
1.0Číslo verzeDatum revize

08. února 2018Datum vytvoření

DEXOLL 10W-40 A3/B4

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
(REACH) v platném znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Celoroční olej pro čtyřtaktní benzinové a naftové
(nepřeplňované i přeplňované) motory moderní
konstrukce, zejména osobních a užitkových vozidel (i s
dlouhým intervalem výměny).

Určená použití směsi

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití1.2

směsLátka / směs

DEXOLL 10W-40 A3/B4Identifikátor výrobku1.1

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Národné toxikologické informačné centrum, tel.: 02/54774166 (24 hod) 

Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí 

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace1.4

J.Vrbensky@email.czEmail 

Jindřich VrbenskýJméno 

Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list 

+421 43 4306415Telefon 

Slovensko

Na Bystričku 815/28, 036 01 MartinAdresa

TenaOilJméno nebo obchodní jméno

Distributor

043/4306415Telefon

Slovensko

Železničná 3214/1, Vrútky, 03861Adresa

GRANDX, s.r.o.Jméno nebo obchodní jméno

Dodavatel

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu1.3

Nepoužívejte směs pro jiné účely, které nebyly
doporučené výrobcem. V takovém případě může být
uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.

Nedoporučená použití směsi

Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Klasifikace látky nebo směsi2.1

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Vniknutí pod kůži při vysokém tlaku může způsobit vážné poškození. Nemá klasifikované nebezpečné účinky na
životní prostředí. Nadměrná expozice může mít za následek podráždění očí, kůže nebo dýchacích cest.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Nemá klasifikované nebezpečné fyzikálně a chemické účinky.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Prvky označení2.2

Doplňující informace

Obsahuje Alkaryl sulfonát vápenatý s dlouhým řetězcem. Může vyvolat alergickou reakci.EUH 208

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č.
1907/2006 (REACH) v platném znění. Při manipulaci s výrobkem používejte vhodné ochranné rukavice. Odstraňte
obsah, nádobu jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Další nebezpečnost2.3
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Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší

Směs.

Chemická charakteristika

Směsi3.2

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Pozn.
Klasifikace dle nařízení (ES) č.

1272/2008

Obsah v
%

hmotnost
i

Název látkyIdentifikační čísla

1, 2≤70Mazací oleje (ropné), C17-32,
rozpouštědlově extrahované.
odparafinované, hydrogenované

Index: 649-528-00-9
CAS: 101316-70-5
ES: 309-875-6

1Asp. Tox. 1, H304≤25Destiláty (ropné), hydrogenované těžké
parafinické

Index: 649-467-00-8
CAS: 64742-54-7
ES: 265-157-1

Aquatic Chronic 4, H413≤2,4polyolefin polyamin sukcinimid, polyol

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

≤0,8fosforodithiová kyselina, O,O-di-C1-14-
alkylestery, zinečnaté soli

CAS: 68649-42-3
ES: 272-028-3

≤0,6Benzenamin, N-fenyl-, reakční produkty s
2,4,4-trimethylpentenem

CAS: 68411-46-1
ES: 270-128-1

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 4, H413

≤0,55Alkaryl sulfonát vápenatý s dlouhým
řetězcem

CAS: 68610-84-4
ES: 271-877-7
Registrační číslo:
01-2119657986-16-
0000

Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361
Aquatic Acute 1, H400

≤0,15rozvětvený alkyl a Ca alkyl kys. uhličité

Poznámky

Poznámka L: Klasifikace látky jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně
než 3 % hmotnostních látek extrahovatelných do dimethylsulfoxidu (DMSO) při stanovení postupem IP 346
„Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum
fractions – Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method“ („Stanovení polycyklických
aromatických látek v nepoužitých mazacích olejích a ropných frakcích bez asfalténu – metoda refrakčního
indexu dimethylsulfoxidového extraktu“), Institute of Petroleum, Londýn. Tato poznámka se vztahuje pouze
na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.

1

Splněna Poznámka L2

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Seznamte se s tímto bezpečnostním listem, v případě potřeby jej ukažte lékaři. Pokud je postižený v bezvědomí nebo
v křeči, nic mu nepodávejte ústy. V případě spontánního zvracení dopravte postiženého do nemocnice k ověření, zda
směs nebyla vdechnutá do plic. Dbejte na ochranu vlastního zdraví. Při zdravotních problémech vyhledejte lékařskou
pomoc.

Popis první pomoci4.1

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a uložte do klidové polohy, která bez pohybu umožní pohodlné dýchání.
Volejte lékaře, pokud se necítíte dobře.

Při vdechnutí

Postiženému okamžitě svlékněte zasažený oděv. Zasažená místa omyjte teplou vodou a mýdlem. Pokud se objeví
podráždění pokožky navštivte lékaře.

Při styku s kůží

Pokud má postižený čočky, je třeba je nejprve odstranit. Při násilném otevření víčka ihned vyplachujte velkým
množstvím vody po dobu nejméně 10-15 minut. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí
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Vypláchněte ústa čistou vodou, pokud je postižený při vědomí. Pokud postižený zvrací, je třeba ho uložit do polohy na
stranu, aby nedošlo k udušení zvratky. Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento BL. Nevyvolávejte zvracení !

Při požití

Mírné podráždění sliznice ústní dutiny a zažívacího traktu.

Při požití

Neočekávají se.

Při zasažení očí

Delší a opakovaný kontakt s pokožkou může způsobit zčervenání, podráždění a
dermatitidu.

Při styku s kůží

Mírné podráždění sliznice dýchacích cest, ústní dutiny a zažívacího traktu.

Při vdechnutí

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky4.2

Nejsou známé.

Další údaje

Potřeba dostupnosti speciálních prostředků na zabezpečeni specifické a okamžité lékařské léčby na pracovišti se
nepředpokládá.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření4.3

Ochranný oděv, samostatný dýchací přístroj, případně chemický ochranný oděv. Proud vody používejte pouze při
chlazení nádrží, jestliže hrozí nebezpečí výbuchu.

Pokyny pro hasiče5.3

Při hoření vzniká směs pevných, kapalných částic z plynů: oxidy uhlíku, SOx. Okysličené sloučeniny (aldehydy atd).
CaOx, ZnOx., NOx. Vyvarujte se náhodného úniku tohoto produktu na horké kovové povrchy nebo elektrické
kontakty. Nevdechujte zplodiny požáru. Zbytky po požáru a kontaminovanou hasící kapalinu zneškodněte podle
místně platných předpisů. Uzavřené nádoby s produktem odstraňte pokud lze z blízkosti požáru, v krajním případě je
chlaďte vodou.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi5.2

Voda - plný proud.

Nevhodná hasiva

Tříštivá vodní mlha, střední a těžká pěna, hasicí prášky (nepoužívat, jestliže se hasí v prostředí s elektrickým
zařízením), oxid uhličitý a halony.

Vhodná hasiva

Hasiva5.1

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál
Používejte ochranné pomůcky podle odd. 8. Zabraňte kontaktu s pokožkou, zasažení očí a znečištění oděvu.
Nevdechujte aerosol. Nebezpečí uklouznutí, rozlitou látku ihned odstraňte. Zabraňte vniknutí do kanalizace a nebo do
vodních toků.
6.1.2. Pro pohotovostní personál
Používejte vhodný ochranný antistatický oděv a ochranné protiskluzové antistatické pracovní boty. Použijte ochranné
rukavice odolné olejům z PVA a ochranné brýle. Ochrana dýchání: ochrana dýchání bude potřebná jen ve zvláštních
případech, například při tvorbě aerosolů. V závislosti na velikosti úniku a potenciální úrovni expozice lze použít
polomasku nebo celoobličejový respirátor s filtrem na prach a organické páry nebo izolační dýchací přístroj.
Malé úniky: normální antistatické pracovní oděvy jsou obvykle adekvátní. Velké úniky: doporučuje se celotělová
kombinéza z chemicky odolného, antistatickéhomateriálu.
6.1.3. Přiměřené technické zabezpečení
V uzavřených prostorech je třeba zajistit dobré větrání přirozeným způsobem nebo pomocí technického zařízení.
Používejte ventilační zařízení do výbušného prostředí. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy6.1

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Zabraňte proniknutí velkého množství produktu do kanalizace, odpadních vod, vodních toků a nádrží, informujte
hasiče, policii, nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, případně odbor životního prostředí krajského
úřadu. Co nejvíce eliminujte únik, poškozené obaly umístěte do jiného ochranného obalu.

Opatření na ochranu životního prostředí6.2
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Využijte všechny možnosti na uzavření a utěsnění zdroje havárie. Rozlitou směs ihned zasypejte absorpčním
materiálem (písek, infusoriová hlinka, univerzální absorpční materiály).
Způsob čištění: na zemi: zastavte únik, pokud to lze udělat bez rizika. Odstraňte produkt odčerpáním nebo použitím
vhodného absorbentu.
Na vodě: Zastavte únik, pokud je tak možné učinit bez rizika. Uvolněnou látku ihned zachyťte pomocí plovoucích
zábran. Varujte ostatní přepravu. Odstraňte z hladiny mechanickým posbíráním nebo pomocí absorbentů. Před
použitím disperzních činidel vyhledejte odborníka, aby vám poskytl potřebné informace. Posbírejte volnou kapalinu do
nepropustných nádob. Odpad předejte k využití nebo zlikvidujte. Kontaminovaný materiál odstraňte podle bodu 13.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění6.3

Viz oddíl 7., 8. a 13.

Odkaz na jiné oddíly6.4

Viz oddíl 1:

Specifické konečné/specifická konečná použití7.3

Žádné uvedené.

Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi

<=40 °CSkladovací teplota

Technická opatření: Zajistěte dostatečné větrání.
Skladování: Skladujte v originálním balení v suchých, krytých, dobře větratelných skladech, chráněných před
povětrnostními vlivy. Skladujte mimo dosah zdrojů zapálení, jiskření a otevřeného ohně. Chraňte před vlhkostí a
oxidačními materiály. Neskladujte s potravinami. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním
zářením. Skladujte do max. 40 °C
Obalový materiál: Uchovávejte pouze v původním obalu.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí7.2

Vyvarujte se osobnímu kontaktu.
Zabraňte úniku malého množství tak, aby nevzniklo nebezpečí uklouznutí.
Dodržujte běžné hygienické a bezpečnostní opatření pro práci s chemikáliemi.
Před použitím je nutno se seznámit s obsahem oddílů 2, 6, 8 a 11.
Respektujte pokyny a návod k použití uvedené na štítku obalu výrobku.
Při manipulaci se zakazuje jíst, pít a kouřit. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.
Nepoužívejte znovu použité oblečení, pokud je stále kontaminované. Při manipulaci se sudy je třeba, aby pracovníci
měli pracovní obuv, ochranné rukavice a pracovní oděv.

Opatření pro bezpečné zacházení7.1

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

žádné

Kontrolní parametry8.1

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
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Ochrana rukou: Při stálé práci noste vhodné rukavice (ČSN EN 374), přiměřeně nepropustný ochranný oděv a boty
(ČSN EN ISO 20345). Doporučený materiál rukavic: nitrilová guma nebo PVC, s indexem ochrany > 5, doba průniku
> 240 min. Tloušťka materiálu rukavic: > 0,4 mm. Ochranný krém. Ochrana těla: Pracovní ochranný oděv, obuv.

Ochrana kůže

Zabraňte vniknutí do očí. Ochranné brýle nebo ochranný štít (pokud hrozí vniknutí do očí), vyhovující ČSN EN 166.

Ochrana očí a obličeje

Individuální ochranná opatření: Výběr osobních ochranných pomůcek závisí na podmínkách vystavení, způsobu
použití, manipulace, koncentrace a použitého větrání. Uvedené informace sloužící na výběr ochranných pomůcek při
manipulaci s tímto produktem jsou založeny na běžném použití produktu na stanovený účel.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Znečištěné, nasáklé části oděvu okamžitě svlékněte. Před
přestávkami a po ukončení práce si umyjte ruce. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.
 Zajistěte dostatečné větrání. To může být zajištěno lokálním odtahem z pracoviště nebo celkovým
vzduchotechnickým systémem.

Omezování expozice8.2

Údaje od dodavatele pro složku minerální olej (kapalný aerosol, dýmy) : NPEL (mg/m3) průměrný 5 ppm, 1 mg.m-3.
Krátkodobý 15 ppm, 3 mg.m-3.
Oleje minerální ( mlha ):TWA/8 hod. : 5 mg/m3 ACGIH
SEL 15 min. : 10 mg/m3 ACGIH
Nejvyšší přípustné expoziční limity (NPEL) pro chemické faktory jsou stanoveny průměrnou hodnotou a krátkodobou
hodnotou. Přípustný expoziční limit průměrný představuje časově vážený průměr koncentrací naměřených v dýchací
zóně za osmihodinovou pracovní směnu a 40-hodinový pracovní týden. Přípustný expoziční limit krátkodobý
představuje časově-vážený průměr koncentrací naměřených během 15-minutového referenčního času, kterému
mohou být zaměstnanci exponování kdykoliv v průběhu pracovní směny (maximálně 4krát za směnu a jen při
látkách se systémovým účinkem).

Jiné údaje o limitních hodnotách

Nejsou k dispozici.

Další údaje

Zabraňte úniku do kanalizace, podzemních a povrchových vod. Dodržujte příslušné předpisy na ochranu životního
prostředí omezující vypouštění škodlivin do vzduchu, vody a půdy.

Omezování expozice životního prostředí

Žádná uvedená.

Tepelné nebezpečí

Zajistěte dostatečné větrání. Při překročení NPK nebo doporučených hodnot je nutné nosit nezávislý dýchací přístroj
nebo masku s filtrem proti organickým látkám (AX, dle ČSN EN 14387 + A1).

Ochrana dýchacích cest

údaj není k dispozicipH

údaj není k dispoziciprahová hodnota zápachu

charakteristický po ropných produktechzápach

hnědábarva

kapalné při 20°Cskupenství

kapalina čirávzhled

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech9.1

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

údaj není k dispozicirozpustnost ve vodě

rozpustnost

údaj není k dispozicirelativní hustota

údaj není k dispozicihustota páry

údaj není k dispozicitlak páry

údaj není k dispozicimeze výbušnosti

údaj není k dispozicimeze hořlavosti

horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti

údaj není k dispozicihořlavost (pevné látky, plyny)

údaj není k dispozicirychlost odpařování

220 °C (EN ISO 2592)bod vzplanutí

údaj není k dispozicipočáteční bod varu a rozmezí bodu varu

<-36 °C (EN ISO 2592)bod tání / bod tuhnutí
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Viskozita 95 mm2/s při 40 °C EN ISO 3104. DMSO extrakt (jen pro minerální olej), IP-346: < 3 % hmotnostní.
Výhřevnost (kJ.kg-1) 38000.

údaj není k dispoziciteplota vznícení

0,875 g/cm3 při 15 °C (EN ISO 3675)hustota

Další informace9.2

údaj není k dispozicioxidační vlastnosti

údaj není k dispozicivýbušné vlastnosti

14,1 mm2/s při 100 °C EN ISO 3104viskozita

údaj není k dispoziciteplota rozkladu

údaj není k dispoziciteplota samovznícení

údaj není k dispozicirozdělovací koeficient: n-oktanol/voda

údaj není k dispozicirozpustnost v tucích

Za běžných podmínek skladování a doporučeném způsobu použití není známá.

Reaktivita10.1

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

Výrobek je za běžných podmínek skladování chemicky stabilní.

Chemická stabilita10.2

Žádné (za normálních podmínek skladování a manipulace).

Možnost nebezpečných reakcí10.3

Za normálních podmínek nevznikají. Při požáru a rozkladu vznikají toxické a nebezpečné plyny, viz oddíl 5.

Nebezpečné produkty rozkladu10.6

Chraňte před silnými oxidačními činidly.

Neslučitelné materiály10.5

Chraňte před slunečním zářením.

Podmínky, kterým je třeba zabránit10.4

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici. Možné nebezpečné účinky na lidské zdraví: Vniknutí pod kůži
při vysokém tlaku může způsobit vážné poškození. Nadměrná expozice může mít za následek podráždění očí, kůže
nebo dýchacích cest.

Informace o toxikologických účincích11.1

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost / dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí / podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

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.
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Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita12.1

ODDÍL 12: Ekologické informace

Akutní toxicita

Směs není klasifikována jako škodlivá pro vodní organismy. Směs může na vodní hladině vytvořit souvislou vrstvu,
která brání prostupu kyslíku do vody, a tím může způsobit úhyn vodní flóry. Na základě složení a analogie s produkty
stejného typu se očekává, že tento produkt nemá toxicitu pro vodní organismy, nepovažuje za nebezpečný pro
životní prostředí. Pro směs: LC 50 96 hod. ryby (mg. l -1) ≥ 100 mg / l ((výpočtová metoda),  EC 50 48 hod. dafnie
(mg. l-1) ≥ 100 mg / l ((výpočtová metoda),EC 50 řasy (mg. L-1) ≥ 100 mg / l ((výpočtová metoda).

Perzistence a rozložitelnost12.2

Bioakumulační potenciál12.3

Složky přípravku by měly být považovány za "biologicky vnitřně rozložitelné", ale ne "snadno biologicky rozložitelné",
mohou být mírně perzistentní, a to zejména v anaerobních podmínkách.

Mobilita v půdě12.4

Log Pow -neaplikuje se pro směs.

S výrobkem se má zacházet podle všeobecně platných bezpečnostních a hygienických předpisů, aby se předešlo
úniku a následnému znečištění životního prostředí.

Jiné nepříznivé účinky12.6

Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č.
1907/2006 (REACH) v platném znění.

Výsledky posouzení PBT a vPvB12.5

Produkt má nízkou rozpustnost, na hladině plave a předpokládá se, že bude pronikat z vody na zem. Předpokládá se
rozložení na usazeniny a pevné látky obsažené v odpadní vodě.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a
podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů.
Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné
osobě k likvidaci odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do
kanalizace. Zabezpečte manipulační plochy se záchytnými vanami. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními
odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného
zařazení.
Prázdné obaly mohou obsahovat hořlavé zbytky produktů. Neřežte, nesvařujte, nevrtejte ani nespalujte prázdné
nádoby nebo sudy. Odpad předejte znečištěný oprávněné osobě.

Metody nakládání s odpady13.1

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, v platném znění. Vyhláška č. 93/2016 Sb., (katalog odpadů) v platném znění. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.

Právní předpisy o odpadech

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje *13 02 05

Kód druhu odpadu

(*) - nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech

Plastové obaly15 01 02

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné *15 01 10

Kód druhu odpadu pro obal
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Nepodléhá předpisům ADR.

UN číslo14.1

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

neuvedeno

Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu14.2

neuvedeno

Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu14.3

neuvedeno

Obalová skupina14.4

neuvedeno

Nebezpečnost pro životní prostředí14.5

Odkaz v oddílech 4 až 8.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele14.6

Nepřepravuje se.

Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC14.7

Žádné.

Doplňující informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS
a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znění. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Zákon č.
350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění. Zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném
znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli v platném znění.

Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi

15.1

ODDÍL 15: Informace o předpisech

Nejsou k dispozici.

Další údaje

Dodavatel pro tuto směs neprovedl posouzení chemické bezpečnosti.

Posouzení chemické bezpečnosti15.2

ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H304

Dráždí kůži.H315

Může vyvolat alergickou kožní reakci.H317

Způsobuje vážné poškození očí.H318

Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.H361

Vysoce toxický pro vodní organismy.H400

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H411

Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.H413

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

Obsahuje Alkaryl sulfonát vápenatý s dlouhým řetězcem. Může vyvolat alergickou reakci.EUH 208

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
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Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcíADR

Biokoncentrační faktorBCF

Chemical Abstracts ServiceCAS

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíCLP

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkůmDNEL

Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populaceEC₅₀

Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látekEINECS

Pohotovostní plánEmS

Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ESES

Evropská unieEU

Mezinárodní asociace leteckých dopravcůIATA

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné
chemikálie

IBC

Koncentrace působící 50% blokáduIC₅₀

Mezinárodní organizace pro civilní letectvíICAO

Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zbožíIMDG

Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísadINCI

Mezinárodní organizace pro normalizaciISO

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemiiIUPAC

Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populaceLC₅₀

Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populaceLD₅₀

Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkemLOAEC

Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkemLOAEL

Oktanol-voda rozdělovací koeficientlog Kow

Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodíMARPOL

Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinkuNOAEC

Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinkuNOAEL

Koncentrace bez pozorovaných účinkůNOEC

Hodnota dávky bez pozorovaného účinkuNOEL

Nejvyšší přípustná koncentraceNPK

Expoziční limity na pracovištiOEL

Perzistentní, bioakumulativní a toxickýPBT

Přípustný expoziční limitPEL

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkůmPNEC

Počet částic na milion (miliontina)ppm

Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látekREACH

Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železniciRID

Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSNUN

Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo
biologický materiál

UVCB

Těkavé organické sloučeninyVOC

Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativnívPvB

Nebezpečný pro vodní prostředíAquatic Acute

Nebezpečný pro vodní prostředíAquatic Chronic

Nebezpečnost při vdechnutíAsp. Tox.

Vážné poškození očíEye Dam.

Toxicita pro reprodukciRepr.

Dráždivost pro kůžiSkin Irrit.

Senzibilace kůžeSkin Sens.

Doporučená omezení použití

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a
zakázanými manipulacemi s produktem.

Pokyny pro školení
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Používejte jen podle doporučení dodavatele.

Doporučená omezení použití

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy.
Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Prohlášení

Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je doporučeno výrobcem. Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu
odpovídají současnému stavu znalosti a zkušenosti a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nevytvářejí však
základ pro jakýkoliv smluvní vztah. V případě použití přípravku jiným způsobem než je doporučováno v tomto
bezpečnostním listu, výrobce ani dodavatel neodpovídá za případnou vzniklou škodu.

Další údaje

Nový bezpečnostní list přeložený podle revize od dodavatele z 12.5.2016.

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
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