 204-658-1
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Indexové íslo: 607-025-00-1
Reg.nr.: 01-2119485493-29
· Dodate ná upozorn ní:
Obsah benzenu ( íslo EINECS: 200-753-7) ve složkách sm si je menší než 0,1 %. Klasifikace látek jako
karcinogenní není povinná.
xylen: Obsahuje ethylbenzen CAS 100-41-4
Zn ní uvedených údaj o nebezpe nosti látky je uvedeno v kapitole 16.
íslo ES: 918-668-5
Reg.nr.: 01-2119455851-35

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· P i nadýchání: P ívod erstvého vzduchu, p i obtížích vyhledat léka e.
· P i styku s k ží: Tento produkt nemá všeobecn dráždicí ú inek na pokožku.
· P i zasažení o í:
O i s otev enými ví ky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. P i p etrvávajících potížích se
poradit s léka em.
· P i požití: Bohat zapíjet vodou a dýchat erstvý vzduch. Neprodlen vyhledat léka e.
· 4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru
· 5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva:
CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní paprsky. V tší ohn zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo p nou odolnou v i alkoholu.
Zp sob hašení p izp sobit podmínkám v okolí.
· 5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si
P i zah átí nebo v p ípad požáru se vytvá í jedovaté plyny.
· 5.3 Pokyny pro hasi e · Zvláštní ochranné prost edky pro hasi e: Použít ochranný dýchací p ístroj.

ODDÍL 6: Opat ení v p ípad náhodného úniku
· 6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Nasadit záchranný dýchací p ístroj.
Nosit ochrannou výstroj. Nechrán né osoby se nesmí p ibližovat.
· 6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí:
P i vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat p íslušné orgány.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.
· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní:
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostate né v trání.
(pokra ování na stran 4)
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· 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 Na pracovišti zabezpe it dobré v trání a odsávání.
· Upozorn ní k ochran p ed ohn m a explozí:
Nep ibližovat se ze zápalnými zdroji - nekou it.
Mít p ipravené ochranné dýchací p ístroje.
· 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: Je t eba dodržet obecné p edpisy o skladování tlakových obal .
· Upozorn ní k hromadnému skladování: Není nutné.
· Další údaje k podmínkám skladování: Nádrž držet neprodyšn uzav enou.
· Skladovací t ída: 2 B
· 7.3 Specifické kone né / specifická kone ná použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.
*

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prost edky
· Technická opat ení: Žádné další údaje,viz bod 7.
· 8.1 Kontrolní parametry
· Kontrolní parametry:
67-64-1 aceton
NPK Krátkodobá hodnota: 1500 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 800 mg/m3
I
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
NPK Krátkodobá hodnota: 550 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 270 mg/m3
D, I
xylen
NPK Krátkodobá hodnota: 400 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 200 mg/m3
D, I, B
123-86-4 butyl-acetát
NPK Krátkodobá hodnota: 1200 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 950 mg/m3
· Složky s biologických mezních hodnot:
xylen
BEH 1400 mg/g kreatininµ
Biologického materiálu: mo i
Doba odb ru: Konec sm ny
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny
· Další upozorn ní: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.
· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:
Zdržovat od potravin, nápoj a krmiv.
Zašpin né, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
P ed p estávkami a po práci umýt ruce.
(pokra ování na stran 5)
CZ

49.4.17

strana 5/11

Bezpe nostní list
podle 1907/2006/ES, lánek 31
Datum vydání: 08.10.2019

íslo verze 4

Revize: 21.05.2019

Obchodní ozna ení: Ampere Protektor traffic 500ml
(pokra ování strany 4)

Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
Zamezit styku se zrakem.
· Ochrana dýchacích orgán :
P i dobrém v trání prostoru není t eba.
P i krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací p ístroj s filtrem, p i intenzívním nebo delším zatížení se
musí použít dýchací p ístroj nezávislý na okolním vzduchu.
· Ochrana rukou:
V p ípad kontaktu s prachovými spray ochranné rukavice vyrobené z butyl shoulderstand být použity (min.
0,4 mm tlustý), E. G. KCL Camatril, lánek . 898 nebo podobné produkty
Rukavice odolné edidl m
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporu it materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Výb r materiálu rukavic prove te podle asu pr niku, permeability a degradace.
· Materiál rukavic
p írodní kau uk (latex)
Butylkau uk
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
Butyl-gumové rukavice o tlouš ce 0,4 mm, jsou odolné proti:
Aceton: 480 min
Butyl-acetát: 60 min
Ethyl-acetát: 170 min
Xylen: 42 min
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné asy pr niku materiálem ochranných rukavic.
· Pro trvalý kontakt p i použití bez zvýšeného nebezpe í poran ní (nap . laborato ) jsou vhodné rukavice z
následujícího materiálu:
p írodní kau uk (latex)
· Ochrana o í:
Uzav ené ochranné brýle

*

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:
Aerosol
Skupenství:
Podle ozna ení produktu
Barva:
Charakteristický
· Zápach:
Není ur eno.
· Prahová hodnota zápachu:
· Hodnota pH:

Není ur eno.

· Zm na stavu
Není ur eno.
Bod tání/bod tuhnutí:
Po áte ní bod varu a rozmezí bodu varu: Nedá se použít, jde o aerosol.
· Bod vzplanutí:

Nedá se použít, jde o aerosol.

· Ho lavost (pevné látky, plyny):

Nedá se použít.

· Zápalná teplota:

333 °C
(pokra ování na stran 6)
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· Teplota rozkladu:

Není ur eno.

· Výbušné vlastnosti:

Není ur eno.

· Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Horní mez:

1,5 Vol %
13 Vol %

· Tlak páry p i 20 °C:

8300 hPa

· Hustota p i 20 °C:
· Relativní hustota
· Hustota páry:
· Rychlost odpa ování

0,7 g/cm3
Není ur eno.
Není ur eno.
Nedá se použít.

· Rozpustnost ve / sm sitelnost s
vod :

V bec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

· Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda:

Není ur eno.

· Viskozita:
Dynamicky:
Kinematicky:

Není ur eno.
Není ur eno.

· Obsah edidel:
Organická edidla:
VOC (EC)
Obsah net kavých složek:
· 9.2 Další informace

88,5 %
.
654,9 g/l
9,9 %
Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu p i doporu eném zp sobu použití.
· 10.3 Možnost nebezpe ných reakcí Žádné nebezpe né rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslu itelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpe né produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpe né produkty p i rozkladu.
*

ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických ú incích
· Akutní toxicita Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
· Za azení relevantní hodnoty LD/LC 50:
67-64-1 aceton
Oráln
LD50
5800 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
>15800 mg/kg (rabbit)
Inhalováním LC50 / 4h 76 mg/l (rat)
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
Oráln
LD50
8530 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
>5000 mg/kg (rabbit)
Inhalováním LC50 / 4 h >10000 mg/m3 (rat)
(pokra ování na stran 7)
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xylen
Oráln
LD50
3523 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
2000 mg/kg (rabbit)
Inhalováním LC50 / 4 h 29000 mg/m3 (rat)
Hydrocarbons, C9, aromatics
Oráln
LD50
3592 mg/kg (rat)
Pokožkou
LD50
3160 mg/kg (rabbit)
123-86-4 butyl-acetát
Oráln
LD50
10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Pokožkou
LD50
>17600 mg/kg (rabbit)
Inhalováním LC50 / 4 h >21 mg/m3 (rat)
· Primární dráždivé ú inky:
· Žíravost/dráždivost pro k ži Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
· Vážné poškození o í / podrážd ní o í
Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
· Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k že
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
· Ú inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
· 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
M že zp sobit ospalost nebo závrat .
· Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice
Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
· Nebezpe nost p i vdechnutí Na základ dostupných údaj nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.

ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita:
67-64-1 aceton
LC50/96h 8300 mg/l (fish)
EC50/96h 7200 mg/l (algae)
LC50 / 48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
EC50 / 48 h >500 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)
xylen
EC50 / 48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50 / 96 h 13,5 mg/l (fish)
Hydrocarbons, C9, aromatics
EC50 / 48 h 3,2 mg/l (Daphnia magna)
EC50 / 72 h 2,75 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata)
EC50 / 96 h 9,2 mg/l (Regenbogenforelle)
· 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 d Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Ekotoxické ú inky:
· Poznámka: Škodlivý pro ryby.
(pokra ování na stran 8)
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· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozorn ní:
T ída ohrožení vody 2 (Samoza azení):ohrožuje vodu
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
Ohrožuje pitnou vodu už p i proniknutí malého množství do zeminy.
škodlivá pro vodní organismy
· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· 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: Odpady odstra ujte v souladu s ustanovením zákona . 185/2001 Sb., o odpadech v platném
zn ní. Odpadu p i a te odpovídající kód odpadu podle vyhlášky . 381/2001 Sb. v platném zn ní. Ozna ený
odpad v etn identifika ního listu odpadu p edejte specializované firm oprávn né pro nakládání s t mito
odpady. Nesmí se odstra ovat spole n s komunálními odpady. Zabra te úniku do kanalizace. Odpad,
znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky sm si je možné spalovat ve spalovn nebezpe ných odpad ,
pop . uložit na skládku nebezpe ných odpad v souladu s platnými p edpisy.
· Doporu ení: Nesmí se odstra ovat spole n s odpady z domácnosti. Nep ipustit únik do kanalizace.
· Kódové íslo odpadu:
Doporu ení: Odpady odstra ujte v souladu s ustanovením zákona . 185/2001 Sb., o odpadech v platném
zn ní.
Odpadu p i a te odpovídající kód odpadu podle vyhlášky . 381/2001 Sb. v platném zn ní.
Ozna ený odpad v etn identifika ního listu odpadu p edejte specializované firm oprávn né pro nakládání s
t mito odpady.
Nesmí se odstra ovat spole n s komunálními odpady. Zabra te úniku do kanalizace.
· Evropský katalog odpad
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné nebezpe né látky
15 01 04 Kovové obaly
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami zne išt né
· Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky sm si je možné spalovat ve spalovn nebezpe ných odpad , pop . uložit na skládku
nebezpe ných odpad v souladu s platnými p edpisy.
· Doporu ení:
Odstran ní podle p íslušných p edpis .
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad 50 °C. Nádobku neprorážejte a
nespalujte, ani po použití.
Nest íkejte do ohn nebo na žhavé p edm ty.
Bez dostate ného v trání je možný vznik explozivních sm sí.

*

ODDÍL 14: Informace pro p epravu
· 14.1 UN íslo
· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p epravu
AEROSOLY, horlave
· ADR
1950 AEROSOLY
AEROSOLS
· IMDG
AEROSOLS, flammable
· IATA
(pokra ování na stran 9)
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· 14.3 T ída/t ídy nebezpe nosti pro p epravu
· ADR

· t ída
· Etiketa

2 5F Plyny
2.1

· IMDG, IATA

· Class
· Label

2.1
2.1

· 14.4 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
· Kemlerovo íslo:
· EMS-skupina:
· Stowage Code

Varování: Plyny
F-D,S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category
C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· Segregation Code

· 14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II úmluvy
Nedá se použít.
MARPOL a p edpisu IBC
· P eprava/další údaje:
· ADR
· Omezené množství (LQ)
· Vy atá množství (EQ)
· P epravní kategorie
· Kód omezení pro tunely:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Regulation":

1L
Kód: E0
Není dovoleno jako vy até množství
2
D
1L
Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
UN 1950 AEROSOLY, 2.1
CZ

(pokra ování na stran 10)
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*

ODDÍL 15: Informace o p edpisech
Zákon 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, v platném zn ní a související p edpisy; Na ízení vlády . 361/2007
Sb., v platném zn ní, které stanoví podmínky pro zdraví zam stnanc p i práci, v etn limit PEL a NPK;
Zákon . 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n n kterých zákon v platném
zn ní; provád cí p edpisy k tomuto zákonu; Zákon . 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk , v platném
zn ní; p edpisy ADR v platném zn ní; Zákon .258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví v platném zn ní
· 15.1 P edpisy týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky
nebo sm si
· Rady 2012/18/EU
· Kvalifika ní množství (v tunách) p i uplatn ní požadavk pro podlimitní množství 150 t
· Kvalifika ní množství (v tunách) p i uplatn ní požadavk pro nadlimitní množství 500 t
· Rady (ES) . 1907/2006 P ÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3
· Národní p edpisy:
Zákon 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, v platném zn ní a související p edpisy; Na ízení vlády . 361/2007
Sb., v platném zn ní, které stanoví podmínky pro zdraví zam stnanc p i práci, v etn limit PEL a NPK;
Zákon . 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n n kterých zákon v platném
zn ní; provád cí p edpisy k tomuto zákonu; Zákon . 102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk , v platném
zn ní; p edpisy ADR v platném zn ní; Zákon .258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví v platném zn ní.
· Jiná ustanovení, omezení a zákazy
· Látky vzbuzující mimo ádné obavy (SVHC) podle REACH, l. 57
Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· 15.2 Posouzení chemické bezpe nosti: Posouzení chemické bezpe nosti nebylo provedeno.

*

ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich v domostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
· Relevantní v ty
H220 Extrémn ho lavý plyn.
H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry.
H226 Ho lavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; p i zah ívání m že vybuchnout.
H304 P i požití a vniknutí do dýchacích cest m že zp sobit smrt.
H312 Zdraví škodlivý p i styku s k ží.
H315 Dráždí k ži.
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H332 Zdraví škodlivý p i vdechování.
H335 M že zp sobit podrážd ní dýchacích cest.
H336 M že zp sobit ospalost nebo závrat .
H373 M že zp sobit poškození orgán p i prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.
· Zkratky a akronymy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
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
(pokra ování na stran 11)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Ho lavé plyny – Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosoly – Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem – Stla ený plyn
Flam. Liq. 2: Ho lavé kapaliny – Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Ho lavé kapaliny – Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutní toxicita – Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro k ži – Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vážné poškození o í / podrážd ní o í – Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) – Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice) – Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpe nost p i vdechnutí – Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpe nost pro vodní prost edí - dlouhodobá nebezpe nost pro vodní prost edí – Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpe nost pro vodní prost edí - dlouhodobá nebezpe nost pro vodní prost edí – Kategorie 3

· * Údaje byly oproti p edešlé verzi zm n ny
CZ
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