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ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1. Identifikátor výrobku:  MEGA-FIX 

 Identifikační číslo: NA 

 Registrační číslo: NA 

 Jiné prostředky identifikace: NA 
 

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: 

 Určená použití:              PC1 Lepidla a těsnicí materiály  

                                                                                                   spotřebitelské použití 

 Nedoporučená použití: Všechny způsoby použití, které nejsou výslovně 

uvedené na etiketě. 

 Zpráva o chemické bezpečnosti: Není 
 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

 Distributor - osoba odpovědná za uvedení látky nebo směsi na trh ES: 

Jméno nebo obchodní jméno:  METRUM s. r. o. 

 Místo podnikání nebo sídlo:  gen. Štefánika 1638; 750 02  Přerov 

 Spisová značka:  oddíl C. vložka 15556 vedeného   

  Krajským soudem v Ostravě 
 Identifikační číslo:  253 64 286 

 Telefon:  +420 581 728 234 

         Fax:                                                                                   lenka.navratilova@metrum.cz 
      

 Odborně způsobilá osoba: 

Distributora (v ČR) Otmar Sysala  

Telefon: +420723887779 

E-mail:  otmarsy@post.cz 
 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:  224919293 , 224915402  
 K dispozici nepřetržitě. (Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2) 
 

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi:  

Látka/směs je ve smyslu nařízení 1272/2008/ES: Směs není klasifikovaná jako nebezpečná. 

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí: 
Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Může vyvolat alergickou reakci.  

2.2. Prvky označení: 

podle nařízení 1272/2008/ES (CLP) 

výstražný symbol/symboly nebezpečnosti: Odpadá 

signální slovo/slova: Odpadá 

standardní věta/věty o nebezpečnosti: Odpadá 

pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení: Odpadá 

 Další údaje: 

 EUH208 Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Může vyvolat alergickou reakci. 

         EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 

  

2.3. Další nebezpečnost:     Látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB. 

Neobsahuje žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle REACH, čl. 57. 

 Dle zákona o ochraně ovzduší:   Není nutno uvádět na etiketu, nebo štítek, pouze 

pokud je to nátěrová hmota, uvede se Kategorie a VOC v g/l. 
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ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 
3.1 Látky 

3.2 Směsi 

Chemická charakteristika: 

Popis:                                        Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky 

Chemická identita (název); 

registrační číslo REACH 

Identifikátory látek Koncentrace Klasifikace 

triethyl-fosfát; 

01-2119492852-28-0000 

index. č. 015-013-00-7 

číslo CAS 78-40-0 

číslo ES 201-114-5 

5 - <6 % Acute Tox. 4; H302 

Eye Irrit. 2; H319 

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl) 

ethylendiamin 

01-2119970215-39-XXXX 

index. č.       - 

číslo CAS 1760-24-3 

číslo ES 217-164-6 

0,8 - <0,9 % Skin Sens. 1; H317 

Eye Dam. 1; H318 

Acute Tox. 4; H332 

STOT RE 2; H373 

Poznámka: Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky. Úplné znění H – vět, poznámek a zkratek,viz. oddíl 16 

bezpečnostního listu. 
   

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 
4.1 Popis první pomoci: 

Při nadýchání: Přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý 

vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. 

 Při styku s kůží:  Odložte potřísněný oděv. Produkt odstraňte kusem 

látky nebo papírovou utěrkou. Pokožku omyjte velkým množstvím vody nebo vodou a mýdlem. Při 

viditelných změnách na pokožce nebo při potížích vyhledejte lékaře (ukažte mu etiketu nebo tento 

bezpečnostní list). 

 Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený 

používá. Při otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte (zejména prostory pod víčky), čistou pokud 

možno vlažnou tekoucí vodou. 
 Při požití:  Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou 

pomoc a ukažte štítek popř. obal látky nebo tento bezpečnostní list. 
 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:  

Vdechováním:      Nejsou k dispozici. 

           Stykem s kůží:     Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Může vyvolat alergickou 

           reakci. 

           Stykem s očima:  Nejsou k dispozici. 

           Požitím:               Nejsou k dispozici.   
                                                                        

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:  
          Symptomatická léčba. 
 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva:   
Vhodná hasiva: Způsob hašení přizpůsobit podmínkám okolí. 

Nevhodná hasiva: Nejsou známá. 
 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Nebezpečné produkty hoření: oxidy uhlíku a další 

toxické plyny. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné 

poškození zdraví. 
 

5.3 Pokyny pro hasiče: Běžné ochranné prostředky pro hasiče při hašení 

požáru chemikálií, osobní ochranný oblek, izolační dýchací přístroj, ochranné brýle a ochranná obuv.  
 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Zabezpečte oblast. Používejte 

osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Zamezte přístupu nechráněných osob. Zamezte kontaktu s kůží. 
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        a očima. Nevdechujte plyny/páry/aerosoly. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8.  
 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zabraňte úniku do půdy, povrchových vod  

         a kanalizace.  

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Odstraňte mechanicky. Zachyťte adsorpčním 

materiálem vázajícím kapaliny (např. písek, štěrkový písek, silikagel). Pro odstranění dejte do vhodných  

          a uzavřených nádob a zlikvidujte podle místní legislativy, viz. oddíl 13. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly:  Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto 

bezpečnostního listu. 
 

 ODDÍL 7: Zacházení a skladování 
7.1   Opatření pro bezpečné zacházení:   

          Pokyny pro bezpečné zacházení: Zajistěte dostatečné větrání a odvětrávání místnosti nebo pracoviště.       

          Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8. Dodržujte běžná hygienická opatření a bezpečnostní předpisy platné         

          v průmyslovém použití. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčištění. Po   

          skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. 

         Zamezení úniku do životního prostředí: 

         V závislosti na skladovaném množství produktu proveďte vhodná opatření k zachycení úniku úkapů z nádob.   

         Poškozené obaly mechanicky seberte a odstraňte. Zabraňte rozlití nebo únikům do kanalizace, povrchových    

         nebo podzemních vod. Zamezte vsáknutí do půdy. Při úniku postupovat podle oddílu 6. 
 

7.2    Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:   

         Skladujte v původních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v suchu a chladu na     

         dobře větraném místě. Zamezte kontaktu s neslučitelnými materiály (viz oddíl 10). 
 

7.3    Specifické konečné / specifická konečná použití:  Lepidlo. 

         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 

8.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č.361/2007 Sb., v platném znění:  

        Výrobek neobsahuje látky, u kterých je nutné kontrolovat expoziční limity v pracovním prostředí. 

8.1.2 Expoziční limity podle směrnice 98/24/ES (2004/37/ES):  
         Výrobek neobsahuje látky uvedené v odpovídajících směrnicích EU. 

8.1.3 Biologické limitní hodnoty dle vyhl. 432/2003 Sb. 

         Nestanoveny 

8.1.4Hodnoty DNEL a PNEC:              Toho času nejsou pro směs k dispozici. 

        triethyl-fosfát (CAS: 78-40-0)  

        Hodnoty DNEL:  

        pracovníci: 11,7 mg/m3
 – expozice inhalační, dlouhodobá, účinky systémové  

        pracovníci: 3,33 mg/kg váhy těla/den – expozice dermální, dlouhodobá, účinky systémové  

        Hodnoty PNEC:  

        sladkovodní prostředí: 0,632 mg/l  

        mořská voda: 0,0632 mg/l  

        mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 298,5 mg/l  

        sladkovodní sedimenty: 4,83 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  

        mořské sedimenty: 0,483 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu                                                                                                              

        půda (zemědělská): 0,596 mg/kg hmotnosti suché půdy 
 

        N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin (CAS: 1760-24-3)  

        Hodnoty DNEL:  

        pracovníci: 35,3 mg/m3
 – expozice inhalační, dlouhodobá, účinky systémové  

        pracovníci: 5 mg/kg váhy těla/den – expozice dermální, dlouhodobá, účinky systémové  
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        Hodnoty PNEC:  

        sladkovodní prostředí: 0,062 mg/l  

        mořská voda: 0,0062 mg/l  

        mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 25 mg/l  

        sladkovodní sedimenty: 0,22 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  

        mořské sedimenty: 0,022 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu                                                                                            

        půda (zemědělská): 0,0085 mg/kg hmotnosti suché půdy 
 

8.2 Omezování expozice  
8.2.1 Omezování expozice pracovníků:  Ventilace. Osobní ochranné pracovní prostředky. 

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: 

         Nařízení vlády ČR č. 495/2001 Sb. a nařízení (EU) č. 2016/425 – veškeré osobní ochranné prostředky musí    

         být v souladu s těmito nařízeními. 

         Zajistěte, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky. Zamezte kontaktu s kůží   

         a očima. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci. Znečištěný, potřísněný oděv svlečte. Znečištěný oděv před       

         opětovným použitím vyperte. Před přestávkou a po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej vodou.    

         Po práci použijte ošetřující výrobky pro ochranu pokožky. 

a) Ochrana očí a obličeje: Za normálních podmínek (při obvyklém použití)    

         odpadá.  

b) Ochrana kůže:  
 - Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.                     

               Doporučené typy rukavic (EN 374-1): Ochranné rukavice z butylkaučuku 

               Tloušťka materiálu: > 0,4 mm; doba průniku: > 480 minut. 

                                                                             Ochranné rukavice z nitrilového kaučuku 

               Tloušťka materiálu: > 0,3 mm; doba průniku: > 480 minut.  

 - Jiná ochrana: Při stálé práci vhodný ochranný pracovní oděv a   

               obuv. 

c) Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek (při obvyklém použití)  

          odpadá.  

d) Tepelné nebezpečí: Neuvedeno. 

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí: Zabraňte úniku do povrchových vod a kanalizace.  

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

 a) vzhled: pasta, barva bílá nebo dle obarvení 

 b) zápach:  bez zápachu až mírný charakteristický 

 c) prahová hodnota zápachu:  neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 d) pH: nepoužitelné 

 e) bod tání/tuhnutí: neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 g) bod vzplanutí: neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 h) rychlost vypařování: nestanoveno 

 i) hořlavost (pevné látky, plyny): nevztahuje se 

j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: nestanoveno 

 k) tlak páry (při 20°C): neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 l) relativní hustota par: neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 m) relativní hustota (při 20°C): 1,51 g/cm3 

 n) rozpustnost ve vodě: nerozpustné, dochází k hydrolytickému rozkladu 

 o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 p) teplota samovznícení: neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 q) teplota rozkladu: neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 r) viskozita: 180 000 – 230 000 cps 

 s) výbušné vlastnosti: nemá 

 t) oxidační vlastnosti: nemá 
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9.2 Další informace 

 mísitelnost:  neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 rozpustnost v tucích (rozpouštědlo-olej): neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 vodivost: neuvedeno – neposkytnuty informace výrobcem 

 třída plynů:  netýká se                                                             

        obsah organických rozpouštědel (VOC)  5,0 %; 75,5 g/l 
 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1  Reaktivita: Produkt reaguje pomalu s vodou (vlhké prostředí), 

která mění produkt na kaučukovou pevnou látku a uvolňuje metanol. 
 

10.2 Chemická stabilita:  Při doporučeném způsobu použití je produkt stabilní. 
 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Hydrolýza uvolňuje malé množství metanolu jako 

toxické látky. 
 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vlhkost.   
 

10.5 Neslučitelné materiály: Při reakci s vodou se uvolňuje metanol. 
 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:  Při vysokých teplotách a při požáru vznikají 

 nebezpečné produkty jako oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, spaliny. 
 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
 Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny. Údaje o možném účinku směsi vycházejí  

                            ze znalosti účinků jednotlivých složek.  

                            Akutní toxicita 

                            Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

produkt 

LD50 orální, potkan (mg.kg-1): >2 000 

LD50 dermální, králík (mg.kg-1): údaje nejsou k dispozici 

LC50 inhalační, potkan (mg.kg-1): údaje nejsou k dispozici 
 

triethyl-fosfát 

LD50 orální, potkan (mg.kg-1): 2 295 

LD50 dermální, králík (mg.kg-1): >2 000 

LC50 inhalační, 4 hod., potkan (mg.kg-1): 1,49 
                             

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 

LD50 orální, potkan (mg.kg-1): 1 600 

LD50 dermální, králík (mg.kg-1): >2 000 

LC50 inhalační, potkan (mg.kg-1): >8 817 
 

  Dráždivost:                                        Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Žíravost:                                            Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Senzibilizace:                                    Obsahuje N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Může vyvolat              

                                                                   alergickou reakci.  

        Toxicita opakované dávky:               Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

        Karcinogenita:                                   Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Mutagenita:                                       Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

 Toxicita pro reprodukci:                   Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
  

         Další informace:  
         Více informací o nebezpečných látkách viz. oddíl 3 bezpečnostního listu.  
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ODDÍL 12: Ekologické informace 
        Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny. Údaje o možném účinku směsi vycházejí  

        ze znalosti účinků jednotlivých složek. 

12.1 Toxicita:                                                   Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí. 

triethyl-fosfát 

LC50 ryby, 96 hodin (mg.l-1): >100 (Danio rerio) 

NOEC bezobratlí (mg.l-1): 31,6 (Daphnia magna) 

ErC50 řasy, 72 hodin (mg.l-1): 900 (Desmodesmus subspicatus) 
 

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 

LC50 ryby, 96 hodin (mg.l-1): 344 (Brachydanio rerio) 

EC50 bezobratlí, 48 hodin (mg.l-1): 81 (Daphnia magna) 

ErC50 řasy, 72 hodin (mg.l-1): 126 (Scenedesmus subspicatus) 
 

12.2 Persistence a rozložitelnost: Relevantní informace nejsou k dispozici. 
 

12.3 Bioakumulační potenciál: Relevantní informace nejsou k dispozici. 
 

12.4 Mobilita v půdě:  Relevantní informace nejsou k dispozici. 
 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: Neobsahuje látky PBT a vPvB. 
 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: Zabraňte úniku produktu do povrchových vod  

         a kanalizace. 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady: 
              Vhodný způsob odstraňování odpadů – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání  

              Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek  

              a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad vč. identifikačního listu   

              odpadu předat k likvidaci oprávněné osobě k odstraňování odpadu (specializované firmě), která má   

              oprávnění k této činnosti.  

              Vhodné odstraňování obalu: Prázdné nevyčištěné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů. 

              Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje původce odpadu na základě použití výrobku.  

              Doporučený kód odpadu: 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09  

              Prázdné obaly: podskupina 15 01 02 Plastové obaly  

              Odpady z čištění: 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy               

              neuvedené pod číslem 15 02 02 
 

              Vhodný způsob odstraňování odpadů – spotřebitel 

              Nepoužitý produkt odložit do nádob pro sběr stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů. Prázdný   

              obal odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu do nádob pro sběr komunálního odpadu. 
 

              Právní předpisy o odpadech 

              Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal      

              stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb.,    

              ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 
Nepodléhá předpisům pro přepravu nebezpečných věcí (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). 

14.1 Číslo OSN: odpadá 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku:  odpadá 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: odpadá 

14.4 Obalová skupina: odpadá 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: není 
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14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: odpadá 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC: není určeno k velkoobjemové 

přepravě 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se 

látky nebo směsi:  
SEVESO (prevence závažných havárií): žádné. 

        Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: žádné. 

        Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné. 

        Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné. 
 

        -Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování  

        a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,… + Nařízení komise (ES)  

        č. 453/2010 v platném znění. 

-Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008+ 790/2009+618/2012 + 286/2011 v platném 

znění 

- Nařízení komise (ES) č. 552/2009 

- Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 

80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým 

činitelům při práci. 

- Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými 

činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

- Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na 

pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky 

spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. 

- Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na 

pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES 

 

Používaná legislativa: Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon) v platném znění; Vyhláška č. 402/2011 o hodnocení nebezpečných vlastností 

chemických látek a chemických směsí…v platném znění; Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění; 

vyhláška č. 96/2016 Sb., Katalog odpadů, vyhláška č.383//2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.+ 93/2012 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; 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; Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních  

        a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb; Zákon č. 201/2012          

       Sb., o ochraně ovzduší v platném znění; Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování … 

        v platném znění; Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech; Vyhláška č, 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání 

s obaly, v platném znění. 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Pro směs nebylo provedeno. 
 

ODDÍL 16: Další informace 
 Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize: 
         

13. 02. 2014 Nový 

19. 03. 2019 Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu dle nařízení 1272/2008/ES 

v platném znění a nařízení 1907/2006/ES v platném znění. 

06. 10. 2020 Změna složení 
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 Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům: 
 

CAS mezinárodní číselný identifikátor chemických látek - více na www.cas.org 

ES evropský číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP 

PBT látky perzistentní, bioakumulativní a toxické 

vPvB látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobá (8 hod) 

PEL přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí 

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 

ErC50 koncentrace zkoušené látky, která vede k 50% snížení rychlosti růstu (ErC50) ve srovnání  

s kontrolou během 72 hodin expozice 

SVHC látky vzbuzující mimořádné obavy 

DNEL odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

PNEC odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
  

       Legenda ke zkratkám klasifikace 
 

Acute Tox. 4 akutní toxicita, kategorie 4 

Eye Dam. 1 vážné poškození očí, kategorie 1 

Eye Irrit. 2 podráždění očí, kategorie 2 

Skin Sens. 1 senzibilizace kůže, kategorie 1 

STOT RE 2 toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 
 

      Znění standardních vět o nebezpečnosti 
        

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
  

 Pokyny pro školení: Bezpečnost práce na pracovišti určuje Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném 

rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se 

zásadami první pomoci, s potřebnými postupy pro likvidaci havárií. 

      Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 umožnit 

přístup k informacím z bezpečnostního listu všem zaměstnancům, kteří tento produkt používají nebo jsou 

během své činnosti vystaveni jeho účinkům, a rovněž zástupcům těchto pracovníků. 
 

 Doporučená omezení použití: Látka by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. 

oddíl 1.2). 
 

       Zdroje nejdůležitějších údajů: Klasifikace byla provedena dle údajů a podkladů výrobce a původních    

       bezpečnostních listů, platné legislativy, direktiv a nařízení EU. Databáze ESIS, ANEX1_EN  

       a Ekotoxikologické databáze.  

       Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době   

       publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě  

       a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se   

       vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými,  

       v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.  

 

 

 


