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Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 08.09.2016 Revize: 08.09.2016Číslo verze 1

43.0.6

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní označení: CLEARFIL Universal Bond Quick
· Číslo výrobku: 216
· Registrační číslo nedá se používat
· 1.2 P íslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / p ípravku Materiál pro dentální p ilnavost

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Identifikace výrobce:

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main
Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840
Fax:+49 (0)69 305 35 640
E-mail: dental@kuraray.de

· Dovozce:
Kuradental s.r.o.
Mirovická 1688 / 20
182 00 Praha 8
Česká republika
Phone: +420 776 58 6 1 62
www.kuradental.cz

· Obor poskytující informace: Výrobce, dovozce
· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Poison Information Centre
Clinic of Occupational Medicine
Charles University
Na Bojišti 1
12800 PRAGUE 2
Emergency telephone: +42 2 249 192 93 or +42 2249 64523 (German)
Administrative telephone: +42 2 249 642 34
Facsimile number: +42 2 249 145 70

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s na ízením (ES) č. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Ho lavá kapalina a páry.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí k ži.
Eye Irrit. 2 H319 Zp sobuje vážné podrážd ní očí.
Skin Sens. 1 H317 M že vyvolat alergickou kožní reakci.

· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s na ízením  (ES) č. 1272/2008

Produkt je klasifikován a označen podle na ízení CLP.
· Výstražné symboly nebezpečnosti GHS02, GHS07
· Signální slovo Varování

(pokračování na stran  2)
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· Nebezpečné komponenty k etiketování:
2-Hydroxyethyl-methakrylát

· Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Ho lavá kapalina a páry.
H315 Dráždí k ži.
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní očí.
H317 M že vyvolat alergickou kožní reakci.

· Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chraňte p ed teplem, horkými povrchy, jiskrami, otev eným plamenem a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kou ení.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osv tlovací/za ízení do výbušného prost edí.
P303+P361+P353 P I STYKU S K ŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části od vu okamžit

svlékn te. Opláchn te k ži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 P I ZASAŽENÍ OČÍ: N kolik minut opatrn  vyplachujte vodou. Vyjm te kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošet ení (viz na tomto štítku).
P333+P313 P i podrážd ní k že nebo vyrážce: Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.
P337+P313 P etrvává-li podrážd ní očí: Vyhledejte léka skou pomoc/ošet ení.
P370+P378 V p ípad  požáru: K hašení použijte: CO2, hasící prášek nebo rozest ikované vodní

paprsky.
P362+P364 Kontaminovaný od v svlékn te a p ed op tovným použitím vyperte.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

p edpisy.
· Označení balení, jehož obsah nep esahuje 125 ml
· Nebezpečné komponenty k etiketování:

bisphenol A Diglycidylmethacrylat
etanol

· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
· 3.1 Chemická charakteristika: Látky žádné
· 3.2 Chemická charakteristika: Směsi
· Popis: Sm s obsahuje následné látky bez nebezpečných p ím sí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

CAS: 1565-94-2
EINECS: 216-367-7

bisfenol A diglycidylmethakrylát
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

10-25%

CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6

ethanol
 Flam. Liq. 2, H225

10-25%

CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2

2-Hydroxyethyl-methakrylát
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

2,5-10%

· Jiné p ísady:
10-methakryloyloxydecyl dihydrogen fosfát
Monomery hydrofilních amid
Koloidní oxid k emičitý
Silanové pojidlo
Fluorid sodný
dl-kafrochinon
Voda

 CZ 
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ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Všeobecné pokyny:

Zamezte styku s očima.
Zamezte styku s k ží.

· P i nadýchání:
Bohatý p ívod čerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat léka e.
P i bezv domí uložit a p epravit ve stabilní poloze na boku.

· P i styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dob e opláchnout.
· P i zasažení očí:

Oči s otev enými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. P i p etrvávajících potížích se
poradit s léka em.

· P i požití: P i p etrvávajících potížích konzultovat s léka em.
· 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 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 či alkoholu.

· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 5.3 Pokyny pro hasiče
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasiče:

Nosit dýchací p ístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Nosit celkový ochranný od v.

ODDÍL 6: Opat ení v p ípadě náhodného úniku
· 6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy

Nosit ochrannou výstroj. Nechrán né osoby se nesmí p ibližovat.
· 6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí:

Z edit velkým množstvím vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, št rkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Zajistit dostatečné v trání.

· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému 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 bezpečné zacházení

Na pracovišti zabezpečit dobré v trání a odsávání.
Zamezit vytvá ení aerosol .

· Upozornění k ochraně p ed ohněm a explozí:
Nep ibližovat se ze zápalnými zdroji - nekou it.
Zajistit proti elektrostatickému náboji.

(pokračování na stran  4)
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· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Uložení v ledničce (2-8℃).
· Upozornění k hromadnému skladování:

P echovávat odd len  od oxidačních činidel.
P echovávat odd len  od redukčních činidel.

· Další údaje k podmínkám skladování:
Nádrž držet neprodyšn  uzav enou.
Skladovat v dob e uzav ených nádobách v chladu a suchu.
Chránit p ed horkem a p ímým slunčním sv tlem.

· 7.3 Specifické konečné / specifická konečná 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:

64-17-5 ethanol
NPK Krátkodobá hodnota: 3000 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 1000 mg/m3

· Další upozornění: 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.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· Ochrana dýchacích orgánů:
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:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / sm si.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
sm s.
Výb r materiálu rukavic proveďte podle času pr niku, permeability a degradace.

· Materiál rukavic
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 vypočítat a je nutno ud lat p ed použitím
zkoušku.

· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné časy pr niku materiálem ochranných rukavic.

(pokračování na stran  5)
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· Ochrana očí:

Uzav ené ochranné brýle

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:

Skupenství: Tekutina
Barva: Žlutá

· Zápach (vůně): Alkoholový
· Prahová hodnota zápachu: není určeno

· Hodnota pH p i 20 °C: 2,3

· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: není určeno
Teplota (rozmezí teplot) varu: není určeno

· Bod vzplanutí: 36 °C

· Zápalnost (tuhé, plynné skupenství): není určeno

· Zápalná teplota: není určeno

· Teplota rozkladu: není určeno

· Samozápalnost: není určeno

· Nebezpečí exploze: I když produktu nehrozí nebezpečí exploze, je p esto možné
nebezpečí exploze ve sm si par se vzduchem.

· Meze výbušnosti:
Dolní mez: není určeno
Horní mez: není určeno

· Tenze par: není určeno

· Hustota: 1,1 g/cm3

· Relativní hustota není určeno
· Hustota par není určeno
· Rychlost odpa ování není určeno

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě: Částečn  mísitelná.

· Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není určeno.

· Viskozita: není určeno
· Dynamicky: Není určeno.
· Kinematicky: Není určeno.
· 9.2 Další informace Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
· 10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.

(pokračování na stran  6)
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· 10.2 Chemická stabilita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Nedochází k rozkladu p i doporučeném zp sobu skladování a zacházení.
· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý
Kysličníky dusíku (NOx)

ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
· Za azení relevantní hodnoty LD/LC 50:

64-17-5 ethanol
Oráln LD50 3450 mg/kg (myš)

7060 mg/kg (krysa)
Inhalováním LC50/4 h 20000 mg/l (krysa)

LD50 3600 mg/kg (krysa - intraperitoneální)
868-77-9 2-Hydroxyethyl-methakrylát
Oráln LD50 4680 mg/kg (morče)

3275 mg/kg (myš)
5050 mg/kg (krysa)

· Primární dráždivé účinky:
· Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždivé účinky
Dráždí k ži.

· Vážné poškození očí / podráždění očí
Zp sobuje vážné podrážd ní očí.

· Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
M že vyvolat alergickou kožní reakci.

· Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
· Mutagenita v zárodečných buňkách 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

Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.
· Nebezpečnost p i vdechnutí Na základ  dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci spln na.

ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:

T ída ohrožení vody 1 (Samoza azení):slabé ohrožení vody
Nesmí se dostat nez ed ný nebo ve v tším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.

(pokračování na stran  7)
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· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nep íznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporučení: Nesmí se odstraňovat společn  s odpady z domácnosti. Nep ipustit únik do kanalizace.

· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstran ní podle p íslušných p edpis .

ODDÍL 14: Informace pro p epravu
· 14.1 UN číslo
· ADR, IMDG, IATA UN1170

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p epravu
· ADR 1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL), Sm s
· IMDG ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) mixture
· IATA ETHANOL mixture

· 14.3 T ída/t ídy nebezpečnosti pro p epravu
· ADR, IMDG, IATA

· t ída 3 Ho lavé kapaliny
· Etiketa 3 

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Nebezpečnost pro životní prost edí:
· Látka znečišťující mo e: Ne

· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opat ení pro uživatele Varování: Ho lavé kapaliny
· Kemlerovo číslo: 30
· EMS-skupina: F-E,S-D
· Stowage Category A 

· 14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II úmluvy
MARPOL a p edpisu IBC Nedá se použít.

· P eprava/další údaje:
· ADR
· Omezené množství (LQ) 5L
· Vyňatá množství (EQ) Kód: E1

Nejvyšší čisté množství na vnit ní obal: 30 ml
Nejvyšší čisté množství na vn jší obal: 1000 ml

· P epravní kategorie 3 
· Kód omezení pro tunely: D/E

(pokračování na stran  8)
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· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "Model Regulation": UN 1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL), SM S, 3,
III

ODDÍL 15: Informace o p edpisech
· 15.1 P edpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se

látky nebo směsi
· Rady 2012/18/EU
· Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - P ÍLOHA I Žádná z obsažených látek není na seznamu.
· Kategorie Seveso P5c HO LAVÉ KAPALINY
· Kvalifikační množství (v tunách) p i uplatnění požadavků pro podlimitní množství 5.000 t
· Kvalifikační množství (v tunách) p i uplatnění požadavků pro nadlimitní množství 50.000 t
· Rady (ES) č. 1907/2006 P ÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3
· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti 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 věty
Vysoce ho lavá kapalina a páry.
Zp sobuje vážné podrážd ní očí.
H225 Vysoce ho lavá kapalina a páry.
H315 Dráždí k ži.
H317 M že vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní očí.

· Zkratky a akronymy:
Flam. Liq. 2: Ho lavé kapaliny – Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Ho lavé kapaliny – Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Žíravost/dráždivost pro k ži – Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vážné poškození očí / podrážd ní očí – Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace k že – Kategorie 1

 CZ 
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* ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
· 1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní označení: K-ETCHANT GEL
· Číslo výrobku: 021
· Registrační číslo nedá se používat
· 1.2 P íslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky / p ípravku Dentální leptací kompozita

· 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Identifikace výrobce:

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main
Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840
Fax:+49 (0)69 305 35 640
E-mail: dental@kuraray.de

· Dovozce:
Kuradental s.r.o.
Mirovická 1688 / 20
182 00 Praha 8
Česká republika
Phone: +420 776 58 6 1 62
www.kuradental.cz

· Obor poskytující informace: Výrobce, dovozce
· 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Poison Information Centre
Clinic of Occupational Medicine
Charles University
Na Bojišti 1
12800 PRAGUE 2
Emergency telephone: +42 2 249 192 93 or +42 2249 64523 (German)
Administrative telephone: +42 2 249 642 34
Facsimile number: +42 2 249 145 70

* ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
· 2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace v souladu s na ízením (ES) č. 1272/2008

GHS05 korozivita

Skin Corr. 1B H314 Zp sobuje těžké poleptání k že a poškození očí.

· 2.2 Prvky označení
· Označování v souladu s na ízením  (ES) č. 1272/2008

Produkt je klasifikován a označen podle na ízení CLP.
· Výstražné symboly nebezpečnosti GHS05
· Signální slovo Nebezpečí

· Nebezpečné komponenty k etiketování:
kyselina fosforečná

· Standardní věty o nebezpečnosti
H314 Zp sobuje těžké poleptání k že a poškození očí.

· Pokyny pro bezpečné zacházení
P303+P361+P353 P I STYKU S K ŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte k ži vodou/osprchujte.
(pokračování na straně 2)
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P305+P351+P338 P I ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ ST EDISKO/léka e.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
P363 Kontaminovaný oděv p ed opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

p edpisy.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
· 3.2 Chemická charakteristika: Směsi
· Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných p íměsí.
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2

kyselina fosforečná  Skin Corr. 1B, H314 35-45%

· Jiné p ísady:
Koloidní oxid k emičitý
Voda
Barviva

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
· 4.1 Popis první pomoci
· Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděv  znečistěné produktem.
· P i nadýchání: P i bezvědomí uložit a p epravit ve stabilní poloze na boku.
· P i styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dob e opláchnout.
· P i zasažení očí: Otev ené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s léka em.
· P i požití: Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat léka e.
· 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 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. Větší ohně zdolat rozest ikovanými vodními paprsky
nebo pěnou odolnou v či alkoholu.

· 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 5.3 Pokyny pro hasiče
· Zvláštní ochranné prost edky pro hasiče:

Nosit dýchací p ístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Nosit celkový ochranný oděv.

ODDÍL 6: Opat ení v p ípadě náhodného úniku
· 6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí p ibližovat.
(pokračování na straně 3)
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· 6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí:
Z edit velkým množstvím vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

· 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).
Použít neutralizační prost edky.
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatečné větrání.

· 6.4 Odkaz na jiné oddíly
Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.
Viz kapitola 8.
Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
· 7.1 Opat ení pro bezpečné zacházení

Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání.
Zamezit vytvá ení aerosol .

· Upozornění k ochraně p ed ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.

· 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Skladovat na chladném místě (2-25 °C).
· Upozornění k hromadnému skladování:

P echovávat odděleně od oxidačních činidel.
P echovávat odděleně od redukčních činidel.

· Další údaje k podmínkám skladování:
Nádrž držet neprodyšně uzav enou.
Skladovat v dob e uzav ených nádobách v chladu a suchu.
Chránit p ed horkem a p ímým slunčním světlem.

· 7.3 Specifické konečné / specifická konečná 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:

Produkt neobsahuje žádná relevantní množství látek, u kterých se musí kontrolovat hraniční hodnoty na
pracovišti.
7664-38-2 kyselina fosforečná
NPK Krátkodobá hodnota: 2 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 1 mg/m3

· Další upozornění: Jako podklad sloužily p i zhotovení platné listiny.

· 8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prost edky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opat ení:

Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
P ed p estávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.

· Ochrana dýchacích orgánů:
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.

(pokračování na straně 4)
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· Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi.
Vzhledem k tomu, že chybí testy, není možné doporučit materiál rukavic pro produkt / p ípravek / chemickou
směs.
Výběr materiálu rukavic proveďte podle času pr niku, permeability a degradace.

· Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce.
Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic p edem vypočítat a je nutno udělat p ed použitím
zkoušku.

· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat p esné časy pr niku materiálem ochranných rukavic.

· Ochrana očí:

Uzav ené ochranné brýle

* ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
· Všeobecné údaje
· Vzhled:

Skupenství: Gel
Barva: Červená

· Zápach (vůně): Bez zápachu

· Hodnota pH: 1,8

· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: 42.4℃ (kyselina fosforečná)
Teplota (rozmezí teplot) varu: není určeno

· Bod vzplanutí: není určeno

· Zápalná teplota: není určeno

· Teplota rozkladu: není určeno

· Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.

· Meze výbušnosti:
Dolní mez: není určeno
Horní mez: není určeno

· Vlastnosti zvyšující nebezpečí vzniku požáru: není určeno

· Tenze par: není určeno

· Hustota: 1,3 g/cm3

· Relativní hustota není určeno
· Hustota par není určeno
· Rychlost odpa ování není určeno

· Rozpustnost ve / směsitelnost s
vodě: Částečně mísitelná.

(pokračování na straně 5)
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· Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: není určeno

· Viskozita: není určeno
· 9.2 Další informace 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 doporučeném zp sobu skladování a zacházení.
· 10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· 10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.5 Neslučitelné materiály: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý

ODDÍL 11: Toxikologické informace
· 11.1 Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita Na základě dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Za azení relevantní hodnoty LD/LC 50:

7664-38-2 kyselina fosforečná
Orálně LD50 1250 mg/kg (myš)

1250 mg/kg (krysa)
Pokožkou LD50 2740 mg/kg (králík)

· Primární dráždivé účinky:
· Žíravost/dráždivost pro kůži

Zp sobuje těžké poleptání k že a poškození očí.
· Vážné poškození očí / podráždění očí

Zp sobuje těžké poleptání k že a poškození očí.
· Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Na základě dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
· Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Karcinogenita Na základě dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Toxicita pro reprodukci Na základě dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Na základě dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Nebezpečnost p i vdechnutí Na základě dostupných údaj  nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ODDÍL 12: Ekologické informace
· 12.1 Toxicita
· Aquatická toxicita: Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.2 Perzistence a rozložitelnost Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.3 Bioakumulační potenciál Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· 12.4 Mobilita v půdě Další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:

T ída ohrožení vody 1 (Samoza azení):slabé ohrožení vody
(pokračování na straně 6)
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Nesmí se dostat nez eděný nebo ve větším množství do spodní vody, povodí nebo kanalizace.
Nesmí nez eděno nebo nezneutralizováno proniknout do odpadních vod nebo jímek.
Odplavení větších množství do kanalizace nebo vodních tok  m že vést ke snížení hodnoty pH. Nízká
hodnota pH škodí vodním organism m. P i z edění na aplikační koncentraci se hodnota pH výrazně zvyšuje,
takže odpadní vody vypuštěné do kanalizace po použití výrobku zp sobují pouze slabé ohrožení vod.

· 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
· 12.6 Jiné nep íznivé účinky Další relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
· 13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nep ipustit únik do kanalizace.

· Kontaminované obaly:
· Doporučení: Odstranění podle p íslušných p edpis .
· Doporučený čistící prost edek: Voda, p ípadně s p ísadami čistících prost edk .

ODDÍL 14: Informace pro p epravu
· 14.1 UN číslo
· ADR, IMDG, IATA 1805

· 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro p epravu
· ADR 1805 KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK
· IMDG, IATA PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

· 14.3 T ída/t ídy nebezpečnosti pro p epravu
· ADR, IMDG, IATA

· t ída 8 Žíravé látky
· Etiketa 8 

· 14.4 Obalová skupina
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Nebezpečnost pro životní prost edí:
· Látka znečišťující mo e: Ne

· 14.6 Zvláštní bezpečnostní opat ení pro uživatele Varování: Žíravé látky
· Kemlerovo číslo: 80
· EMS-skupina: F-A,S-B

· 14.7 Hromadná p eprava podle p ílohy II úmluvy
MARPOL a p edpisu IBC Nedá se použít.

· UN "Model Regulation": UN1805, KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK, 8,
III

 CZ 
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ODDÍL 15: Informace o p edpisech
· 15.1 P edpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se

látky nebo směsi
· Rady (ES) č. 1907/2006 P ÍLOHA XVII Omezující podmínky: 3
· 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

* ODDÍL 16: Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nep edstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.

· Relevantní věty
H314 Zp sobuje těžké poleptání k že a poškození očí.

· Zkratky a akronymy:
Skin Corr. 1B: Žíravost/dráždivost pro k ži – Kategorie 1B

· * Údaje byly oproti p edešlé verzi změněny   
 CZ 


