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BEZPEČNOSTNÍ LIST
(Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 – č. 2015/830)

ODDÍL 1 : IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU
1.1. Identifikace přípravku
Název přípravku: Bumper Restorer
Kód přípravku: BE110112
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Registrovaný název společnosti: GS27
Adresa: 540, rue Gilles de Gennes - Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
Telefon: 0033 247 737 777 Fax: 0033 247 373 866

www.gs27.com
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: +33 (0)1.45.42.59.59.
Asociace/Organizace : INRS/ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho dodatků.
Aerosol, kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Opakovaná expozice může způsobit vysušení pokožky nebo její popraskání (EUH066).
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 3 (STOT SE 3, H336).
Tato směs nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Nejsou známy předvídatelné škody na životním
prostředí za standardních podmínek použití.
2.2. Prvky označení
Směs pro aplikaci ve spreji.
Směs pro aerosolovou aplikaci.
Ve shodě s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho dodatků.
Výstražný symbol/y nebezpečnosti:

GHS07
GHS02
Signální slovo:
NEBEZPEČÍ
Identifikátory produktu:
ES 265-150-3
NAFTA (ROPNÁ), HYDROGENOVANÁ TĚŽKÁ
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222
Extrémně hořlavý aerosol.
H229
Tlaková nádoba. Při zahřátí může prasknout.
H336
Může způsobit ospalost nebo závratě
EUH066
Opakovaná expozice může způsobit vysušení a popraskání pokožky.
Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P101
V případě nutnosti konzultace s lékařem, předložte etiketu.
P102
Udržujte z dosahu dětí.
Pokyny pro bezpečné zacházení - Preventivní:
P210
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji vznícení.
Nekuřte.
P211
Nestříkejte do otevřeného plamene nebo na jiný zdroj vznícení.
P251
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271
Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraném prostoru.
Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování:
P410+P412
Chraňte před slunečním světlem. Nevystavujte teplotám, vyšším než 50°C/122°F.
Pokyny pro bezpečné zacházení - Likvidace:
P501
Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.
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2.3. Další nebezpečnost
Směs neobsahuje žádné složky, klasifikované jako „Obzvláště znepokojující látky“ (SVHC) >= 0.1%
Evropskou agenturou pro chemické látky (European CHemical s Agency (ECHA)), v článku 57 nařízení
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Směs nesplňuje PBT ani PvB kritéria pro směsi v souladu s přílohou XIII, nařízení REACH ES 1907/2006.

ODDÍL 3 : SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.2. Směsi
Složení:
Identifikace
INDEX: 601_004_00_0
CAS: 106-97-8
ES: 203-448-7
REACH: 01-2119474691-32
BUTAN
INDEX: A64742489
CAS: 64742-48-9
ES: 265-150-3
REACH: 01-2119463258-33
NAFTA (ROPNÁ),
HYDROGENOVANÁ
TĚŽKÁ
INDEX: C6860264
CAS: 68608-26-4
ES: 271-781-5
SULFONÁT SODNÝ
INDEX: A90506471
CAS: 90506-47-1
ES: 291-909-3
NEUTRALIZOVANÝ
ESTEROVÝ FOSFÁT

(ES) 1272/2008
GHS02, GHS04
Dgr
Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

Poznámka
C
[1]
[7]

%
25 <= x % < 50

GHS07, GHS08,
GHS02
Dgr
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUH:066

25 <= x % < 50

GHS07
Wng
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
GHS07
Wng
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

2.5 <= x % < 10

2.5 <= x % < 10

Informace o složkách:
[7] Hnací plyn
[1] Látky, pro které jsou k dispozici maximální limity expozice.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Obecným pravidlem v případě pochybností nebo přetrvávajících symptomů, je vždy kontaktování lékaře.
NIKDY nic nepodávejte ústy osobě v bezvědomí.
4.1. Popis první pomoci
V případě vdechnutí:
V případě silného vdechnutí, přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Udržujte ji v teple a v klidu. Pokud je osoba
v bezvědomí, umístěte ji do stabilizační polohy. V každém případě informujte lékaře, abyste se ujistili, zda je
potřebná hospitalizace.
Pokud je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, poskytněte dýchání z úst do úst a zavolejte lékaře.
Použijte resuscitační techniky. Vhodný může být dlouhodobý lékařský dohled.
V případě vdechnutí rozprášené mlhy, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu.
V případě zasažení očí:
Při otevřených očích důkladně omývejte čistou vodou po dobu 15 minut.
V případě zasažení pokožky:
Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte zasaženou kůži mýdlem a vodou nebo
doporučeným čisticím přípravkem. Dávejte pozor na zbytky produktu mezi kůží a oblečením, hodinkami,
obuví, atd.
Pokud je zasažená oblast rozsáhlá a/nebo je pokožka poškozená, je nutná konzultace s lékařem nebo
převezení pacienta do nemocnice.

- Vyrobeno v licenci European Label System® MSDS software od InfoDyne - http://www.infodyne.fr -

BEZPEČNOSTNÍ LIST (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 – REACH)
Verze č. 1 (19/01/2016)

Datum: 17/02/2016 Stránka 3 z 9
Revize: č. 8 (19/01/2016)

BE110112 Bumper Restorer

V případě požití:
Nepodávejte pacientovi nic ústy.
V případě požití, pokud je množství malé (ne více než plná ústa), vypláchněte ústa vodou a konzultujte
s lékařem.
Umístěte osobu v klidu. Nevyvolávejte zvracení.
Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, předložte etiketu přípravku.
Při náhodném požití zavolejte doktora, zda není nutné lékařský dohled a péče. Předložte etiketu přípravku.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
K dispozici nejsou žádné informace.
4.3. Pokyny, týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 5 : OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Produkt hoří.
V případě vzniku malých požárů je vhodné použít chemické prášky, oxid uhličitý a jiný hasicí plyn.
5.1. Hasiva
V případě požáru, použijte speciální vhodné hasicí prostředky. Nikdy nepoužívejte vodu.
Uchovávejte obaly v blízkosti ohně v chladnu, abyste zabránili prasknutí tlakových nádob.
Vhodné způsoby hašení
V případě požáru použijte:
- postřik nebo vodní mlhou
- vodu s přísadou AFFF (Vodní pěna, tvořící vodní film a pěnovou vrstvu)
- halon
- pěnu
- víceúčelový ABC prášek
- BC prášek
- oxid uhličitý (CO2)
Zabraňte průniku hasicích prostředků do kanalizace nebo vodních cest.
Nevhodné způsoby hašení
V případě požáru nepoužívejte:
- vodu
- proud vody
5.2. Zvláštní nebezpečnost, vyplývající z látky nebo směsi
Při požáru často vzniká hustý, černý kouř. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů může způsobit
vážné poškození zdraví.
Nevdechujte kouř.
V případě požáru může vnikat:
- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO2)
5.3. Pokyny pro hasiče
Z důvodu jedovatosti plynů, vznikajících tepelným rozkladem produktu, musí být hasičský personál vybaven
samostatnými izolačními dýchacími přístroji.
.
ODDÍL 6 : OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Buďte opatrní z důvodu akumulace hořlavých výparů.
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Seznamte se s bezpečnostními opatřeními, uvedenými pod body 7 a 8.
Z důvodu přítomnosti organických rozpouštědel ve směsi, odstraňte zápalné zdroje a odvětrávejte oblast.
Zamezte vdechování par.
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Pokud došlo k rozlití velkého množství, evakuujte veškerý personál a povolte pouze zásahy vyškolených
operátorů, vybavených bezpečnostními zařízeními.
Pro ne-hasiče
Z důvodu přítomnosti organických rozpouštědel ve směsi, odstraňte zápalné zdroje a odvětrávejte oblast.
Zamezte vdechování par.
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Pokud došlo k rozlití velkého množství, evakuujte veškerý personál a povolte pouze zásahy vyškolených
operátorů, vybavených bezpečnostními zařízeními.
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Pro hasiče
Hasiči musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými pomůckami (Viz oddíl 8)
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte úniku přípravku z nádrží pro likvidaci odpadu pomocí nehořlavého savého materiálu, jako je písek,
půda, vermikulit, křemelina.
Zabraňte proniknutí jakéhokoli materiálu do kanalizace nebo vodních toků.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Čistěte nejlépe čistícím přípravkem, nepoužívejte rozpouštědla.
Použijte nějaké absorpční činidlo.
Odstranění musí provést registrovaný záchranář.
K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 7 : ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Požadavky, které se vztahují na skladovací prostory, platí pro všechna zařízení, ve kterých se manipuluje se
směsí.
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Po manipulaci si vždy umyjte ruce.
Svlékněte si znečištěný oděv a vyčistěte ho před dalším použitím.
Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v těsných prostorách.
Protipožární opatření:
Manipulujte s přípravkem v dobře větraných prostorách.
Páry jsou těžší než vzduch. Mohou se šířit po zemi a vytvářet směsi, které jsou ve vzduchu výbušné.
Zabraňte tvorbě hořlavých nebo výbušných koncentrací ve vzduchu a vyvarujte se koncentrací par vyšších, než
jsou prahové limity expozice na pracovišti.
Nestříkejte na otevřený plamen ani na žádný rozžhavený materiál.
Nepropichujte a nespalujte ani po použití.
Používejte směs pouze v prostorách bez otevřeného plamene nebo jiných zápalných zdrojů a zajistěte vhodnou
ochranu elektrických zařízení.
Uchovávejte obaly těsně uzavřené a mimo zdroje tepla, jisker a otevřeného ohně.
Nepoužívejte nástroje, které mohou způsobit vznik jisker.
Nekuřte.
Zabraňte přístupu neoprávněného personálu.
Doporučené vybavení a postupy:
Pro ochranu osob, viz oddíl 8.
Sledujte opatření, uvedená na etiketě a také průmyslová bezpečnostní nařízení.
Nikdy do této směsi nepřilévejte vodu.
Nevdechujte aerosoly.
Tam, kde musí personál provádět práci v kabině, ať už za účelem sprejování, nebo za jiným účelem, může být
ventilace nedostatečná pro kontrolu částic a rozptýlených výparů.
Proto se doporučuje, aby pracovníci nosili masky s přívodem stlačeného vzduchu během postřikovacích prací,
dokud koncentrace částic a rozptýlených výparů neklesne pod prahové limity expozice.
Zabraňte vdechování par. Provádějte jakýkoli průmyslový proces, při kterém by k tomu mohlo docházet,
v uzavřeném zařízení.
Zajistěte odsávání par ze zdroje emisí a také celkové větrání prostor.
Dále poskytujte dýchací přístroje pro určité krátké úkoly výjimečné povahy a pro nouzové zásahy.
Ve všech případech obnovte emise u zdroje.
Otevřené obaly musí být opatrně znovu uzavřeny a skladovány ve svislé poloze.
Zakázané vybavení a postupy:
Nekuřte, nejezte a nepijte v prostorách, kde se manipuluje se směsí.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí
K dispozici nejsou žádné informace.
Skladování
Udržujte mimo dosah dětí.
Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, na suchém, dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo všechny zdroje vznícení – nekuřte.
Uchovávejte mimo dosah všech zdrojů vznícení, tepla nebo přímého slunečního záření.
Podlaha musí být nepropustná a ve tvaru sběrné nádrže, takže v případě náhodného úniku se tekutina nemůže
rozšířit mimo tento prostor.
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C.
Obaly
Vždy uchovávejte v obalu z materiálu, který je identický s originálním obalem.
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7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 8 : OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1. Kontrolní parametry
Limity expozice na pracovišti
- Francie (INRS - ED984 :2008) :
CAS
VME-ppm:
VME-mg/m3: VLE-ppm:
VLE-mg/m3: Poznámky:
106-97-8
800
1900
- UK / WEL (Limity expozice na pracovišti, EH40/2005, 2007) :
CAS
TWA:
STEL:
Strop:
Definice:
Kritéria:
106-97-8
600 ppm
750 ppm
-

TMPč.:
-

8.2. Omezování expozice
Osobní ochranná opatření, například osobní ochranné prostředky
Používejte osobní ochranné prostředky, které jsou čisté a řádně udržované.
Skladujte osobní ochranné prostředky na čistém místě, mimo pracovní prostor.
Při používání přípravku nikdy nejezte, nepijte ani nekuřte. Svlékněte si a vyčistěte znečištěný oděv před dalším
použitím. Zajistěte dostatečnou ventilaci, zvláště v těsných prostorách.
- Ochrana očí/obličeje
Zabraňte styku s očima.
Použijte chrániče očí, určené k ochraně před postříkáním tekutinou.
Před manipulací si nasaďte bezpečnostní brýle s ochrannými bočnicemi, podle normy EN166.
- Ochrana rukou
Používejte vhodné ochranné rukavice, odolné proti chemickým prostředkům v souladu s normou EN374.
Rukavice je nutné vybírat podle délky a způsobu jejich používání na pracovišti.
Ochranné rukavice je nutné vybírat podle jejich vhodnosti pro příslušné pracoviště: jiné chemické produkty, se
kterými může být manipulováno, nutná fyzická ochrana (při řezání nebo propichování, ochrana před teplem),
požadovaná úroveň zručnosti.
Doporučené druhy rukavic:
- Nitrilová pryž (butadien-akrylonitrilový kaučuk, (NBR))
- PVA (polyvinylalkohol)
Doporučené vlastnosti:
Nepropustné rukavice podle normy EN374
- Ochrana těla
Zabraňte kontaktu s pokožkou.
Noste vhodný ochranný oděv:
V případě stříkání, noste ochranný oděv proti chemickým rizikům a proti stříkaným tekutinám (typ 4) v souladu
s normou EN14605, pro zabránění kontaktu s pokožkou.
Pracovní oblečení zaměstnanců se musí pravidelně čistit.
Po kontaktu s produktem je třeba omýt všechna zasažená místa na těle.
- Ochrana dýchacích cest
Zabraňte vdechování výparů.
Pokud není ventilace dostatečná, použijte vhodné dýchací zařízení.
Pokud jsou pracovníci vystaveni koncentracím, které jsou vyšší než limity expozice na pracovišti, musí použít
vhodné, schválené dýchací ochranné zařízení.
Typ FFP masky:
Noste jednorázový polo-maskový aerosolový filtr v souladu s normou EN149.
Kategorie:
- FFP1
Filtry proti plynům a výparům (kombinované filtry) v souladu s normou EN14387:
- A1 (Hnědý)
Filtr částic v souladu s normou EN143 :
- P1 (Bílý)
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ODDÍL 9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Všeobecné informace:
Skupenství:
tekutá kapalina.
sprej
Důležité zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace
pH :
není relevantní.
Bod varu/ rozmezí bodu varu:
Tlak páry (50°C):
Hustota:
Rozpustnost ve vodě:
Bod tání/rozmezí bodu tání:
Teplota samovznícení:
Bod rozkladu/rozmezí bodu rozkladu:
Chemické spalné teplo:
9.2. Ostatní informace
Nejsou k dispozici žádné informace.

140 °C.
méně než 110kPa (1.10 barů)
<1
nerozpustný.
není relevantní.
200 °C.
250 °C.
>= 30 kJ/g

ODDÍL 10 : STÁLOST A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita
Nejsou k dispozici žádné informace.
10.2. Chemická stabilita
Tato směs je stabilní při dodržování doporučených podmínek při manipulaci a skladování v oddíle 7.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Při vystavení vysokým teplotám, může směs vydávat nebezpečné rozkladné látky, jako výpary oxidu
uhelnatého a oxidu uhličitého, dým a výpary oxidu dusnatého.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
V areálu není povoleno žádné zařízení, které by mohlo vytvořit plamen nebo má rozpálený kovový povrch
(hořáky, elektrické oblouky, pece apod.)
Zabraňte:
- vytápění
- teplu
- vlhkosti vzduchu
- hromadění elektrostatických nábojů.
- plamenům a horkým povrchům
Chraňte před vlhkostí. Reakce s vodou může způsobit exotermní reakci.
10.5. Neslučitelné materiály
Udržujte z dosahu:
- vody
- silných oxidačních činidel
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Tepelný rozklad může způsobit vypouštění/tvorbu:
- oxidu uhelnatého (CO)
- oxidu uhličitého (CO2)

ODDÍL 11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1. Informace o toxikologických účincích
Vystavení výparům z rozpouštědel ve směsi, které přesahuje stanovený limit expozice na pracovišti, může mít
za následek nepříznivé zdravotní účinky, jako je podráždění sliznic a dýchacích cest a nežádoucí účinky na
ledviny, játra a centrální nervový systém.
Příznaky mohou zahrnovat bolesti hlavy, znecitlivění, závratě, únavu, svalovou astenii a v extrémních
případech ztrátu vědomí.
Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt se směsí může způsobit odstranění přirozeného tuku z pokožky, což vede
k nealergické kontaktní dermatitidě a absorpci kůží.
Zasažení očí může způsobit jejich podráždění a reverzibilní poškození.
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Mohou se objevit narkotické účinky, jako je ospalost, znecitlivění, snížená ostražitost, ztráta reflexů,
nedostatečná koordinace nebo závratě.
Účinky mohou také nastat v podobě silných bolestí hlavy nebo nevolnosti, poruchy rozhodování, závratí,
podráždění, únavy nebo poruchy paměti.
11.1.1. Složky
Pro složky nejsou dostupné žádné toxikologické informace.
11.1.2. Směs
Pro směsi nejsou dostupné žádné toxikologické informace.

ODDÍL 12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1. Toxicita
12.1.2. Směsi
Pro směs nejsou dostupné žádné informace o vodní toxicitě.
12.2. Persistence a rozložitelnost
Nejsou dostupné žádné informace.
12.3. Bioakumulační potenciál
Nejsou dostupné žádné informace.
12.4. Mobilita v půdě
Nejsou dostupné žádné informace.
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Nejsou dostupné žádné informace.

ODDÍL 13 : POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Řádně nakládání s odpadem se směsí a/nebo s jejími obaly musí být stanoveno v souladu se směrnicí
2008/98/ES.
13.1. Metoda nakládání s odpady
Nevypouštěje do kanalizace ani do vodních toků.
Odpad:
Nakládání s odpady probíhá bez ohrožení lidského zdraví a bez poškozování životního prostředí, a zvláště bez
rizika pro vodu, ovzduší, půdu, rostliny nebo zvířata. Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnou
legislativou, nejlépe prostřednictvím autorizované firmy nebo společnosti pro likvidaci odpadu.
Nekontaminujte půdu nebo vodu odpadem, nevyhazujte odpad do životního prostředí.
Obaly se zbytky výrobku:
Zcela vyprázdněte nádobu. Ponechte etiketu na obalu.
Předejte certifikovanému smluvnímu partnerovi pro likvidaci odpadu.

ODDÍL 14 : INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Vyjmuto z přepravní klasifikace a značení.
Přepravní výrobek v souladu s ustanoveními ADR pro silnice, RID pro železnice, IMDG pro moře a ICA/IATA
pro leteckou dopravu (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).
14.1. číslo OSN
1950
14.2. Oficiální pojmenování OSN pro přepravu
UN1950=AEROSOLS, flammable (AEROSOLY, hořlavé)
14.3. Třída(y) nebezpečí pro přepravu
- Klasifikace:

2.1
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14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
ADR/RID

IMDG

IATA

Třída

Kód

2

5F

Třída

2° Etiketa

2.1

See SP63

Třída

2° Etiketa

2.1

2.1

Balení
gr.
-

Etiketa

Ident.

LQ

Ustanovení

EQ

Kat.

Tunel

2,1

-

1L

190 327 344 625

E0

2

D

Balení
gr.
-

LQ

EMS

Ustanovení

EQ

SP277

F-D,S-U

63 190 277 327
344 959

E0

Cestující

Cestující

-

Balení
gr.
-

Náklad

Poznámka

EQ

75kg

Nákla
d
203

203

150kg

E0

30kg G

-

-

A145
A167
A802
A145
A167
A802

-

-

Y203

E0

Pro omezená množství, konzultujte kapitolu 2.7 pravidel OACI/IATA a kapitolu 3.4 ADR a IMDG.
Pro výjimečná množství, konzultujte kapitolu 2.6 OACI/IATA a kapitolu 3.5 ADR a IMDG.
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC
K dispozici nejsou žádné informace.
ODDÍL 15 : INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1. Nařízení, týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy, týkající se
látky nebo směsi:
- Informace ohledně klasifikace a označování, obsažené v oddíle 2:
Byly použity následující předpisy:
- Směrnice 75/734/EHS, upravená směrnicí 2013/10/EU
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 487/2013.
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 758/2013.
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 944/2013.
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 605/2014.
- EU nařízení č. 1272/2008, změněné nařízením EU č. 1297/2014.
- Informace o nádobách:
Nejsou k dispozici žádné informace.
- Zvláštní ustanovení:
Nejsou k dispozici žádné informace.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
K dispozici nejsou žádné informace.

ODDÍL 16 : DALŠÍ INFORMACE
Vzhledem k tomu, že nám nejsou známy pracovní podmínky uživatele, jsou informace, uvedené na tomto
bezpečnostním listu založeny na naší současné úrovni znalostí a na vnitrostátních předpisech a předpisech
Společenství.
Směs nesmí být používána k jiným účelům, než uvedeným v kapitole 1, bez předchozího obdržení písemného
návodu k používání.
Je vždy odpovědností uživatele, aby přijal všechna nezbytná opatření, aby vyhověl zákonným požadavkům a
místním předpisům.
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Informace v tomto bezpečnostním listu je třeba vnímat jako popis bezpečnostních požadavků, týkajících se
směsi a nikoliv za záruku jejích vlastností.
Znění vět, uvedených v oddílu 3:
H220
Vysoce hořlavý plyn.
H226
Hořlavá kapalina a páry.
H280
Obsahuje plyn pod tlakem; může při zahřátí explodovat.
H304
Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest.
H315
Způsobuje podráždění kůže.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Zkratky:
ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
IMDG: Mezinárodní příručka pro námořní přepravu nebezpečného zboží.
IATA: Mezinárodní asociace letecké dopravy.
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví
RID: Předpisy, týkající se mezinárodní přepravy nebezpečných věcí po železnici.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Třída ohrožení vody).
GHS02: Plamen
GHS07 : Vykřičník
PBT: Trvalé, bioakumulativní a toxické.
vPvB : Velmi persistentní, velmi bioakumulativní.
SVHC : Látky vzbuzující velmi vážné obavy.
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